
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) 

ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATAERKİ-HUKUK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE 

NAMUS CİNAYETLERİ 
 

 
 
 
 
 
 
                                                        Doktora Tezi 
 
 
 
 
 
                                                     Emek BAYRAK   

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                        Ankara-2010 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) 
ANABİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATAERKİ-HUKUK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE  TÜRKİYE’DE    
NAMUS CİNAYETLERİ 

 
 
 
 
 
 
                                                   Doktora Tezi 
 
 
 
 
                                                 Emek BAYRAK   

 

 

                                                    Tez Danışmanı 

                                           Prof.Dr. Mithat SANCAR   

 

 

                                                    Ankara-2010 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     III 

 

                                                          İÇİNDEKİLER 

 

KISALTMALAR…………………………………………………………………VII 

GİRİŞ………………………………………………………………………………..9 

 

 

                                                     BİRİNCİ BÖLÜM 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA HUKUKTA ATAERKİLLİK 

VE GÖRÜNÜMLERİ 

 

I.ATAERKİ-HUKUK İLİŞKİSİ…………………………………………………….17 

    A.Nötrlük ve Evrensellik…………………………………………………………17 

    B.Haklar Söylemi ve  Eleştirisi ………………………………………..................20 

    C.Eşitlik ………………………………………………………………………….24 

    D.Kamusal-Özel Alan Ayrımı…………………………………………………....27  

II.ATAERKİ-HUKUK  İLİŞKİSİNİN BELİRGİNLEŞTİĞİ ALANLAR.………...30 

    A.Kadına Yönelik Şiddet…………………………………………………………30  

    B.Aile……………………………………………………………………………..42 

    C.Cinsel Politika………………………………………………………………….49 

III.KADINA YÖNELİK ŞİDDET MÜCADELESİNDE KADININ İNSAN 

HAKLARI ………………………………………………………………………......64 

   A.Genel Olarak…………………………………………………………………....64 

   B.Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında  Kültürel Görecelik……..………………...70  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     IV 

 

 

    C.Uluslararası    Düzlemde     Kadın    Haklarıyla   İlgili  Mücadeleler  ve  Hukuki 

     Belgeler ………………………………………………….....................................84  

     1.Kadının Hak Mücadelesi…………………………………………………….....84 

      2.Uluslararası Bildiri ve Sözleşmeler…………………………………...............94 

       a.BM Kadına Karşı Şiddettin Tasfiye Edilmesine İlişkin Bildiri…………........95 

       b.Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi  Sözleşmesi………......100 

  

 
                                                      İKİNCİ BÖLÜM  
 

HUKUKUN KADINA BAKIŞI: HUKUKSAL DÜZENLEMELER, 

UYGULAMA VE PROBLEMLER 

 

I. HUKUKSAL DÜZENLEMELERDEKİ BAKIŞ AÇISI………………………..114 

  A.Eşitliğe Dayalı Yaklaşımlara Geçiş……………………………………………115 

     1.Anayasadaki Değişiklikler……………………………………………………121 

       a.10.Madde…………………………………………………………………….121 

        b.90.Madde……………………………………………………………..…….127 

     2.Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu………………………………………128  

     3.Eşitlikçi Aile Modeli………………………………………………………….133  

  B.Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Hukuksal Düzenlemeler ……………................147 

     1.Aile İçi Şiddet………………………………………………………………...148 

     2.Cinsel Politika………………………………………………………………...158  

        a.765 Sayılı TCK……………………………………………………………..160 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     V 

 

       b.5237 Sayılı TCK…………………………………………………………….173 

II. UYGULAMA VE  PROBLEMLER……………………………………………179 

   A.Aile İçi Şiddet ……………………………………..………………………….179 

   B.Cinsel  Politika……………………………………………………...................199 

 

 

                                                  ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE NAMUS CİNAYETLERİ: TANIM, YASAL ÇERÇEVE VE 

UYGULAMA 

 

I.NAMUS…………………………………………………………………………..210 

  A.Namus Kavramı……………………………………………………………......210 

  B.Kadın Cinselliğinin Denetlenmesi Bağlamında Namus…………………..........214 

II.NAMUS CİNAYETLERİ……………………………………………………….221 

   A.Tanım………………………………………………………………………….221 

   B.Dünyadan Örnekler……………………………………………………………229 

III.TÜRKİYE’DE NAMUS CİNAYETLERİ……………………………………..235 

   A.Namusa İlişkin Algılar………………………………………………………...235 

   B.Namus Cinayetleri……………………………………………………………..240 

IV.ATAERKİLLİKTEN  EŞİTLİĞE DAYALI HUKUKA  GEÇİŞ BAĞLAMINDA 

NAMUS  CİNAYETLERİ…………………………................................................248 

   A.Hukukun Kadına Yönelik Şiddete Bakışı Çerçevesinde Namus Cinayetleri…248  

     1.Haksız Tahrik Hükmü ve Özel Haksız Tahrik Hükmü……………….………250 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     VI 

 

 

    2.Uygulama……………………………………………………………………..258 

  B.Namus Cinayetlerini Önlemeye İlişkin Hukuksal Düzenlemeler……………...269 

     1.5237 Sayılı TCK……………………………………………………………...270 

       a.Töre Saikiyle Öldürme……………………………………………………....270 

        b.Haksız Tahrik Hükmü……………………………………………………....282 

        c.Uygulama……………………………………………………………...........291 

     2.Hukuksal Diğer Önlemler…………………………………………………….301 

SONUÇ……………………………………………………………………………317 

KAYNAKÇA……………………………………………………………………..324 

ÖZET……………………………………………………………………………...375 
 

SUMMARY……………………………………………………………………….377 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    VII 

 

                                                        KISALTMALAR  

 

AB                            :  Avrupa Birliği  

ABD                         :  Amerika Birleşik Devletleri 

AİHM                      :  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AÜHFD                    : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

APWLD                   : Asya-Pasifik Kadın Hukuk ve Kalkınma Forumu 

AWSA                      : Arap Kadınları Dayanışma Derneği 

AYM                        : Anayasa Mahkemesi 

b.                               :Baskı 

BM                           : Birleşmiş Milletler 

CEDAW                   : Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ÖnlenmesiSözleşmesi  

C.                              : Cilt 

CD                            : Ceza Dairesi  

CK                            : Ceza Kanunu 

CLADEM                : Latin Amerika Kadın Haklarını Savunma Komitesi 

CWGL                     : Kadının Küresel Liderliği Merkezi 

Çev                           : Çeviren  

Der                           : Derleyen 

E                               : Esas 

Ed.                            : Editör 

IWTC                       : Uluslararası Kadın Platformu Merkezi 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                   VIII 

 

K                                   : Karar 

KADER                        : Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği 

KSGM                          : Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

MK                               : Medeni Kanun 

RAWA                          : Afganistan Devrimci Kadınlar Birliği 

s.                                    : Sayfa 

S.                                    : Sayı 

SHÇEK                          : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

TCK                               : Türk Ceza Kanunu  

TKB                                : Türk Kadınlar Birliği 

TODAİ                           : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

TUİK                              : Türkiye İstatistik Kurumu 

U.A.Ö                             : Uluslar arası Af Örgütü 

UNICEF                         : Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu 

Vb                                   : Ve bunun gibi 

Vol.                                  :Volume 

WiLDAF                         : Afrika Kadın, Hukuk ve Kalkınma 

Yay. Haz.                        : Yayına Hazırlayan 

YCGK                             : Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

YKD                                : Yargıtay Kararlar Dergisi  

YKY                                : Yapı Kredi Yayınları 

Yön.                                 : Yöneten 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                      9 
 
 
                                                                  GİRİŞ  
 
 

                   Tez, ataerki-hukuk ilişkisini namus cinayetleri örneğinde ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Ancak  hukuk-ataerki ilişikisini bütün yönleriyle değil, kadına yönelik 

şiddet bağlamında ele almaktadır. Çünkü namus cinayetleri, kadına yönelik şiddetin 

bir biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tezde, hukukta ataerkillikten 

uzaklaşma yaklaşımının namus cinayetlerine etkisi de incelenmektedir.  

 

                    Hukukun eril yapısı, feminist hukuk eleştirilerinin ortaklaştığı bir 

noktadır. Feminist hukuk eleştirilerinde hukukun nötrlük, evrensellik ve eşitlik 

iddiaları sorgulanmıştır. Bu eleştiriler, hukukun  sınıflar üstü görünmesi gibi, 

cinsiyetler üstü görünmesinin  de bir  yanılsama olduğunu göstermektedir. Çünkü 

hukuk, pek çok durumda liberal felsefenin temel ayrımı olan  kamusal-özel ayrımına, 

bazen de yine liberal felsefenin negatif özgürlük anlayışına yaslanarak kadınların hak 

ihlalleri noktasında suskun kalmaktadır Hukuk-ataerki ilişkisinde, kamusal-özel 

ayrımı ve negatif özgürlük anlayışı dışında ahlakın da etkisi görülmektedir. Çünkü 

kadınları baskı altına alan ve ikincileştiren ahlak, bazı  hukuksal kategorilerin 

oluşturulmasında etkili olmaktadır.     

 

                      Ancak hukukun müdahaleleri de eril nitelik taşımaktadır. Kadın 

mücadelesi, hem hukukun kadının hak ihlalleri noktasındaki suskunluğuna 

yönelmekte, hem de hukukun eril nitelikteki müdahalelerini dönüştürmeye 

çalışmaktadır.  
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                    Hukukun sessiz kaldığı alanlardan biri, ailedir. Aile içinde yaşanan pek 

çok hak ihlali konusunda hukuk uzunca bir süre suskunluğunu korumuştur. Örneğin 

aile içi şiddet, evlilik içi tecavüz ve kadınların ev içi emeği gibi. Feminist hukuk 

eleştirileri, hukukun bu alanlardaki sessizliğini ortaya koymuştur. Kadın 

mücadelesiyse, kadınların gerek özel alan ve gerekse kamusal alanda yaşadığı şiddet- 

ayrımcılık ve sömürünün görünür kılınmasını sağlayarak, hukukun  bu tür 

ihlallerdeki sessizliğini bozmasında etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak pek çok 

ülkede hukuk reformları yapılmış, daha eşitlikçi yasalar çıkarılmıştır. Bu, kadının 

insan hakları mücadelesi için de geçerlidir. Böylelikle, gerek ulusal hukuklar gerekse 

insan hakları hukuku kadınların deneyimlerine ve hak ihlallerine yer vermiştir. 

Ancak, evrensel bir bağlamda kadın deneyimlerinden söz etmek kolay 

görünmemektedir. Çünkü kadınlar sınıf-ırk-iktidar ilişkileri gibi  nedenlerle, farklı 

ezilme deneyimleri yaşamaktadırlar. Ancak kadınların  deneyimleri farklılaşsa da 

erkeğin kadın üstünde kurduğu iktidar ve bunun dışavurumu olan şiddet  evrensel 

fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

                    Kadınların hak mücadelesi, hem ulusal düzlemde hem de uluslararası 

düzlemde kendini göstermektedir. Kampanyalar, kamuoyunda duyarlılık yaratmaya 

yönelik eylemlilikler, şenlikler ve pek çok örgütlenme kadın mücadelesinin her iki 

düzlemde kullandığı mücadele araçları olmuştur. Bu mücadele, ulusal düzlemlerde 

eşitlikçi yasaların çıkmasını sağladığı gibi; uluslararası düzlemde de  insan hakları 

hukukunun   alanını    genişletmiştir.  Ancak    bu   mücadeleye    karşın,    kadınların   
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kazanımları bazı ülkelerde çok sınırlı kalmıştır. İnsan hakları hukuku alanındaki 

sözleşmelerse, hala kadınların yaşadığı özgül ezilme biçimlerine  gerektiği gibi yer 

vermemektedir. Bu anlamda ulusal hukukların, özel alandaki kadınların hak 

ihlallerine dair  miyopluklarının, insan hakları hukuku alanında da olduğu 

görülmektedir. 

 

                   Kadınlara ilişkin sözleşmelerin ve koruma mekanizmalarının yaratılmış 

olması da  bunu çok fazla değiştirmemektedir. Çünkü pek çok ülke, bu sözleşmelere 

çekince koymakta ya da taraf oldukları sözleşmenin gereğini yerine getirmemektedir. 

Bu konuda bir yaptırımın olmaması da kadınlara ilişkin koruma mekanizmalarını 

işlevsizleştirmektedir.  

 

                    Kadına yönelik şiddette, kültürel göreceliğin bir savunma aracı olarak 

kullanılması da kadınların haklarını ihlal etmektedir. Kültür argümanı, Batılılar 

tarafından kendi üstünlüklerine gönderme yapmak için kullanılırken; Batılılar 

dışındaki ülkeler tarafından da gelişmiş ülkelerin emperyalist müdahalelerine karşı 

bir savunma olarak geliştirilmektedir. Ancak kültür argümanı, Batılıların 

müdahalesinin ekonomik-siyasi amaçlarını gizlemeye hizmet etmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerin kültür savunmasıysa, kadınları baskı altına alan ve ikincilleştiren 

iktidar ilişkilerinin sorgulanmasını engellemektedir.    
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                   Kadınların baskı altına alınması ve şiddete uğraması, Doğuya özgü bir 

gerçeklik değildir. Çünkü kadına yönelik baskı ve şiddet, Batı için de bir gerçekliktir. 

Doğu’da ve Batı’da baskının ve şiddetin farklı biçimlerde karşımıza çıkması, 

benzemez oldukları anlamına gelmemektedir. Çünkü, gerek batıda gerek doğuda 

şiddetin kökeninde, erkeklerin ayrıcalıklı konumları ve iktidarları bulunmaktadır.  

 

                      Hukukta ataerkillikten uzaklaşmayla ilgili yaklaşım, eşitlik ilkesinden 

başlamaktadır. Türk Hukukunda bu uzaklaşma yaklaşımı, Anayasadaki 10. ve 

90.madde değişikliğinde, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasında, 

MK değişikliğiyle daha eşitlikçi bir aile modelinin getirilmesinde kendini 

göstermektedir. Yine 5237 sayılı TCK da bu bağlamda değerlendirilebilir. Hukukun 

ataerkillikten uzaklaşarak daha eşitlikçi bir bakış kazanmasında, Türkiye’de  

80’lerden sonra yükselen kadın hareketinin de etkisi olmuştur. Ancak gerek hukuksal 

normlar düzleminde, gerekse yasaların uygulanması noktasında pek çok eksiklikler 

ve çelişkiler bulunmaktadır. Bu eksiklikler, çelişkiler  kadınların haklarını ihlal 

etmektedir. AİHM’nin Opuz kararı, bu eksikliklerin ve çelişkilerin  açık bir ifadesi 

olarak karşımızda durmaktadır. 

 

                     Yasal düzlemdeki değişimler, bazı yargı kararlarına da yansımaktadır. 

Özellikle muhalefet şerhlerinde eşitliğe, insan haklarına vurgu yapan, ayrımcılığı 

geniş yorumlayıp, geleneksel işbölümünü eleştiren karşı oy yazıları görülmektedir. 

Diğer taraftan,  kadının   bir tartışma sırasında kocasına cevap vermesini hafif tahrik  
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olarak değerlendiren uygulayıcılar da bulunmaktadır. Namus cinayetleri noktasında 

da bu çelişkiler gözlemlenmektedir.  Kadın cinselliğinin, bedeninin sınırlarını çizen 

ataerkil değerlerin hukuk tarafından kabul edilmesi, sınır ihlallerinin de  haksız tahrik 

olarak değerlendirilmesini sonuçlamaktadır. Ancak, haksız tahrik maddesinin 

uygulaması noktasında, geçmiş yıllarla bir farklılaşma görülmektedir. Fakat bu 

farklılaşma da uygulamada ataerkilliğin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. 

Bu noktada, AYM’nin ve Yargıtay’ın da eşitlik ilkesinin gelişimine çok katkı 

yapmadığı ve kadınlara ilişkin pek çok ataerkil değerin uygulayıcılar tarafından  

içselleştirildiği görülmektedir.   

 

                    Namus cinayetleri, kadına yönelik şiddetin bir biçimidir. Bu cinayetler, 

kadının cinselliği üstünde kurulan erkek iktidarının ve denetiminin vardığı en uç 

nokta olarak görülebilir. Dünyanın pek çok yerinde namus cinayetleri görülmektedir. 

Bu cinayetler, Latin Amerika’dan Filistin’e, Hindistan’dan   Türkiye’ye kadar geniş 

bir alana yayılmaktadır.  

 

                     Namus cinayetlerinin önlenmesi noktasında, Ceza Yasası’ndaki 

düzenlemeler ve diğer hukuksal önlemler önem taşımaktadır.  5237 sayılı TCK’nun 

namus cinayetlerine bakışında da ataerkillikten uzaklaşma görülmektedir. Yeni 

yasanın, eski yasada yer alan ve bu cinayetleri meşrulaştırmaya hizmet eden özel 

tahrik hükmüne yer vermemesi, “töre saikiyle” öldürmenin öldürme suçunun nitelikli 

hali olarak düzenlenmesi, bu cinayetlerde sıkça kullanılan haksız   tahrik   hükmünün  
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yeniden düzenlenmesi ataerkilikten uzaklaşmaya örnek olarak gösterilebilir. Ancak 

yeni TCK, kadınların taleplerine rağmen “namus saikine” yer vermemiştir. Yasada 

yer verilen ancak açıklanmayan “töre saiki”yse, kadınlara kaşı işlenen ve kolektif bir 

karar sonucu gerçekleşen öldürmeleri içerecek şekilde yorumlanmaktadır. 

Kolektifliği vurgulamak içinse, “aile meclisi” kavramsallaştırmasına 

başvurulmaktadır. Böylelikle bireysel bir karar sonucu gerçekleşen pek çok cinayet, 

töre saikiyle öldürme olarak değerlendirilmemektedir. Yargıtay töre saikini, çok 

zaman “namus ve şeref eksiltme saiki” olarak değerlendirmektedir. Ancak buna 

rağmen, bu saikle işlenen bazı cinayetler bu kapsamda  görülmemektedir. Yani bu 

noktada Yargıtay’ın açık ve yerleşik bir uygulamasından söz etmek mümkün 

görünmemektedir.  

 

                   Namus cinayetlerini, töre cinayeti şeklinde tanımlayan daraltıcı bakış,  

pek çok şiddet biçimini dışarıda bırakarak; sanıkların daha az ceza almasını ve bu 

cinayetlerin    meşrulaşmasını   sonuçlamaktadır. Ayrıca, “töre saiki” ifadesi, 

yalnızca kadın cinayetlerinin alanını daraltmakla sınırlı kalmayıp, batıda işlenen 

cinayetlerin de farklı değerlendirilmesine yol açmaktadır. Böylece namus cinayetleri, 

töre    isimlendirmesi   üstünden    Doğuya- Güneydoğuya   özgü   bir sorun   olarak 

değerlendirilmektedir. Oysa, kadınlar sadece aileleri, akrabaları tarafından değil; 

kocaları ve sevgileri tarafından da öldürülmektedirler. Doğu’da da Batı’da da 

kadınların sevmeleri, ayrılmaları, boşanmaları, ailenin istemediği kişilerle birlikte 

olmaları,   aileye rağmen çalışmaları,   giyimleri   bir öldürme nedeni  olabilmektedir.  
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                   Burada önemli olan öldürme fiilinin, kolektif ve bireysel bir karar sonucu 

gerçekleşmesinden çok, kadının cinselliği ve bedeni üstündeki bir denetim sonucu 

gerçekleşmesidir. Yani anahtar kavram,  kadın üstündeki denetim olmalıdır. Bu, 

dünyanın değişik coğrafyalarında ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde kadına karşı 

gerçekleşen ve farklı şekillerde adlandırılan cinayetlerin benzer olduklarını 

anlamamızı da kolaylaştıracaktır. 

 

                      Diğer taraftan, bu cinayetlerde haksız tahrik hükmü noktasında da 

farklı uygulamalar görülmektedir. Bazı mahkemeler, öldürülen kadınların yaşam 

tarzının sanıklar için bir tahrik nedeni olmayacağını söylerken; bazı yerel 

mahkemeler hala örf-adet ve geleneğin sanıklar üstündeki etkisini, kadının giyimini, 

hareketlerini, ailesinin isteği ve geleneksel rolleri dışına çıkmasını haksız tahrik 

olarak değerlendirmektedir. Yani ataerkil gerekçeler-değerlendirmeler, bazı 

mahkelemeler tarafından haksız tahrik uygulamasına dayanak yapılabilmektedir. 

Yargıtay’ın haksız tahrik uygulamasıysa, olayı töre saikiyle öldürme olarak niteleyip 

nitelemediğine göre değişmektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi,  bu konuda 

bütünlüklü bir uygulama görülmemektedir. 

 

                    Türk Hukukunda normlar ve uygulama düzlemlerinde, MK’dan  CK’na 

bir değişim olduğu görülmektedir. Değişimin niteliğinin, ataerkillikten uzaklaşma 

olduğu söylenebilir. Çünkü yapılan değişikliklerin, daha eşitlikçi   ve  ilerici yönleri 

bulunmaktadır.     Ancak         bütün     bunlara        rağmen,        kadına          yönelik 
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şiddet ve özelinde namus cinayetleri hız kesmeden kadınların yaşam hakkını ihlal 

etmektedir. Çıkarılan bunca yasaya rağmen, Türkiye’de sığınma evlerinin azlığı bile 

siyasal iktidarın kadına yönelik şiddet konusundaki içtenliğini sorgulatmaktadır.  

Hukuksal normlardaki eksikliklere, uygulayıcıların ataerkil bakışı eklenmekte ve bu 

da kadınların hukuksal kazanımlarının gücünü oldukça zayıflatmaktadır. 

Karakollardan mahkemelere kadar bu ataerkil bakış varlığını hissettirmektedir. Bu da 

hem hukuksal normlar düzleminde, hem de uygulama düzlemlerinde daha çok 

mücadelenin gerekli olduğunu göstermektedir.   
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    1.BÖLÜM 
 

 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA HUKUKTA ATAERKİLLİK 

VE GÖRÜNÜMLERİ 

 
                    
                       I. ATAERKİ-HUKUK İLİŞKİSİ  

 

                      Hukuk-ataerki1 ilişkisinin anlaşılmasında, feminist  hukuk  eleştirisinin 

katkısı önemlidir. Feminist Hukuk Eleştirisinin, hukuka yönelttiği eleştirilerde  

yoğunlaştığı başlıklar, şu şekilde ifade edilebilir: 

-Hukukun  nötrlük ve evrensellik iddiası, bunun eleştirisi, 

-Haklar söylemi ve eleştirisi, 

-Hukuktaki eşitlik yaklaşımı, bunun eleştirisi ve alternatif modellerin önerilmesi, 

-Kamusal-özel ikiliğine yönelik eleştiriler. 

 

 

                   A. Nötrlük ve Evrensellik 

 

                   Feminist hukuk çalışmaları, hukukun ataerkil olduğu noktasında 

ortaklaşmaktadır. Bu noktada en çok tartışılan başlıklardan biri, 

_________________________________________ 

1Ataerki: (İsim) Siyasal, ekonomik ve dinsel alanda iktidarı erkeğin elinde tuttuğu ve/ya da ailede 

kadına oranla erkeğin ağır bastığı toplumsal örgütlenme biçimi. Türkçe Sözlük,  Türk Dil Kurumu, 

C:1, 1.b., İstanbul: Milliyet Yayınları, 1992, s.100 

Ataerkil (Sıfat): Ataerki temeline dayanan, patriarkal. (Örneğin; ataerkil yönetim, ataerkil aile vb. ) 

Büyük Larousse  Sözlük ve Ansiklopedisi,  C.2., 1.b.,  İstanbul: Milliyet Yayınları, 1992, s. 945 
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hukukun nötrlük2 iddiasıdır. Nötrlük iddiasının dayanaklarından biri de hukukun 

suskunluğudur. Özellikle hukuk, özel alana müdahale etmekten kaçınmakta ve bu 

alana dair  sessizliğini korumaktadır. Ancak hukukun suskunluğu, müdahale 

etmemesi nötrlük anlamına mı gelmektedir? Hilary Charlesworth’un ifadesiyle 

söylersek, “bir disiplinin nesnelliğini   sorgulamak    için, o disiplinin   sessiz kaldığı 

yerlere bakmak gerekir”3. Çünkü  hukuk, bu suskunluğuyla, o alandaki ezme-

sömürülme ilişkisinin suç ortağı olmaktadır.  

 

                     Hukuk, kadın mücadelesinin de etkisiyle özel alana dair sessizliğini 

bozmuş ve özel alana müdahale etmek  zorunda kalmıştır. Ancak bu müdahalenin 

niteliği de eşitliği sağlamaya yönelik olmamıştır. Çünkü hukukun bu müdahaleleri,  

eril  bir nitelik taşımaktadır. Ancak hukuk, bütün bunları cinsiyetler üstü, nesnel ve 

nötr görünerek yapmaya çalışmaktadır. Tıpkı, sınıflar üstü görünmeye çalıştığı gibi. 

Oysa, bu nesnellik, nötrlük görünümünün arkasında, “erillik” yatmaktadır. Çünkü 

_________________________________________________ 
2Bütün liberal kuramlar, aralarındaki farklılıklara rağmen temel bir prensibi  paylaşmaktadır: Devlet 

ve onun hukuku, kişilerin “iyi”ye dair sahip olduğu değişken düşünceler konusunda nötr olmalıdır. 

Larry Alexander- Maimon Schwarzschild,  . “Liberalism, Neutrality, and  Equality of Welfare vs. 

Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 16, No. 1, Winter 1987, s. 85  Konuyla 

ilgili bir tanıma göre, nötrlük, adaletin liberal ilkelerinden biri anlamına gelebilir ya da adalet 

ilkelerinin meşrulaştırılmasını düzenleyen bir ilkeye karşılık gelebilir. Peter De Marneffe, 

“Liberalism, Liberty, and Neutrality”,  Philosophy and Public Affairs, Vol. 19, No. 3, Summer 

1990, s.253  Nötrlük türleri üstüne İrem Çağlar, Farklılıklar ve Tanınma Talepleri Karşısından 

Liberal İlke ve Kavramların Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009 
3Hilary Charlesworth, “Feminist Methods in International Law”, Ed: Nancy E. Dowd and Michelle 

S.Jacobs, Feminist Legal Theory An Antı-Essentialist Reader, New York University Press, 2003, s.78 
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“hukuk, erkekliği insan olmanın normu haline getirmiş ve bunu da nötrlük adına 

yapmıştır”4. 

 

 

                   Nötrlük, soyut evrensellik ideolojisi üstüne inşa edilmektedir. Soyut 

evrensellik ideolojisi, parçayı bütün, özel olanıysa evrensel ve ebedi gören algılayış 

biçimidir. Dünya ve deneyimler, erkek imgesinde tanımlanmaktadır. Yani, 

evrensellik iddiasının arkasında erkek öznelliği yatmaktadır. Bu öznelliğin ifadesi, 

dildir. Çünkü hukukta adlandırma, tanımlama, değer koyma, belirleme, kategorileri 

oluşturma hep erkek öznelliğini ifade eden eril dille yapılmaktadır5. 

 

                   Bu nedenle  hukuk, insan deneyimlerinin son derece sınırlı bir yönünü 

yani erkek öznelliğini ve erkek deneyimlerini temsil etmektedir. Böylece hukukta, 

kadınların sesi ve deneyimleri dışlanmaktadır6.  Ancak   kadın   deneyimleri de 

tartışmalı bir alandır. Kadınlar ve onların deneyimleri hakkında evrensel bir 

bağlamda konuşmanın sorunlu tarafları bulunmaktadır. Çünkü sınıf, zenginlik, ırk, 

milliyet gibi farklılıklar kadınlar arasında farklı iktidar ilişkilerine yol açmaktadır. Bu 

da kadınların deneyimlerini farklılaştırmaktadır. Siyah feministler ve gelişmekte olan  

________________________________________ 
4Ann C.Scales,  “The Emergence of Feminist Jurisprudence: An Essay”, The Yale Law Journal, 

Vol.95, No:7, 1986, s.1376  
5Scales, s.1379  
6Hilary Charlesworth, “What are “Women’s International Human Rights?”,  Ed: Rebecca J. Cook,  

Human Rights of Women: National and International Perspectives, University of Pennsylvanina Press, 

1994, s.63 
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ülkelerin feministleri, belirli bir feminizm anlayışını evrenselleştirme çabalarını 

sorgulamışlar ve Batılı beyaz feministlerin kendi deneyimlerinin dünyanın her 

yerinde paylaşıldığını varsaymalarının bir hata olduğunu söylemişlerdir7. “Sizin için 

Bir Kuramımız Var!” batılı beyaz feministlerin bu algılayışına yönelik bir endişenin 

ve eleştirinin  ifadesidir.  Ataerki, kendini farklı şekillerde gösterse de kadınların 

ikincil ve eşitsiz konumu, sömürülmeleri, değersizleştirilmeleri evrensel bir olgudur8: 

“Her ne kadar ırk, sınıf, kültür ve coğrafya açısından bölünmüş olsak da, umudumuz 

ortak olduğumuz yönlerimizdedir. Bütün kadınların ücretlendirilmemiş ev işleri 

sömürülmektedir, hepimiz çok sayıdaki rollerimiz ile ilgili çatışmalar yaşıyoruz, 

cinselliğimiz erkekler, medya ve ekonomi tarafından sömürülmektedir, hepimiz 

hayatta kalmak ve onurumuz için mücadele veriyoruz ve ister zengin ister yoksul 

olalım hepimiz şiddete karşı savunmasızız. “Ötekiliğimizi”, her düzeyde karar verme 

sürecinin dışında bırakılmışlığımızı paylaşıyoruz”9. 

 

 

                     B. Haklar Söylemi ve  Eleştirisi                 

 

                   “Haklar söyleminin” ve “hak mücadelesinin” sakıncaları neler olabilir? 

Hukukun ideolojik olarak gücü, sadece soyut evrensellik ve nötrlük yanılsaması 

__________________________________________ 

7Hilary Charlesworth, “Human Right as Men’s Rights” , Ed: Julie Stone Peters, Andrea Wolper, 

Women’s rights, human rights: international feminist perspectives, Routledge Publish, New York, 

1995, s.103 
8Charlesworth, 1994, s. 62 
9Peggy Antrobus, Women and Environment Consultaion’dan aktaran  Charlesworth, 1994,  s.62  
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yaratmakla sınırlı değildir. Janet Rifkin’e göre hukuk, aynı zamanda gerçeği 

gizlemekte ya da çarpıtmaktadır. Bu çarpıtmada, haklar söylemi etkilidir. Çünkü 

eşitsizliklere duyulan öfkeyi ve hoşnutsuzlukları, bir “hukuk sorunu”,“hak meselesi” 

olarak ifade etmek; sorunların temelinde yatan  toplumsal ve siyasal sorunları 

gizlemektedir. Bu da eşitsizliklerin ve hoşnutsuzluğun köklerine ilişkin bir 

farkındalıktan uzaklaştırmaya hizmet etmektedir10.  

 

                  Ayrıca, kadınların deneyimleri ve endişeleri, hakların dar ve bireyci diline 

kolayca aktarılamaz. Diğer taraftan haklar söylemi, karmaşık iktidar ilişkilerini 

basitleştirebilir ve  vaat ettikleri yapısal eşitsizliklerden ötürü engellenebilir. Ayrıca, 

karar vericiler ve iktidarlar tarafından birbiriyle yarışan haklar arasında bir denge 

kurulmaya çalışılması, kadınların gücünü zayıflatabilir. Örneğin belirli haklar 

özellikle inanç özgürlüğü ve ailenin korunması hakkı kadınların baskı görmesini 

meşrulaştırabilir11.   

 

                  Haklar söylemiyle ilgili eleştiri ve endişeler beraberinde, bununla 

bağlantılı diğer soruyu getirmektedir: Kadın mücadelesinde hukukun değeri nedir? 

1960’lardan itibaren feminizm, iş, aile ve ceza hukukunda, özellikle de tecavüz ve 

aile içi şiddet konusunda bir hukuk reformu yapılmasına odaklanmıştır. 

_________________________________________ 

10Janet Rifkin, “Toward a Theory Of Law and Patriarchy”, Harvard Journal of Law&Gender, 

Vol.3, 1983, s. 87 
11Charlesworth, 1994, s. 62 
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Çeşitli feminist örgütlerin ortak amacı, kadınların deneyimlerini daha doğru bir 

şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla hukuki bir reform gerçekleştirmek ve 

yasaların hem özel hem de kamusal alanda uygulanmasını sağlamak olmuştur. 

Bununla birlikte hukukun, kadınların durumlarını düzeltme ve toplumsal değişimi 

sağlamadaki rolü ve yeteneği hakkında büyük bir kararsızlık bulunmaktadır. Bazı 

feminist eleştirmenler, bir toplumsal değişim yöntemi olarak hukuka odaklanmanın 

daha en baştan başarısızlığa mahkûm olduğunu ileri sürmektedir. Hukuka dayanmak, 

cinsiyet eşitsizliklerini yeniden üretmektedir; çünkü hukukun kendisi ataerkil 

değerlerle doludur. Hukuka başvurmak, bundan faydalanması gereken gruplar için, 

durumu daha da kötüleştirebilir. Çünkü sorunların çözülmesi genelde daha fazla 

yasayı gerekli   görmek   şeklinde formüle   edilmekte,   böylece   hukukun gücü  ve 

kapsamı artmakta ve bu da hukuki olmayan söylemleri, özellikle de feminist 

perspektifleri önemsizleştirmektedir12. Bu nedenle, haklar söylemi ve kadınların 

hakları için yaptıkları mücadele bir enerji kaybıdır13. 

 

                    Feministlerin hukuka karşı beslediği çelişik duygular, eşitliğin anlamı ve 

haklar söyleminin faydası üzerinde odaklanmaktadır. Daha fazla eşitlik talepleri 

kiminle veya neyle karşılaştırıldığında eşit sorusunu doğurmaktadır. Bazı feministler, 

ilk feministlerin hukuki haklar talep etmelerinin doğru olabileceğini çünkü onların 

çok az sayıda resmi hukuki haklarının bulunduğunu ama haklar söyleminin 

________________________________________ 

12Sharyn L.Roach Anleu, Law and Social Change,  SAGE Publigations, London, 2000, s.170 
13Charlesworth, 1994, s. 61 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     23 

 

artık yararını kaybettiğini, hatta artık zararlı bile olabileceğini ileri sürmektedirler14. 

 

                    Hukuk, eşitsizliklerin, sömürünün ortadan kaldırılmasının tek aracı 

değildir, sınırlı bir mücadele aracıdır. Eşitsizliklerin ve sömürünün ekonomik, sosyal 

ve siyasal köklerini sorgulamayan ve bununla hesaplaşmayan bir mücadele elbette 

başarılı olmayacaktır. Ama, bu eşitsizliklerin bir ifadesi olan ve bu yönde 

yapılandırılan hukukla da mücadele edilmelidir. Hak söyleminin değersizleştirilmesi, 

haklar için yapılan dönüştürücü ve devrimci mücadelenin de değersizleştirilmesi 

anlamına gelmektedir. Haklar için verilen mücadele, iktidar ilişkilerini ve  

ekonomik-sosyal eşitsizlikleri sorgulayan bir bilinç ve terminolojiyle yürütülmelidir. 

Yani, kadının sömürülmesinin, ikincilleştirilmesinin ve  ayrımcılığa uğramasının  

köklerine inmelidir. Diğer türlüsü, haklar söylemini zayıflatacak ve hakların 

dönüştürücü bir içerik kazanmasını önleyecektir. Böylelikle, hukukun gerçekleri 

çarpıtmasının ve gizlemesinin de önüne geçilmiş olur. Haklar mücadelesi böyle bir 

içerikle kavrandığında, yasal kazanımlar ataerkillikle mücadelede önemli bir araç 

olabilir. Bu nedenle, ataerkillikle mücadelede yasal kazanımlar azımsanmamalıdır: 

“…..Haklar söylemi, herhangi bir dil gibi yanıltıcı, kandırıcı, yanlış yol gösterici ve 

destek olabilir. Ama yine de, daha önce onlardan yoksun olan insanlar için haklar ve 

hukuk dili ulaşılabilir olmuşken bunların eleştiri konusu yapılması beni 

kaygılandırıyor.  Haklara sahip olanların, olmayanlara “sizin bunlara ihtiyacınız 

_________________________________________ 

14Anleu, s.171 
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yok, bunları talep etmeyin” demeleri beni kaygılandırıyor”15.  

 

                   Ayrıca, haklar söylemi ve haklar için yapılan mücadele, kadınlara önemli 

bir kolektif kimlik duygusu verebilir, aktif bir biçimde kamuoyunun söylemini 

şekillendirebilir ve bir güçlendirme kaynağı olabilir16. Burada diğer önemli nokta da 

hak mücadelelerinin kazanılmasından sonraki süreçtir. Kadınlar, özellikle 

kazandıkları hakların iktidar tarafından zararsız formüller şeklinde ifade edilerek; 

devrimci içeriğinin sönümlendirilmesine karşı uyanık  olmalıdır.   

 

                    Hukuk, eril yapısıyla kadına yönelen baskının, ikincilleştirmenin bir 

aracıdır. Ama hukuk, aynı zamanda bu baskıya karşı kullanılacak bir araç da olabilir. 

Yani kadınlar, “hukukun hem kendilerine karşı uygulanan baskıya karşı bir araç 

hem de kendilerine uygulanan baskının aracı olduğunun farkında olarak hareket”17 

etmelidirler.  

 

                     C. Eşitlik  

 

                    Yine, feminist  hukuk teorisini en çok meşgul eden başlıklardan biri de 

________________________________________ 

15Martha Minow, “Interpreting Rights: An Essay for Rober Cover”, Yale Law Journal,  Vol.96, 

No: 8, 1987, s.1910 
16Anleu, s.172 
17Catherine A.MacKinnon,  “İnsan Hakları ve Kadın”,  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2.b., 

Ankara Barosu Yayınları, 2006, s. 5 
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“eşitlik” olmuştur. Eşitlik, hukukun temel bir kavramıdır. Eşitliğin ne anlama geldiği 

konusundaki tartışma, hem feminizmin hem de feminist hukuk kuramının 

gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Eşitlik kavramı, tarihin farklı dönemlerinde 

farklı felsefi geleneklere göre değişik anlamlar kazanmıştır. On yedinci yüzyıl 

feministlerinin eşitlik iddiaları, kadınların düşünce güçlerinin erkeklerinkine eşit hale 

getirilmesine odaklanmıştır. Bu nedenle on yedinci yüzyıl feministlerinin ilgileri, 

eğitim ve toplumsal fırsatlarla ilgili eşit haklar konusuna odaklanmıştır. On 

dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde eşitlik düşüncesi, felsefi bir kavram ile ilgili feminist 

bir mücadeleden, eşit hakların elde edilmesi için yürütülen örgütlü bir siyasi harekete 

dönüşmüştür 18. 

 

                   Feminist hukuk kuramında eşitliğin anlamına dair tartışma, kökleri klasik 

liberal gelenekte bulunan eşitlik anlayışı üzerine kuruludur. Bu eşitlik anlayışına 

göre, kadınlara erkeklerle aynı şekilde davranılmalıdır yani kadınlar erkeklerle aynı 

haklara sahip olmalıdır. 1970’lerde feminist hukuk düşüncesinin ilk aşamalarında 

feministler, “cinsler arası eşitliği” kadınlara, paylaştıkları özellikler açısından 

erkeklere benzer bir biçimde davranılması gerektiği şeklinde yorumlamışlardır19.  19. 

yüzyılda  hiçbir fiili hakları  olmayan  kadınlar, eşit 

____________________________________ 

18Kelly Weisberg, Introduction, Ed: Kelly Weisberg, Feminist Legal Theory: Foundations, Temple 

University Press, Philadelphia, 1993, s.121 
19Weisberg, s.122 
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haklar mücadelesi vermişlerdir. Eşit haklar mücadelesi, kadınlara miras, boşanma, 

velayet, çalışma, seçme-seçilme, eğitim, ekonomik hayata katılma gibi  birçok alanda  

haklar kazandırmıştır20.  Ancak, kapitalizmin öngördüğü yasa önünde eşitlik anlayışı, 

kadınların ezilmişliğinin cevabı olmamış, cinsler arası eşitsizlik sorununu 

çözümlememiştir. Çünkü yasa önünde eşitlik, sınıflı toplumun temel eşitsizliklerini 

dikkate almadığı için sadece bireysel farklılıkları değil, toplumsal ve ekonomik  

durumlardaki farklılıkları da göz ardı etmiştir21.   

 

                  Feministler,  yüzyıllardır ezilen kadınlara kağıt üstünde eşitlik  sağlayan 

bu soyut eşitlik anlayışının, kadınlarla erkekleri eşit konuma getirmeye 

yetmeyeceğini anlamışlardır. Bu da feminist  hukuk teorisinde eşitlik kavramının 

yeni anlamlar kazanmasına ve farklı eşitlik modellerinin geliştirilmesine neden 

olmuştur. Bu farklı eşitlik modellerinin geliştirilmesinde, 1960’lardan sonraki 

feminist teorinin de etkisi olmuştur. Çünkü, radikal, kültürel ve postmodern feminist 

teorilerdeki farklılık söylemi ve kadınlarla erkeklerin farklılığı üstüne yoğunlaşma, 

feminist hukuk. teorisini de etkileyerek  hukuksal eşitlik kavramına eleştirel 

yaklaşılmasında etkili olmuştur. Kadın hareketindeki bu ikinci dalga, liberal eşitlik 

fikrinin erkeklerin sahip oldukları yasal hakları elde etmeye çalıştığını ve bu nedenle 

de  erkeklerin bakış açısını dikkate aldığını ve erkeği standart kabul ettiğini 

________________________________________ 

20Necla Arat, “Feminist Hukuk”,  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 

2006, s.41 
21J.Mitchel-A.Oakley, Kadın ve Eşitlik, Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Fatmagül Berktay, 3.b., 

İstanbul: Pencere Yay., 1998, s. 29  
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savunmuştur22. 

 

                   Farklı eşitlik modellerinin geliştirilmesinde, kadınların farklılıkları ve bu 

farklılıklara hukukun nasıl yanıt vermesi gerektiği sorusu  odak olmuştur. Çünkü, 

kadınlar biyolojik olarak erkeklerle aynı değildir: Kadınların hamile kalma yetileri 

vardır. Eşit haklar iddiası, bu biyolojik farklılık karşısında çökmektedir. Sonraki 

aşamada feminist kuramcılar, hamileliği eşitlik analizine nasıl oturtacakları 

sorunuyla uğraşmışlardır. Eğer eşitlik kadınlara erkek gibi davranmak ise, hamileliğe 

nasıl davranılmalıdır? Bu farklılık, bu benzersiz özellik, cinsiyetler arasında eşitliği 

sağlama çabalarında nasıl dikkate alınmalıdır? Bu soru, feminist kuramcıları iki 

kampa bölmüştür. Eşit muameleyi  savunan kamp, cinsiyetler arası eşitliğin, cinslere, 

hamileliğe bakılmaksızın aynı şekilde davranılması gerektiğini ileri sürmüştür. Eşit 

muamele savunucuları hamileliği, özel muameleyi gerektiren benzersiz bir durum 

yerine, çalışanın çalışma yetisini etkileyen birçok bedensel koşuldan biri olarak 

görmektedir. Hamile kadınlara, başka engelleri bulunan çalışanlardan farklı bir 

şekilde davranılmamalıdır23. 

 

                 Özel muameleyi savunan diğer kampsa, eşit muamelecilerin şekli eşitlik 

modelini reddederek, “eşit fırsat modelini” savunmuştur. Bu kuramcılar, işyerinde 

________________________________________ 

22Lucinda M. Finley, “İnsan Hakları ve Kadın”,  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2.b., Ankara 

Barosu Yayınları, 2006, s.80  
23Weisberg, s.124-125 
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kadınlara eşit fırsat sağlanmasının, hamile kadınların biyolojik farklılıktan dolayı 

sıkıntı yaşamamasını sağlayan hamileliğe özgü olumlu sosyal yardımlar verilmesi 

yoluyla gerçekleşeceğini savunmuşlardır. Bu noktada Wendy Williams eşit 

muameleyi savunurken,  Linda Krieger ve Patricia Cooney de eşit muamele 

yaklaşımının sınırlarını vurgulayarak, pozitif ayrımcılığı savunmuştur 24.   

 

                     D. Kamusal-Özel Alan Ayrımı  

 

                     Hukukun eril karakter kazanmasında, liberal felsefenin özünde yatan 

kamusal-özel ikiliği belirleyici olmuştur. Feminist düşüncede ve feminist hukuk 

eleştirilerinde, kamusal-özel ikiliği en çok sorunsallaştırılan konulardan biri 

olmuştur. Hatta bazı feminist yazarlar, özel-kamusal ikiliğini kadınların 

ezilmişliğinin temeli olarak görmüşlerdir25. Bu ikilik (ya da bölünme) akılcılık, düzen 

ve siyasi otoritenin yer aldığı, siyasi ve hukuki faaliyetlerin meydana geldiği bir 

kamusal alan ve düzenleme yapmanın uygun olmadığı bir  “özel” alan bulunduğunu 

varsaymaktadır. Evle ilgili aile hayatı, genel olarak özel dünyanın merkezi olarak 

kabul edilmektedir. Liberal kuramcılara göre, kamusal alan ile özel alan arasındaki 

ayrım, bireylerle ilgili olarak genel ve tarafsız bir şekilde işlemektedir. Bununla 

birlikte kadınlar ev, yuva ve ailenin özel alanına sürgün edilmişlerdir26.  

________________________________________ 

24Weisberg, s.126 
25M. Z. Rosaldo, Women, “Culture and Society: A Theoretical Overview”,  Ed: M. Z. Rosaldo, 

Louise Lamphere,  Women, “Culture and Society,  USA: Stanford University Press, 1974, s.23 vd.  
26Charlesworth, 1994, s.69 
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                    Özünde özel yaşam hakkı, erkeklerin “karışılmama haklarıdır ve 

kadınların tek tek baskı altına alınması için kullanılır”27.  Çünkü bu ayrımla, “özel” 

alanda yaşananlar, “ev içi  mahremiyet” retoriğiyle kamusal tartışmalardan 

dışlanmakta, “özel” alan hukuksal düzenlemelerden ve müdahaleden azade bir alan 

haline gelmektedir. Zaten bu söyleme de ev içinde kadına karşı gerçekleşen ihlalleri, 

kamusal denetimden uzak tutmak için başvurulmaktadır. Böylece özel yaşamda 

kadına karşı gerçekleşen iktidar, şiddet, baskı, sömürü gibi olguların  üstü örtülmekte 

ve bunlar görünmez kılınmaktadır.  Bu da cinsiyete dayalı iktidar ve bağımlılık 

ilişkilerini yeniden üretmekte ve statükonun (ataerkil düzenin) korunmasını 

sağlamaktadır28. 

 
 
                   Hukukun eril bir nitelik kazanmasında, kamusal-özel ayrımı, liberalizmin 

negatif özgürlük anlayışıyla da desteklenmiştir. Negatif özgürlük, bireyin yapmak 

istediklerini kimsenin müdahalesi olmadan gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. 

Yani, bireyin özel alanda istediği gibi hareket etmesi ve devletin buna müdahale 

etmemesi esastır29. Aile de özel alan kabul edildiğinden, devlet bu 

__________________________________________ 

27Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir  Devlet Kuramına Doğru, Çev: Türkân Yöney-Sabir 

Yücesoy, 1.b., İstanbul: Metis Yayınları, 2003,  s.224 
28Nancy Fraser, “Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek:Gerçekte Var olan Demokrasinin 

Eleştirisine Bir Katkı”,  Kamusal Alan, Ed: Meral Özbek, 1.b., İstanbul: Hil Yayınları, 2004, s.126-

127  
29Fatmagül Berktay, “Özel Alan Erkek Egemenliğinin Cenneti Değildir”, Güncel Hukuk Dergisi, 

Haziran 2006, s.9 
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alana müdahale etmekte isteksiz davranmaktadır. Hatta çok kez müdahale 

etmemekte, ancak çok ciddi ihlallerde devlet özel alana müdahale etmek zorunda 

kalmaktadır. Devletin bu eylemsizliği, hem kamusal-özel şeklindeki bölünmenin, 

hem de negatif özgürlük anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Devletin 

bu kaçınma-eylemsiz kalma şeklindeki tutumu, kadınların ailede şiddet görmelerini  

ve baskı altına alınmalarını sonuçlamaktadır.    

 

          II. ATAERKİ  HUKUK İLİŞKİSİNİN BELİRGİNLEŞTİĞİ  ALANLAR  

 

                   Hukuka eril karakter kazandıran  bu belirleyenlere, başlıklar içinde yer 

verilecektir. Ataerki-hukuk ilişkisinde, hukukun eril karakterinin somutlaştığı 

alanlar, kadına yönelik şiddet, iş hayatı, aile ve cinsel politika şeklinde sayılabilir. 

Ancak, iş hayatı tez konusuyla doğrudan ilişkili olmadığı için çalışmada yer 

verilmeyecek ve sadece sayılan üç alana yoğunlaşılacaktır.  

  

                     A. Kadına Yönelik Şiddet 
 
 
                     Kadına yönelik şiddeti tanımlama noktasında, toplumsal cinsiyet ile 

şiddet arasında bağlantı kuran şu tanım önem taşımaktadır: Kadına yönelik şiddet, 

“zoraki kuvvet ve baskıyı içeren ve hiyerarşik toplumsal cinsiyet ilişkilerini sürekli 

hale getirmeyi, sürdürmeyi amaçlayan her türlü davranış”30.  Bu tanım, toplumsal 

____________________________________________ 

30Asia Pasific Forum on Women, Law and Development, My Rights, Who Controls?, Kuala 

Lumpur, Malezya, 1990  
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cinsiyet ile şiddet arasında bağ kurduğu gibi; şiddeti de salt fiziksel şiddete 

indirgememekte ve daha geniş bir bağlamda ele almaktadır. 

 

                   1993 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kadınlara Karşı 

Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi’nin 1.maddesinde, kadına  karşı şiddet şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “Kadınlara karşı şiddet terimi, ister kamusal isterse özel 

yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı ve ıstırap 

veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle 

tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir”31. 

 

 

                    Bildirinin ikinci maddesinde, kadına karşı  şiddet örneklerine yer 

verilmekte ve kadına karşı şiddetin, sadece  sayılanlarla sınırlı olmadığı  

belirtilmektedir. Bildirinin 2.maddesinde sayılan örnekler şunlardır: 

a.Aile içinde meydana gelen dövme, kız çocukların cinsel istismarı, evlenirken 

verilen başlıkla ilgili şiddet, evlilik içi tecavüz, cinsel organları dağlama ve kadınlara 

zarar veren geleneksel uygulamalar, eş olmayanlar arasındaki şiddet ve sömürmek 

için uygulanan şiddet de dahil fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet uygulanması. 

b.Toplum içinde meydana gelen tecavüz,  cinsel istismar, çalışma hayatında, öğretim  

kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel taciz, kadın satışı ve zorla fahişeleştirilme de 

dahil,  fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet. 

_____________________________________________ 
31http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
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c.Nerede meydana gelirse gelsin, Devlet tarafından işlenen veya hoş görülen fiziksel, 

cinsel ve psikolojik şiddet32. 

 

                   Dünya genelinde kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ürkütücü 

boyutlardadır. Kadına yönelik şiddete, dünyanın bütün toplumlarında 

rastlanmaktadır. Bu anlamda sınıf, ırk ve kültür sınırlarını aşmaktadır. Çünkü kadına 

yönelik şiddet, kökleri çok derinlerde olan ve evrensel bir nitelik gösteren ataerkil 

düşünceden  kaynaklanmaktadır. Kadına yönelik şiddet, kadın mücadelesinin en 

önemli başlıklarından biri olmuştur. Pek çok ülkede kadınlar, yasalarda gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve şiddetin önlenmesi için devletin politika geliştirmesi 

konusunda örgütlü mücadele yürütmüştür. Böylece kadınlar, şiddeti kuytu 

köşelerinden çıkarıp  görünürlük kazanmasını sağlamışlardır33.  

 

                    Kadına yönelik şiddet, uluslar arası düzlemde de kadının insan hakları 

savunucularının, en önemli gündemlerinden biri olmuştur: “Bu, insan hakları 

paradigmasına en büyük paralellik gösteren konudur, buna rağmen dışlanmıştır. 

Şiddette, insan hakları topluluğunun karşı olduğunu söylediği her şeyi görebilirsiniz: 

Şiddet kölelik içerir, işkence halleri içerir, terörizm içerir, insan hakları 

topluluğunun mücadele etmeye kendini adadığı ama kadınların yaşamı açısından 

___________________________________________ 

32http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
33Her şey elimizde: -Kadına Yönelik Şiddete Son-Özet, 
http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/herseyelimizde.pdf, Erişim Tarihi: 11.01.2010  
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şimdiye kadar hiç tanımlanmamış birçok şey içerir”34. 

 

                   Kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olabilir. 

Yani şiddet kategorileri, dayak, öldürme, işkence, zorla evlendirme, namus 

cinayetleri, tecavüz ve  kadın sünnetinden borca karşılık çalıştırmaya, fahişeliğe 

zorlamaya, eve kapatmaya, onurunu kırmaya ve  yoksullaştırmaya kadar geniş bir 

yelpazeyi içine almaktadır. Kadına yönelik şiddetin aktörleri, devlet, toplum ya da 

kişilerdir. Şiddet mekanı da, kamusal alan ya da aile şeklinde karşımıza çıkabilir35. 

 

                    1960’lı yılların sonuna kadar, kadına yönelik şiddetin yaygın olmadığı 

düşünülüyor ve şiddet çoğunlukla yoksullukla ve psikolojik olgularla 

ilişkilendiriliyordu. Kadına yönelik şiddete ilişkin araştırmalar, ailenin en yoğun 

şiddet yaşanan kurumlardan biri olduğunu ortaya koymuştur36. Kadına yönelik şiddet, 

1970’lerden itibaren bir mesele haline gelmiş ve 1970’li yıllarda  aile içindeki şiddeti 

konu alan çalışmalar yapılmıştır. 90’lı yıllardaysa, kadın hakları mücadelesinin en 

__________________________________________ 

34Charlotte Bunch, “Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-vision of Human Rights”, 

Human Rights Quarterly 12, 1990, s.486-498  
35Bu bölümde, tez konusuyla doğrudan ilişkili olan “fiziksel şiddet” kategorisine yer verilecektir. Yine 

tez konusuyla doğrudan ilgili olmadığı için devlet kaynaklı şiddete girilmeyecek, sadece aile içi 

şiddete yer verilecektir. 
36J.Richard Gelles, “Violence in Family: A Review of Research in the 70s”, Journal of Marriage 

and the Family, 42(4), 1980, s.873-878 
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önemli odaklarından biri olmuştur37. 

                   

                        Kadına yönelik şiddete ilişkin olarak yapılan bir çalışmaya  göre, 

kadınların en fazla şiddete maruz kalma riskleri yabancılardan değil; tanıdıkları 

erkeklerden, sıklıkla erkek aile bireyleri veya kocalarından gelmektedir. Uluslararası 

Af Örgütü’nün raporundaki rakamlar, ev içi şiddetin boyutlarını göstermektedir: 

“ABD resmi raporlarına göre, her 15 saniyede bir kadın dövülmekte ve her yıl 

700.000 kadın tecavüze uğramaktadır. Hindistan’da yapılan çalışmalar, evli 

kadınların % 40’tan fazlasının, kocalarının temizlik veya yemekten hoşnut 

kalmamaları, kıskançlık ve diğer nedenlerle tekmelendiğini, tokatlandığını veya 

cinsel tacize uğradığını ortaya çıkarmıştır. Kenya’da, 1998-1999 yıllarında ev içi 

şiddet sonucu en az 60 kadın ölmüştür. Mısır’da, kadınların % 35'inin kocalarından 

dayak yediği bildirilmiştir. Milyonlarca kadın için ev bir sığınak değil, bir dehşet 

yuvasıdır”38. 

 

                    Bu istatistikler, yaşanan şiddet gerçeğini bütünüyle ortaya koymamakta,  

sadece buz dağının görünen  kısmını  ifade etmektedir. Kadına yönelik şiddet 

konusundaki raporlar, çoğunlukla gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü  

___________________________________________________ 
37Sally Engle Merry, “Women, Violence and The Human Rights System”, Ed: Marjorie Agosin, 

Women, Gender and Human Rights: A Global Perspective, United States of America, Rutgers 

University Press, 2001, s.83  
38Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu, http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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kadınlar yaşadıkları şiddeti açıklamaya çekinmekte, utanmakta ya da kendilerine 

inanılmayacağını düşünmektedirler. Daha da önemlisi, yaşadıkları şiddetin 

artacağından veya  tekrar şiddet göreceklerinden korkmaktadırlar.  

 

                  Aile içi şiddetin39 tanımlanması, otuz yılı aşkın bir süredir tartışılmaktadır 

ve bu tartışma son derece çekişmeli olmuştur. Bir tanıma göre aile içi şiddet, 

“kurbana zarar veren her türlü eylem”dir. Aile içi şiddetin bu geniş tanımı fiziksel 

saldırıları, fiziksel saldırı tehditlerini, psikolojik ve duygusal saldırı ve istismarı, 

cinsel saldırıları ve cinsel saldırı tehditlerini, ihmalkâr davranışları ve karşı tarafı 

kontrol etmeye yönelik davranışları içermektedir. Diğer taraftan,  şiddeti  sadece 

“fiziksel şiddet eylemleri” ile sınırlayan  daha dar tanımlamalar  da bulunmaktadır40. 

____________________________________________ 
39Aile içi şiddet konusunda üç kuramsal analiz görülmektedir: 1.Birey içi analiz düzeyi ya da 

psikiyatrik model: Psikiyatrik model, eşler arası  şiddetin ve istismarın temel belirleyicileri olarak 

failin kişilik özelliklerine odaklanmaktadır; bazı uygulamalar ise kurbanların kişilik özelliklerine 

odaklanmaktadır. Psikiyatrik model; kişilik bozukluklarını, akıl hastalıklarını, alkol ve madde 

kullanımını ve diğer birey içi süreçleri aile içi şiddet ile ilişkilendiren kuramsal yaklaşımlar 

içermektedir 2. Sosyo-psikolojik analiz: Sosyo-psikolojik model, şiddet ve istismarın,  aileyi, aile 

örgütlenmesini ve yapısını ve eşler arasında yaşanan ve şiddet eylemlerinin habercisi olan gündelik 

etkileşimleri etkileyen dışsal etkenlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi yoluyla anlaşılabileceğini 

varsaymaktadır. Aile yapısını, öğrenmeyi, stresi, ve şiddetin bir kuşaktan diğerine aktarılmasını ve 

ailedeki etkileşim örüntülerini inceleyen kuramsal yaklaşımlar, sosyo-psikolojik modele uymaktadır. 

3. Sosyolojik veya sosyokültürel analiz: Sosyokültürel model, makro düzey bir analiz sunmaktadır. 

Şiddet; eşitsizlik, ataerkillik veya şiddet ve aile ilişkileri ile ilgili kültürel normlar ve tavırlar gibi 

toplumsal olarak yapılandırılmış değişkenler ışığında incelenmektedir. wRichard J. Gelles, “Violence 

in Family”, International Handbook of Violence Research, Edited by: Wilhelm Heitmeyer-John 

Hagan,  United States of America, Kluwer Academic Publishers, 2005, s.854 
40Gelles, s.838 
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                    Kadınlara yönelik şiddetle, insanlar arası şiddetin diğer biçimleri 

arasında  önemli farklar olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği bulunmaktadır. Her 

ne kadar bazı insanlar hayatları boyunca farklı yabancılar veya tanıdıkları tarafından 

uygulanan çeşitli şiddet eylemlerine maruz kalsalar da kadına yönelen şiddette, kadın 

tekrarlanan (veya seri) bir biçimde mağdur olmaktadır41.  

 

                    Feminist araştırmacılar dikkatimizi, her türlü şiddet tanımını sosyo-

kültürel bir cinsiyet eşitsizliği yani ataerkillik çerçevesine yerleştirmenin önemine 

dikkat çekmişlerdir. Bazı feminist araştırmacılar, şiddetin sistemli olarak 

kullanılmasının yanı sıra, ilişkideki ekonomik tahakküm, tehdit, yalnız bırakma ve 

diğer kontrol taktiklerinin uygulanmasını anlatmak için “ataerkil terörizm” terimini 

kullanmaktadır. Ataerkil terörizm teriminin bir avantajı da dikkatimizi, bu şiddet 

şeklinin sistemli ve kasıtlı olmasına çekmesi; bize, kadınlara uygulanan eş şiddetinin 

tarihsel ve kültürel köklerine dikkat etmemiz gerektiğini sürekli olarak 

hatırlatmasıdır42. 

 

                    Feminist kuramın temel savı, ekonomik ve toplumsal süreçlerin, ataerkil 

toplumsal düzeni ve aile yapısını doğrudan ve dolaylı olarak desteklemek üzere 

işlediği yönündedir. Ataerkilliğin, kadınların boyunduruk altına alınmasına yol açtığı  

________________________________________ 
41Patricia Mahoney, Linda M. Williams, Carolyn M. West, “Violence Against Women by Intimate 

Relationship Partners”, Ed: Claire M.Renzetti, Jeffrey L.Edleson, Raquel Kennedy Bergen, 

Sourcebook on Violence Against Women, Sage Publications, 2001, s.146  
42Mahoney-Williams-West, s.146 
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ve tarih boyunca kadınlara yönelik sistemli şiddet örüntüsüne neden olduğu 

düşünülmektedir43.  

 

                   Feminist çalışmalar,  bu noktada şiddetin kurumsallaştığı erkek egemen 

aileye ve kültüre dikkat çekmektedir. Çünkü, şiddet bir kontrol etme tekniği, 

stratejisidir. Erkek, egemen olmaya ihtiyaç duymaktadır, bunu öğrenmiştir. O, 

egemen olma ve kontrol etme hakkına sahip olduğunu öğrenmiştir ve şiddet de basit 

bir yöntem haline gelmiştir44.  

 
  
                    Feministler ve ruh sağlığı uzmanları, iktidar farklılıklarından 

kaynaklanan toplumsal olarak yaratılmış sorunları anormal olarak görmenin yararlı 

olup olmadığı konusunda sık sık fikir ayrılığına düşmektedir.  Bu konuda feministler 

“hayır” derken, ruh sağlığı uzmanları “evet” demektedir. Feministler burada kadına 

yönelik şiddeti doğru bağlamda analiz eden, iktidar farklılıklarını göz önünde 

bulunduran ve kadınlara neden zalimce davranıldığını soran bir psikolojiye duyulan 

ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu nedenle de şiddeti, bir patoloji veya aile sistemi 

bozukluğu olarak nitelemek yerine, kadınlara uygulanan şiddetin, tıpkı çocuklara 

uygulanan şiddet gibi, kültürün birçok yerinde onaylanan ve izin verilen bir davranış 

olduğunu varsaymanın kavramsal açıdan daha doğru olduğu belirtilmektedir45.  

_________________________________________ 
43Gelles, s.856 
44Susan Schechter, Women and Male Violence: The Visions and Struggles of the Battered 

Women’s Movement ,  South and Press, 1982, s.215  
45Schechter, s.215  
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                    Kadına yönelik şiddet konusunda, devletler çok zaman hareketsiz 

kalmaktadır. Bu hareketsizlik farklı alanlarda görülmektedir. Bunlar  yetersiz 

önleyici tedbirler; polisin ihlallere karşı umursamaz tavrı, ihlalleri cezai suç olarak 

tanımlamama, mahkeme sistemindeki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve cezai 

yargılamaya engel olan hukuksal prosedürler şeklinde  sayılabilir. Ayrıca şiddete 

uğrayan pek çok kadın,  yargısal yollara  erişmekte güçlük çekmektedir46.  

 

                        Hukuk, kadınları şiddetten korumada yetersiz kalan hükümleriyle,   

hareketsizliğiyle kadınların terörize edilmesine (korkutulma, yıldırılma) izin 

vermektedir. Bu da kadınların sindirilmesini, boyun eğmesini sonuçlamaktadır47. 

Hukukun bu konudaki hareketsizliğinde, kamusal-özel ayrımı etkili olmaktadır. 

Çünkü daha önce de belirtildiği gibi bu  ayrımla, ev içinde yaşanan şiddet-sömürü ve 

pek çok ihlal, “özel bir mesele” sayılmakta  ve hukukun  müdahalesi dışında 

bırakılmaktadır.  

 

                    Kadınlara yönelik şiddet şikayetleri ve bildirimleri de derhal, tarafsız ve 

etkili bir biçimde soruşturulmamaktadır. Dünyanın birçok yerinde, polisin şiddete 

uğrayan kadınlara karşı tutumu benzerdir. Polis,  rutin bir biçimde kadınlar 

tarafından bildirilen ihlalleri soruşturmamakta, evdeki şiddeti bir suç veya insan 

____________________________________________________ 
46Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
47Mary Joe Frug, Postmodern Legal Feminism,  Routledge Publish,  London, 1992, s.128  
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hakları  sorunu  olarak değil, sorumlu olmadıkları bir “ev içi olaymış” gibi 

davranmaktadır. Yine, ırksal, etnik veya dini azınlık mensubu kadınların uğradığı 

şiddet olaylarında   polis,  “kültürel hassasiyet” gibi sahte nedenler ileri sürerek ya da  

ırksal önyargı nedeniyle, şiddete müdahaleye isteksiz davranmakta ya da müdahale 

etmemektedir.  Bu tür durumlarda yetkililer, nadiren önyargı iddialarını soruşturup 

mağdur kadınlara karşı ayrımcılık yapan polislere yönelik disiplin önlemleri almakta 

ve polislere kadınlara yönelik şiddet iddialarıyla nasıl ilgilenecekleriyle ilgili eğitim 

vermektedir.  Ayrıca çok az devlet, şiddet mağduru kadınların yaşadıkları fiziksel 

tacizin mahrem detaylarını bir erkek polise anlatmakta zorluk çektiğini  düşünerek 

kadın polis memuru çalıştırmaktadır48. 

 

                      Polisin şiddet olaylarına bakışı da  kadına şiddet uygulayanlardan farklı 

değildir ve pek çok durumda polis saldırganları korumaktadır.  Şikayetlerin gereğini 

yapmak yerine, genellikle ihlale uğrayan kadın eve geri gönderilmektedir. Polis, 

bazen  de şiddete uğrayan ve kendilerine başvuran kadının, saldırganla barışması ve 

uzlaşması için kadına öğüt vermektedir. Yine bir çok durumda polis, saldırıya 

uğrayan kadını  aşağılayarak acılarını arttırmakta ve kadının ikinci kez travmaya 

uğramasına sebep olmaktadır49.  

___________________________________________ 

48Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
49Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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                    Oysa devletlerin kadına yönelik ihlalleri önlemek, gerçekleştiğinde 

soruşturmak, suçluları yargılamak ve adil  yargı önüne çıkarmak, tazminat ve telafiyi 

de içeren yeterli onarmayı sağlamak yükümlülüğü vardır. Ancak dünyada yaşanan 

örnekler, bu yükümlülüğün pek çok ülke tarafından yerine getirilmediğini açıkça 

göstermektedir. Örneğin Tayland’da ev içi şiddete ilişkin yapılan bir çalışmada, 

dayak yiyen kadının toplumda damgalandığı ve ceza sisteminin bu ihlalleri göz ardı 

ederek, yasal telafiyi çok az mümkün kıldığı  belirtilmektedir. Çünkü bu tür şiddet 

olaylarında polis, alışılmış bir biçimde kadının saldırgan eşle barışmasını tavsiye 

etmektedir. Kadın dava açılmasında ısrar ederse, bunun için genellikle polise rüşvet 

vermek zorunda kalmaktadır. Hindistan’da da  ev içi şiddete uğrayan  kadınlara,  

polis tarafından  saldırganla uzlaşması için baskı yapılmaktadır.  Kadının ısrar etmesi 

durumunda da polis isteksiz davranmaktadır50. 

 

                    Pakistan’da da gerçekleşen pek çok namus cinayeti, kısas ve diyet 

yasaları (bunlar, fiziksel yaralanma, adam öldürme ve cinayet ile ilgili yasalardır) 

nedeniyle cezasız kalmaktadır. Çünkü bu yasalar, kurbanın varislerine, bu suçları 

bildirip bildirmemeye ya da suçu işleyen kişiyi dava edip etmemeye karar verme 

hakkı tanımaktadır. Böylece, yasalar ailenin, “namus” için öldüren kişiyi affetmesine 

olanak tanımakta ve topluma eşlerini öldüren erkeklerin diğer katillerle aynı şekilde 

_________________________________________ 

50Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu, http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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cezalandırılmayacağı mesajını vermektedir51. 

 

                    Brezilya’da da kadınlara yönelik bildirilen şiddet olaylarının büyük bir 

kısmı (yüzde 70’i )evde meydana gelmektedir. Fakat  aile içi şiddet, genel olarak ya 

ceza yargılaması dışında kalan bir konu olarak görülmekte ya da küçük, çevresel bir 

sorun olarak ele alınmaktadır. Şiddete karşı bu hoş görülü tavrın nedeni, aile içi 

şiddetin pek çok ülkede olduğu  Brezilya’da da “özel bir konu” olarak görülmesidir52.  

 

                  Ayrıca, devletler şiddete uğrayan kadınlar için sığınma evi açma 

yükümlülüğünü de yerine getirmemektedir. Devletin şiddet mağduru kadınlar için 

sığınma evi açma, duygusal destek olma, hukuksal yardım ve geçici mali yardım gibi  

destek verme yükümlülüğü pek çok durumda hükümet dışı örgütler tarafından yerine 

getirilmektedir. Ancak bu örgütler de kaynak sıkıntısı çekmektedir53. 

 
 
                      Devlet ya da hükümet dışı örgütler tarafından açılan sığınma evleri de 

yaşanan şiddet karşısında ihtiyaca yanıt vermemektedir. Çünkü, genel olarak sığınma 

evlerinin hem  sayısı azdır, hem de yeterli ölçüde desteklenmemektedir. Hatta bazı 

ülkelerde sığınma evi de bulunmamaktadır. Örneğin Suudi Arabistan’da kadın 

__________________________________________ 

51Sheila Dauer, “Womens Human Rights in the Public and Private Sphere”, Ed: Marjorie Agosin, 

Women, Gender and Human Rights: A Global Perspective, United States of America, Rutgers 

University Press, 2001, s.77  
52Charlesworth, 1994, s.72 
53Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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sığınakları bulunmamaktadır. Pakistan’daysa kadınlar, devlet sığınma evlerine 

yalnızca sulh hakimi kararıyla alınmakta  ve yarı gözaltında tutulmaktadır. Kadın 

sığınaklarının olmadığı bazı ülkelerdeyse, kadınlar  ihlalcilerin serbest dolaşması 

nedeniyle güvenlikleri için hapishanede kalmaktadır. Örneğin Ürdün’de, birçok 

kadın mahkum, cezaları sona ermesine rağmen güvenlik endişesiyle cezaevinde 

kalmaktadır54. Türkiye’deyse  sadece 54 sığınma evi (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu’na bağlı 29, belediyelere ve özel kurumlara ait 25 olmak üzere) 

bulunmaktadır55.  

 
 
                  B. Aile 
 

                  Aile başlığı, tez konusuyla doğrudan ilişkili olmasa da “aile içi şiddet” 

boyutuyla  ilişkilidir56. Çünkü, hukukun özel alana dair sessizliği ya da erkek lehine 

müdahalesi, erkeğin evdeki iktidarını güçlendirmekte ve şiddete uygun bir ortam 

hazırlamaktadır. Şiddet, ailedeki erkek iktidarının bir dışavurumudur.  Ancak kadına 

yönelik şiddet, dünyanın birçok yerinde diğer saldırı türlerinden daha az ciddi olarak 

görülmektedir: “Kadınlara karşı şiddetin bariz bir insan hakları ihlali olarak 

görülmesi, ailenin, artık hukuki incelemeye karşı bir korunma yeri olmamasını 

____________________________________________ 

54Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
55http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/02%20Kadin%20Siginmaevleri%20Kilavuzu.pdf, Erişim Tarihi: 

8.01.2010 
56Ancak, aile içi şiddet konusuna bir önceki başlıkta yer verilmiştir. Burada hukukun, ailenin kadınlar 

için bir şiddet mekanı olmasına zemin hazırlayan  bakışı ele alınacaktır. 
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sağlayacak şekilde yeniden tanımlanmasına bağlıdır”57.   

 

                     Aile,  toplum ve devlet ile birlikte ataerkil düzenin önemli bir birimidir.  

Hatta  temel kurumu olarak da nitelendirilebilir58. Roma’nın “Famulus” denilen  aile  

yapısı, yani  erkeğin ev içinde kadınlar, çocuklar ve köleler üzerindeki mutlak erki59,  

modern çağla birlikte değişip farklı biçimlere evrilmiştir. Ancak bu değişim, 

uyarlanma içersinde erkeğe tanınan iktidarın devamlılığı anlamında geçmişten 

bugüne bir süreklilikten söz edilebilir. Aile, kadının emeğinin ve cinselliğinin 

denetlenmesinde hep önemli bir araç olmuştur.  “Ailenin işlevi her zaman kadınların 

ve çocukların emeğine erkeğin el koymasını ve bedenlerinin erkeklerin denetimine 

verilmesini sağlamaktır”60. 

 

                   Kapitalizmin erken aşamalarında çok daha belirgin olan kadının bir mülk 

olarak görülmesi anlayışı, kırsal alan dışında da devam etmiştir. Sheila Rowbotham’a 

göre bu mülk ilişkisinin temelinde, evlilik sözleşmesi vardır. Aile içinde erkek 

kadının işgücünü sahiplenir, hatta  evlilik  erkeğe “mülkünü” hor kullanma hakkı da 

verir61. Bu mülk ilişkisinin bir örneğine, İngiltere’de 19.yüzyılın 

______________________________________________ 

57Merry, s.87 
58Kate Millett, Cinsel Politika, Çev: Seçkin Selvi, 2.b., İstanbul: Payel Yayınları, 1987, s.60  
59Marx, Engels, Lenin, Kadın ve Aile,  Çev: Arif Gelen, 4.b., Ankara: Sol Yayınları, 2002, s.169 
60Ayşe Düzkan, “Bu İş Bu Memlekette Nasıl Olacak?”, Der: Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe, 

Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2001, s.40 
61Sheila Rowbotham, Kadın Bilinci Erkek Dünyası, Çev: Şükrü Alpagut, 1.b., İstanbul: Payel 

Yayınları, 1987, s.109 
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ortalarına kadar rastlamak mümkündür. İngiltere’deki kadının satılması geleneğine 

göre, karısından kurtulmak isteyen ve boşanma olanağı olmayan ya da bu yolu pahalı 

bulan erkek, karısını açık arttırmaya çıkarıp en yüksek bedeli ödeyen kişiye 

satabiliyordu62. 

 

                    Ailenin, erkeğe  sağladığı avantaj iktidardır. “Aile, meta üretimi 

ortamında yeri olmayan bütün yaralanmış, bitmiş, tükenmiş duyguların kutsal 

sığınağıdır”63.  Böyle bir sığınak,  sistem için de bir rahatlama sağlar. Erkek işçilerin  

kendilerini  bir ezilen olarak değil, daha çok bir erkek ( güçlü ) olarak görme eğilimi 

taşımaları, kendilerini ezenleri de içine alan erkek dünyasıyla özdeşleştirmelerine 

neden olur. Bu anlamda ev içinde kurulacak “küçük erkek diktatörlüğü, onların 

öfkelerini ve düş kırıklıklarını sisteme hiç zarar vermeyecek şekilde boşaltmalarına 

da izin verir”64. 

 

                    Evi, erkek için bir iktidar alanı yapan hukuktur. Çünkü hukuk, ailede 

erkeğin iktidarına yasal zemin hazırlamakta ve  kadını ikincilleştirmektedir. Pek çok 

ülkenin  aile hukukunda, cinsiyetçi ve  ataerkil düzenlemeler bulunmaktadır. “Ev 

İngiliz erkeğinin şatosudur”65  ifadesi, aslında   dünyanın   hemen  her ülkesindeki bir  

____________________________________________ 
62Fatmagül, Berktay,  Tarihin Cinsiyeti, 2.b., İstanbul: Metis Yayınları, 2006,  s. 44 
63Rowbotham, s.102 
64Rowbotham,  s.101 
65Fatmagül Berktay, “Kadının İnsan Hakları Hukukunda Yeni Perspektifler”, Ankara Barosu 

Hukuk Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.21 
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gerçekliği ifade etmektedir. Birçok ülkede bu cinsiyetçi, ataerkil hükümler, 90’lı 

yılların sonuna kadar değişmemiştir. Ancak kadın mücadelesinin de etkisiyle, 

hukuksal düzenlemelerde değişimler olmuştur.   

 

                        Hukuk, evi erkek için bir şatoya çevirirken yine kamusal-özel alan 

ikiliğine yaslanmaktadır. Kamusal alan, zorunlulukların alanıdır. Hukuk, çatışmacı 

bu alanı güçlü erkekler (zengin ve beyaz) lehine düzenlemektedir. Aileyse, erkek için 

bir özgürlük alanıdır. Erkek, evde çocuklar ve kadın üstünde iktidar kurmakta ve 

hukuk bu alana müdahale etmemektedir. Müdahale etmek zorunda kaldığındaysa, bu 

müdahale yine erkek lehine işlemektedir. Aile   hukuku   düzenlemeleri de  cinsiyetçi 

karakterinden dolayı  erkek lehine yapılan bir devlet müdahalesi olarak görülebilir. 

 

                     Kadınlar birçok ülkede, boşanma haklarını bile kullanamamaktadır. 

Örneğin İslam hukuku bu hakkı sadece kocaya tanımıştır, kadının boşanma hakkı 

yoktur. Musevi Hukuku’nda da boşanma hakkı kocaya tanınmıştır. Hıristiyanlıkta 

Katolik Kilise Hukuku, hem kadın hem erkek için boşanmayı kesin olarak 

yasaklamıştır66. Hatta  yetmişlerin ortalarına kadar,  İtalya’da Katolikler için bu yasak 

geçerliliğini korumuştur. Ancak boşanmayı yasaklayan yasa iptali için, 1974 yılında 

referanduma götürülmüştür. Halkın çoğunun boşanmanın serbest bırakılması 

yönündeki   tercihinden sonra,   boşanma serbest hale gelmiştir67. Yine bazı Protestan  

________________________________________________ 
66Selahattin Sulhi Tekinay, Türk Aile Hukuku,  7.b., İstanbul: Filiz Kitabevi, 1990, s.166-167  
67Ney Bendason, Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Çev: Şirin Tekeli, İletişim Yay., Tarih 

yok, s.65  
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Hıristiyan kiliseleri, boşanmayı kınamakta ve öfke yönetimi programları  

sunmaktadır. Şiddet gören  kadınlar dua etmeye teşvik edilirken, saldırgan kocalar da 

sadece dayak konusunda değil öfkeli düşüncelerini kontrol etme konusunda da  

Tanrı’nın yardımını istemeye teşvik edilmektedir68. 

 

                    Pek çok ülkede aile hukuku düzenlemeleri, yakın sayılabilecek 

zamanlara kadar  “aile reisliğine” yer vererek, erkeğin aile içindeki üstün konumunu 

açıkça belirtmiştir. “Koca birliğin başkanıdır” ifadesiyle yer alan bu üstünlük  

durumu,  Fransız Medeni Yasası’nda 1970 yılında kaldırılmıştır. Almanya’da 1957 

tarihinde, İsviçre’deyse 1988 yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’la 

kaldırılmıştır69. Türkiye’deyse, 2001 tarihinde kabul edilen ve 1.Ocak.2002’de 

yürürlüğe giren yeni MK ile birlikte, aile reisliği de dahil olmak üzere pek çok 

cinsiyetçi düzenleme kaldırılmıştır.   

 

                     Erkeği üstün konuma getiren düzenlemelerden biri de kadının 

çalışmasının erkeğin iznine bağlı olmasıdır. Avrupa ülkelerinin çoğunda da  yer alan 

bu izin sistemi, aile reisliği gibi yakın sayılabilecek bir zamana kadar  (60’lı ve70’li 

yıllar) yürürlükte kalmıştır. Ancak kadın mücadelesinin de etkisiyle, bu cinsiyetçi 

hükümler tasfiye edilmiştir70.  

____________________________________________ 

68Merry, s.92 
69Tekinay, s.300-301  
70Tekinay, s.316-317   
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                  Sadece boşanma değil, istediği kişiyle evlenme noktasında da pek çok 

kadın baskı ve şiddet görmektedir. Hukuk bu noktada sessiz kalmakta ve kadını 

evlenmeye zorlayan aileler hakkında bir işlem yapmamaktadır.  Zorla evlendirmeler, 

kadınların evlenme, eşini seçme konusundaki özgürlüklerini ihlal etmektedir. Zorla 

evlendirmeler, cinsel  ve fiziksel şiddete de ortam sağlamaktadır. Örneğin dünyanın 

birçok ülkesinde, evlenme konusunda kadının onayı alınmamakta ve kadının evliliğe 

itirazı dinlenmemektedir. Hatta kadının bu evliliğe karşı çıkması, şiddet görmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Zorla evlendirme dışında, “başlık parası” uygulaması da kadınları  

köleleştirmektedir. Yine kadınların kendi istedikleri kişiyle birlikte olma istekleri, 

aile tarafından şiddetle karşılanmaktadır. Pakistan ve Türkiye’de görülen zorla 

evlendirmeye, Güney Asya ülkelerinde de rastlanmaktadır. Örneğin Avrupa’da 

doğup büyüyen ve genellikle çifte vatandaşlığa sahip Güney Asya kökenli genç 

kadınlar, aile bireyleri tarafından kaçırılarak ailelerinin ülkesinden tanımadıkları ve 

evlenmeye razı olmadıkları bir adamla zorla evlendirilmektedir. Bununla ilgili olarak 

medyada her yıl yaklaşık bin Asya kökenli İngiliz kadının yaşadıkları yer almaktadır. 

Bu olaylar çoğunlukla genç kadınlar hasta bir yakınını ziyaret ettiklerinde, tatil için 

kandırılarak veya zorla Güney Asya’ya götürüldüklerinde gerçekleşmektedir71.  

 

                    Hukukun özel alana dair sessizliklerinden biri de kadının ev içi 

emeğidir. 1970’li yıllarda, feminizmin tartıştığı konulardan biri de kadınların 

________________________________________________ 
71Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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karşılıksız ev emeğiydi. Ev içindeki emeğin görünür kılınması ve karşılıksız emek 

olarak adlandırılması, feminizmin uzun çabaları sonunda gerçekleşmiştir.  Karşılıksız 

ev emeğinin, politik bir sorun olarak gündeme getirilmesi zor olmuştur. Çünkü bu 

işler, sevgi ilişkisi içinde görülmüş hatta kadının aşkının, sevgisinin dışa vurumu 

olarak algılanmıştır. Diğer bir zorluk da bu işlerin günlük hayatla iç içe girmiş olması 

ve  çalışma zamanı ile çalışma dışı alanın birbirinden ayrılamamasıydı72. 

 

 

                    Christine Delph’ye göre kadının ev içi emeğine, evlilik sözleşmesiyle el 

konulur: “Evliliğin başlangıcında bu sahiplenme yasal olarak maskelenmiştir; yasal 

çerçevesi müphem, kullanılmayan ve hatta lüzumsuz bir adete benzer. Ve ancak 

evlilik bitince yürürlüğe girer”73.  Bu el koyma günümüzde de gelenekler, adetler ve 

töre aracılığıyla sürmektedir. Boşanma sonrasında küçük çocukların anneye 

bırakılması, ama daha da önemlisi boşanma sırasında kadına ödenen maddi-manevi 

tazminat, kadınların evlilik süresince harcadıkları karşılıksız emeğin bir ifadesidir. 

Ancak kadının bu emeği, erkek kadının emeğini yitirdiğinde görünür hale 

gelmektedir74.  

__________________________________________ 

72Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm İçin, 1.b., İstanbul: Kanat 

Yayınları, 2004, s.15-20 
73Christine Delphy, Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği, Çev: Handan Öz, Lale Aykent 

Tunçman, İstanbul: Saf Yayıncılık; 1999, s.87 
74Savran, s.52 
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                    C. Cinsel Politika 

 

                    Cinsellik, Michel Foucault’un ifadesiyle iktidar bağlantıları için son 

derece yoğun bir geçiş noktasıdır ve bu bağlantılarda en saklı öğe değil, en büyük 

araçsallıklara sahip öğelerden biridir. Bu nedenle de alabildiğine fazla manevrada 

kullanılabilir ve çeşitli stratejiler için dayanak noktası olup, menteşe görevi 

üstlenebilir75.   

 

                    Devlet, her ülkede cinsellik alanını hukuk aracılığıyla düzenlemeye 

çalışmaktadır. Düzenleme etkinliği, ülkeden ülkeye farklılaşabilmektedir. Örneğin bu 

etkinlik, Hindistan ve Çin’de doğum kontrolüne yönelikken; İran’da kadınların 

çarşaf giymesine yöneliktir. Bu düzenleme, denetlemeyi de içermektedir: 

Eşcinselliğin suç kabul edilmesi, reşit olma yaşına ilişkin yasal düzenlemeler, cinsel 

hastalıklar vb. Ayrıca devlet evlilik, aile, annelik gibi kurum ve  ilişkilerin 

yönetiminde düzenlemeler yapmaktadır. Ancak bunların dışında “kocalar”, “karılar”, 

“eşcinseller”, “anneler” vb. kategorileri de yaratmaktadır76. 

 

                    Bu müdahalelerin biçimi kadar  niteliği de önem taşımaktadır. Siyasal 

iktidarın cinsellik  alanına  yaptığı  müdahaleler eril karakterlidir. Bu erillik, özellikle  

________________________________________ 
75Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev: Hülya Uğur Tanrıöven, 2.b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 

2007, s.79 
76R.W Connell, Toplumsal. cinsiyet ve iktidar  Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Çev:Cem 

Soydemir, 1.b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998, s.174-178 
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denetim noktasında ortaya çıkmakta ve cinselliğe ilişkin yasalar bu denetimde 

kullanılmaktadır. Catharine A. MacKinnon’un ifadesiyle, yasalar kadınları erkeklerin 

gördüğü şekilde görmekte ve öyle davranmaktadır. Bu, devletin eril karakterinden 

kaynaklanmakta ve  erillik hukuku şekillendirmektedir. Böylece toplum ile yasalar 

arasındaki ilişki, eril iktidar perspektifince belirlenmektedir. Bu nedenle hukuk ve 

yargı tarafsız değildir77. 

 

 

                    Cinsel politikada kamusal-özel ayrımının etkisi, evlilik içi tecavüzde 

görülebilir. Özel alanda gerçekleştiği için evlilik içi tecavüzün, hukukun müdahale 

alanı dışında olduğu kabul edilmiştir. Yakın bir zamana kadar pek çok  ülke, evlilik 

içi tecavüzü ve cinsel şiddeti ceza yasasının kapsamına almamıştır. Evlilik içi 

tecavüz ve cinsel şiddet, 1986’ya kadar Avrupa’da yalnızca Danimarka ve Fransa’da 

cezalandırılmıştır. Sonraki tarihlerde evlilik içi tecavüz ve cinsel şiddet, İngiltere, 

İrlanda, Yeni Zelanda gibi birçok ülkede yapılan yasa değişikliğiyle ceza yasası 

kapsamına girmiştir78. Avustralya’daysa  1991’e kadar evlilik içi tecavüz, yasalar 

tarafından suç kabul edilmemiştir79.  

 

                     Yine Amerika’da da   1990’lara kadar, hiçbir eyalette evlilik içi tecavüz 

_________________________________________ 
77MacKinnon, 2003, s.188-192 
78Pınar İlkkaracan, “Kadınlara Karşı Aile İçi Şiddet Konusunda Hukuki Sorumluluklar ve 

Koruyucu Önlemler: Uluslar arası Stratejilere Bir Bakış”,  Ed.Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, 

Canan Arın, Sıcak Yuva Masalı Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz,  1.b., İstanbul: Metis Yayınları, 1996,  

s.84-87 
79Anleu, s. 184 
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bir suç olarak görülmemiştir. 1994 yılında Federal Kongre, “Kadına Karşı Şiddet 

Kanunu”  çıkarmıştır. Bu yasayla, kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı federal dava 

konusu olmuştur. Bu yasadan önce gerçekleşen şiddet ve cinsel saldırı olaylarında, 

failler farklı eyalete gittiklerinde  haklarında takibat yapılamamıştır. Ancak bu yasa 

sonrasında, saldırı nerede gerçekleşirse gerçekleşsin failler yargılanabilmiştir80.  

 

                   Cinsel politikada, bazı suç kategorilerinin oluşturulmasında ahlakın da 

etkisi görülmektedir.  Eşcinselliğin,  evlilik   dışı   ilişkinin,   kürtajın   yasaklanması, 

kamu ahlakını bozma suçu gibi  suç kategorilerinin oluşturulmasında ahlakın etkisi 

çok açık görülmektedir. Örneğin Amerika’nın Boston eyaletinde, 1948 yılında zina 

sebebiyle 248 tutuklama gerçekleşmiştir. Los Angeles’ta da  insanlar, 60’lı yıllara 

kadar yerel bir kararname uyarınca evlilik dışı cinsel ilişki için oda kullandıklarının 

kanıtlanmasına dayanılarak mahkum edilmişlerdir81.  

 

                    Hatta hukukun görevini, ahlaksızlığın bastırılması olarak gören 

yaklaşımlar belli dönemlerde güç kazanmıştır. Özellikle 60’lı yıllarda İngiltere’de 

güç kazanan hukukta ahlak görüşü, ahlaka aykırılığın cezalandırılmasını  

savunmuştur. Patrick Devlin’e  göre eylem kişilerin karşılıklı rızasına dayansa, aleni  

olmasa  ve kimseye zarar vermese bile sırf ahlaka aykırı olduğu 

__________________________________________ 

80Bernice Bouie Donald, “Amerikan Hukuku’nun Cinsel Suçlara Yaklaşımı”, Kadına Yönelik 

Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı (11-12 Mart 2000), 2.b., İstanbul Barosu Kadın 

Hakları Merkezi Yayınları, 2002, s. 25-29  
81H. L. A. Hart, Hukuk, Özgürlük ve Ahlak, Çev: Erol Öz, 1.b., Ankara: Dost Kitabevi, 2000, s.34 
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için cezalandırılmalıdır:  “Kabul gören bir ahlak bir toplumun varlığı için, hükümet 

kadar gereklidir ve ahlaka aykırı bir fiil, başkalarını zarara uğratamayacak ya da 

tehlikeye düşürmeyecek ya da yoldan çıkartmayacak ve de aleni olmayarak 

yapıldığında başkalarını sarsmayacak ya da rahatsız etmeyecek olsa bile, bu sonucu 

değiştirmez. Çünkü, davranışı, onun ahlak normu üzerindeki etkilerinden yalıtılmış 

olarak görmemeliyiz: Bunu aklımızda tutarsak,  “başkalarına karşı tehdit” 

oluşturmayan birinin, buna rağmen ahlaka aykırı davranışı ile toplumun dayandığı 

yüce ahlaki ilkelerden birini tehdit eder olabileceğini görebiliriz. Bu anlamda ahlaki 

ilkeye aykırılık bir bütün olarak topluma karşı bir suçtur ve toplum, hukuku, varlığı 

için gerekli herhangi bir şeyi korumak için kullandığı gibi, ahlakını muhafaza etmek 

için de kullanabilir. İşte bu nedenle, ahlaksızlığın bastırılması, yıkıcı faaliyetlerin 

bastırılması kadar hukukun işidir”82. 

 

                    Cinsel politikada, hukukun erilliğinin somutlaştığı yerlerden biri de 

tecavüzdür. Hukukun  tecavüz konusundaki erilliği, hem  yasal düzlemde hem de 

uygulama düzlemlerinde (etkili müdahale etmeme şeklinde) görülmektedir. 

Mackinnon, tecavüz suçunun “duhul” eylemi etrafında yoğunlaştığını belirterek, bu 

noktada yasanın kadına sağladığı korumanın da eril cinsel organa göre 

tanımlandığını vurgulamaktadır. Ve tecavüz, kadının cinsel onuruna ve yaşamının 

bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suç olmaktan çok, kadının tek eşliliğine karşı yani, tek 

erkek tarafından sahip olunmasına karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmektedir: 

________________________________________ 

82Hart, s.51-52  
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“……Kadının cinselliği toplumsal anlamda çalınabilen, alınıp satılabilen, takas 

edilebilen bir şeydir. Ama kadınlar ona hiçbir zaman bizzat sahip olamaz ve erkekler 

de ne yaşamda, ne de yasalar yoluyla hiçbir zaman mülkiyet konusunda gösterdikleri 

ciddiyeti kadın cinselliği için göstermez. Mal olabilmek kadın için bir aşama 

sayılacaktır. Kadınlar-hem toplumsal cinsiyet hem de cinsellik anlamında ona sahip 

oldukları an, yani ilk cinsel deneyimlerinde onu kaybederler. Cinselliğe sahip olmak, 

onun kadından çekilip alınması anlamına gelir. Erkeklerin, cinsel deneyimi olmuş bir 

kadının tecavüze uğradığı zaman neyi kaybettiğini anlayamaması bu sebeptendir. 

Onlara göre, artık kaybedecek bir şeyi yoktur. Yasal kafalar için somut olmayan 

manevi zararlar zaten kısa ömürlüdür” 83.  

 

                    Tecavüze ilişkin düzenlemeler, kadınları paralel alanlara bölmekte ve 

kadınların tecavüze ne kadar  rıza göstereceklerini de kategorilerine göre 

belirlemektedir. Buna göre iffetli kadınlar (iyi kadınlar), çocuklar el değmemişler 

olup, bakirelerdir  ve tecavüze razı olmazlar, tecavüz edilebilirler. Diğerleriyse, eşler 

ve iffetsiz kadınlardır (fahişeler),  tecavüze razı olurlar, tecavüz edilmezler84.  

 

                   Hukuk rızayı kategoriler üstünden belirlediği gibi, korumayı da kadın 

__________________________________________ 

83MacKinnon, 2003, s.199-200 
84Catharine A. MacKinnon, “Feminism, Marxism, Method, and State: Toward Feminist 

Jurisprudence”,  Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol.8, No.4, The University of 

Chicago Press, 1983, s.648 vd. 
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kategorileri üstünden belirlemektedir. Mary Joe Frug, tecavüz konusundaki yasaların 

kadınları korumadığını belirterek, bu durumu hukuk yoluyla “kadın bedeninin  

cinselleştirilmesi” olarak tanımlamaktadır: “Hukuk kuralları kadın bedeninin 

cinselleştirilmesine izin vermekte, hatta bazen bunu emretmektedir. Bu durum, para 

karşılığı seks (fuhuş) veya aynı cinsle yapılan sekse (eşcinsellik) karşı konan kurallar 

ya da kadın bedenini erotize eden pornografi, reklâm ve eğlence sektörleri gibi 

kurumları yasal hale getiren ve destekleyen kurallar yoluyla oluşturulmaktadır. 

Cinselleştirme ayrıca –çelişkili bir biçimde– kadınları cinsellikle bağlantılı 

yaralanmalara karşı korumak üzere tasarlanmış tecavüz ve cinsel taciz yasaları gibi 

kuralların uygulanmasıyla da meydana gelmektedir. Bu kurallar, kadının cinsel 

serbestliğini sorgulamak suretiyle kadınlara korunma sağlamakta ya da 

sağlamamaktadır. Bir kadın cinsel açıdan ne kadar müsait ya da istekli görünürse, 

bu kuralların ona korunma sağlama olasılığı o kadar az olmaktadır. Bu durumda 

“kadın bedeni”nin bir başka anlamı da erkeklerle yapılacak seks “taraftarı” bir 

beden, “arzu edilebilir” ve ayrıca tecavüz edilebilir, seks isteyen ve tecavüz isteyen 

bir bedendir. Hukuki söylem bu anlamı desteklemektedir”85. 

 

                   Hukuk, kadınları sadece eril şekilde bölmekle kalmayıp, tecavüze de 

stratejik tanımlar getirmektedir. Bu stratejik bakış, tecavüzü şiddet olarak 

tanımlamaktadır. Yani, tecavüz olaylarında  güç kullanma, hukukun hakemliğinde 

__________________________________________ 

85Frug, s.128  
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yetersiz bulunduğunda eylem, “kabul edilebilir seks” olarak görülmektedir. Böylece, 

tecavüz seks gibi göründüğü zaman suç olmaktan çıkmaktadır. Bu bakış açısına göre 

seksin kendisi yaralayıcı olmaz. Yasal standartlarda örtülü gizli referans noktası, 

cinsel normal zorlamanın derecesidir. Tecavüz davasında kaybedilen rıza 

savunmasında, kadın rızası olmadığını ispatlamakta başarısız olduğunda hiç 

yaralanmadığı düşünülmektedir. Kadın, seks yapmıştır. Dahası, evli bir kadın seks 

yapar ve sekse her gün  onay verir. Kadının istemediği ve yaralandığı fark edilmez86.  

 

                 Veena Das’a göre, hukuk sistemi içinde rıza unsurunun önemi kendini, 

tecavüzü sistemli olarak rızaya dayalı cinselliğe dönüştürmeye yardımcı olmasında 

göstermektedir. Böylece boyun eğdirme, haz olarak okunmaktadır. Mahkemedeki 

yargılamanın ve cezalandırmanın yapısı, bir kadının cinselliğe hayır demesinin, 

hukuk gramerinin ve hukuki hüküm vermenin kullanılması yoluyla nasıl “evet”e 

dönüştürülebileceğini göstermektedir87. 

 

                   Ancak tecavüze ilişkin yasalar, feminist eleştirilerin etkisiyle değişmeye 

başlamıştır. Çünkü, 1960’lı ve 1970’li yıllarda feminist örgütler, tecavüz yasalarının 

büyük ölçüde gözden geçirilmesi ve özellikle polisin, tıpçıların ve mahkemelerin 

tecavüz ile ilgili geleneksel tavırlarını değiştirmesi için kulis 

___________________________________________ 

86MacKinnonn, 1983, s.648 vd. 
87Veena Das, “Sexual Violence, Discursive Formations and the State”,  Econonic and Political 

Weekly,  Vol.31, No.35/37, Special Number (Sep. 1996), s.2411-2412 
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faaliyetlerinde bulunmuşlardır88. 

 

                    Amerika’da kadın mücadelesinin etkisiyle yasalarda değişiklikler 

yapılmıştır. Örneğin Amerika’da eyalet yasaları, bir tecavüz  mağdurunun 

masumiyetini kanıtlamasının gerekmediğini öngörmektedir. Hemen hemen bütün 

eyaletlerdeki yasalar, ya örfi hukuktaki evlilik içi  tecavüz muafiyetini kaldırmış ya 

da tecavüz ettikleri kadınlarla evlenen tecavüzcülerin kovuşturulmasına izin veren 

kanunları yürürlüğe koymuşlardır. Çoğu yasa, bir tecavüz davalısının savunmasının 

bir parçası olarak mağdurun önceki geçmişini kullanma olanağını sınırlandıran 

“tecavüz kalkan yasalarına” sahiptir. Eyaletlerin çoğu, artık davacının savunmasının 

bir parçası olarak tecavüz mağdurunun tecavüze aktif bir biçimde direnç gösterdiğini 

kanıtlamasını gerekli görmemektedir. 1991’de Kanada Yüksek Mahkemesi, tecavüz 

tehdidinin “ciddi bedensel yaralama” tehdidi oluşturduğuna, çünkü tehdidin mağdur 

perspektifinden değerlendirilmesi gerektiğine karar veren ilk mahkeme olmuştur89.  

 

 

                   Ancak tecavüz yasalarındaki iyileşmeyi, her ülkede görmek mümkün 

değildir. Çünkü  pek   çok     ülkede, tecavüz     konusunda    hukukun eril    bakışının  

________________________________________ 
88Anleu, s.181 
89A.Kimberley Dayton, “Feminist Theory and Criminal Justice: An Overview”, Ed: Betty W. 

Taylor, Sharon Rush, Robert J. Munro, Feminist Jurisprudence, Women and the Law: Critical Essays, 

Research Agenda, and Bibliography, Fred. B. Rothman Publications, United States of America, 1999, 

s. 292 
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değişmediği görülmektedir. Bu eril bakışın en yaygın olduğu yerlerden biri de 

karakollardır. Tecavüz olaylarında, polis çoğunlukla kadının cinsel geçmişini 

sorgulamakta, kadına saldırgan ve aşağılayıcı tarzda davranmaktadır. Böylece 

kadının ikinci kez travma yaşamasına sebep olmaktadır. Çok zaman, saldırganlar 

hakkında işlem yapmak yerine; saldırıya uğrayan kadınlara öğüt verilmekte ve gece 

sokağa yalnız başına çıkmamaları söylenmektedir90.  

 

                    Polisin tavrı dışında da kadınlar pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. 

Birçok ülkede kadınlar aşılması güç ekonomik engellerler, yoksulluk, eğitimsizlik, 

toplumsal baskı  gibi nedenlerle haklarını arayamamaktadır. Bunların dışında, cinsel 

saldırı fiilinin  kanıtlanması konusunda karşılaşılan  ciddi engeller de kadınları hak 

arama mücadelesinden yoksun bırakmaktadır. Örneğin Pakistan’da kadınlar cinsel 

tacizi bildirme konusunda yasal engellerle  karşılaşmaktadır. Tecavüzle ilgili yasaya 

göre eğer cinsel saldırıya uğrayan kadın, fiilin rızası olmadan gerçekleştiğini 

kanıtlayamazsa, zina yapmakla suçlanabilmektedir. Bu durumda da halk önünde 

kırbaçlanma veya taşlanarak öldürmeyle cezalandırılmaktadır. Pakistan’da kadın 

grupları, yasanın kurbanların kendilerini riske etmeden suçu bildirmeleri yönünde 

değiştirilmesi için kampanyalar yapsa da başarı sağlayamamıştır. Nijerya’da bir 

kadın, üç kişinin cinsel saldırısına uğradığını ve birinden hamile kaldığını 

kanıtlayacak tanıklar bulamadığı için, evlilik dışı cinsel ilişki nedeniyle suçlanmıştır. 

________________________________________ 

90Michele Barrett,Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı Marksist Feminist Çözümlemede 

Sorunlar, Çev: Şen Süer, 1.b., İstanbul: Pencere Yayınları, 1995, s.221-222  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     58 

 

Kadın, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğu için 100, üç erkeğe yönelik yalan 

suçlamaları nedeniyle de 80 olmak üzere toplam 180 kamış vuruşuyla 

cezalandırılmıştır. Bu bedensel ceza, bebeğin doğumundan sonra uygulanmıştır91.  

 

                   Yine Hindistan’da, tecavüzle ilgili yasa “bir erkek hakkında tecavüz veya 

tecavüze teşebbüs davası açılırsa, davacının genelde ahlaksız bir karaktere sahip 

olduğunun ortaya konmasına” izin vermektedir. Bu durumda, fahişelik yapan bir 

kadının tecavüze uğraması halinde, hukuksal telafi elde etme olasılığı neredeyse 

olanaksızdır. Ayrıca, Hindistan yasaları, polisin tecavüze uğradığını iddia eden 

kadını derhal tıbbi incelemeye göndermesini gerekli görmediği için, tıbbi kanıtlar 

sıklıkla kaybedilmektedir. Hindistan’da çocuk evliliklerinin sona ermesi için çalışan 

bir köy geliştirme çalışanı, 1992’de üst kasttan beş erkeğin cinsel saldırısına 

uğramıştır. Polis, saldırıya uğrayan kadının  ifadesini kaydetmeyi reddetmiş ve 

kadına  tıbbi muayene de yapılmamıştır. Yoğun protestolar üstüne hükümet 

tarafından başlatılan soruşturmada, kadın oldukça hırpalayıcı bir sorgulamaya maruz 

kalmıştır. Soruşturma sonunda iddiası doğru bulunmuş ve beş erkeğe dava açılmıştır. 

Mahkemeye göre  kadının şikayetini polise bildirmede ve tıbbi muayene yaptırmada  

gecikmesi, saldırı olayının uydurma bir öykü olduğunu  göstermektedir. Dahası 

mahkeme, olayın meydana gelmiş olamayacağına (çünkü üst kasttan erkeklerin 

düşük kasttan bir kadına tecavüz etmeyeceğine) karar vermiştir. Böylece saldırganlar  

________________________________________________ 

91Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu, http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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toplu tecavüz suçundan beraat etmiş ama daha hafif suçlardan hüküm giymişlerdir. 

Bu süreçte, kadına yerel topluluk ve politikacılar tarafından davayı geri çekmesi için 

baskı yapılmıştır92.  

 

                     Hak aramayı kısıtlayan başka engeller de bulunmaktadır. Çünkü, bazı 

kadınlar hak aramak için sokağa bile çıkamamaktadır. Örneğin  Suudi Arabistan’da 

polisten yardım istemek için evden ayrılan kadınlar, erkek kardeş veya amca gibi bir 

erkek akrabası eşlik etmeden sokağa çıktıklarında tutuklanabilmektedir. Ayrıca bir 

kadının haklarını aramak için mahkemeye çıkması, utanç verici bulunmaktadır. 

Pakistan’da kırsal bölgedeki kadınlar, köyün dışına çıktıklarında veya bir otobüse 

bindiklerinde derhal şüpheleri üzerlerine çekmektedir93. 

 

                    Tecavüzle ilgili hemen her ülkede ayrımcı örneklere rastlamak 

mümkündür. Örneğin İtalya’da Yargıtay Temyiz Mahkemesi, Şubat 1999’da bir 

erkek sürücü öğretmenini, 18 yaşındaki öğrencisine tecavüz etmekten suçlu bulan bir 

temyiz mahkemesi kararını bozmuştur. Yargıtay, suçun gerçekleştiği sırada kadının 

kot pantolon giydiğini belirtmiş ve olaya ilişkin şöyle bir yorum yapmıştır: “Kot 

pantolonun, onu giyen kişinin aktif yardımı olmadığı takdirde bir parça bile 

çıkarılamayacağı... yaygın olarak bilinmektedir... ve kurbanın tüm gücüyle mücadele  

____________________________________________ 
92Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
93Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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etmesi durumunda imkansızdır”. Mahkeme, bunu kadının cinsel ilişkiye onay verdiği 

şeklinde yorumlamış ve tecavüzün kanıtlanmadığı sonucuna varmıştır. Daha sonra 

davanın tekrar görülmesi için dosya başka bir temyiz mahkemesine gönderilmiştir94. 

 

                   Evlilik içi tecavüz olayında Meksika Yargıtay’ı 1997’de verdiği bir 

kararda, evlilik içi tecavüzün tecavüz olmadığına, sadece “bir hakkın uygunsuz 

kullanımı” olduğuna karar vermiştir. Karar, sonradan Kongre tarafından geçersiz 

kılınmıştır95.  

 

                  Tecavüz ve taciz  davalarına, dünya genelinde  çok az sayıda kadın yargıç 

bakmaktadır. Erkek yargıçların cinsiyetçi bakışı, bu davaların kadınlar aleyhine 

sonuçlanmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan mahkeme aşaması da kadınlar için 

çileli bir süreçtir. Eylemin kanıtlanması noktasında yaşanan zorluklar dışında, 

kadınlar kendilerine yönelen ayrımcı bakışla da mücadele etmek zorunda 

kalmaktadır. Pek çok ülkede, cinsel saldırıya uğrayan kadınların cinsel geçmişi 

mahkemelerde sorgulanmakta, saldırganın kadını aşağılamasına, onu “hafif meşrep” 

olarak tanımlamasına izin veren tartışmalar yapılmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık  

yasaları 2000 yılına  kadar, cinsel saldırıyla suçlanan ve avukatı olmayan erkeklere, 

saldırdıkları kadını kısıtlama olmaksızın sorguya çekme ve yaşadıkları 

_________________________________________ 

94Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
95Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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olayın her detayını halk önünde anlattırma izni veriyordu96. 

 

                      Tecavüz olaylarında mahkumiyet oranları da düşük kalmaktadır. 

Örneğin Güney Avustralya’da yapılan bir araştırma, hukuk reformlarının ardından 

polise yapılan tecavüz, cinsel saldırı bildirimlerinde ve tecavüz, cinsel taciz ile 

suçlanan insanların sayısında bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Ama bu artışlar, 

mahkûmiyet kararlarına yansımamakta; çok miktarda tecavüz suçlaması geri 

çekilmekte, reddedilmekte veya takipsizlik kararı ile sonuçlanmaktadır. 1981 ile 

1991 yılları arasında tecavüzle suçlanan ve mahkûm edilen sanıkların sayısı beşte 

ikiden onda bire düşmüş, suçla ilgili  savunmaların oranı da yüzde 17’den yüzde 4’e 

inmiştir97. Yine  Belçika’da yapılan bir araştırmaya göre  2001-2007 yılları 

arasındaki yüz tecavüz vakasında, sanıklardan sadece biri hapis cezası almıştır. Yüz 

davadan elli biri, tecavüzcünün kimliği belirlenemediği için kısa sürede düşmüş, 

saldırganın kimliğinin tespit edildiği kırk dokuz davanın çoğu da delil yetersizliği 

nedeniyle  sonuçlandırılmamıştır. Sadece dört tecavüz vakasında saldırganlar, 18 ay 

ile 3 yıl arasında mahkumiyet almış ve  bunlardan üçünün cezası da ertelenmiştir98. 

 

                    Sadece   tecavüzde  değil,   kadına   yönelik başka   ihlallerde   de  devlet  

___________________________________________________ 
96Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
97Anleu, s.184  
98Belçika'da tecavüze yeşil ışık mı yakılıyor? 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=941003&Date=17.06.2009

&CategoryID=81,  Erişim Tarihi. 18.7.2009  
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etkili müdahalelerde bulunmamaktadır. Özellikle, porno ve fahişelikte  bu daha da 

belirginleşmektedir. Hatta kadınlara yönelik şiddete doğrudan katkısı bulunan 

pornografi üretme, dağıtma ve kullanma, ifade özgürlüğü kapsamında  

tanımlanmaktadır99. Yine, dayak, ensest, kürtaj ve eşcinsel hakları da cinsiyet 

eşitliğinin konusu olmamaktadır.  MacKinnon’a göre  devlet cinsiyet eşitliğine 

çözüm arar gibi görünürken, onu korumaktadır100.  

 

                     Hukuk, cinsel politikada bazı alanlara isteksiz müdahale ederken, bazı 

alanlara daha istekli müdahale etmektedir. Bu alanlardan biri de  kadınların 

doğurganlığıdır. Burada özellikle, kürtaja ilişkin müdahaleler örnek verilebilir. 

Örneğin 1973 yılında ABD Üst Mahkemesi, bütün kürtaj yasalarını hatta kürtajı 

serbest bırakan yasaları bile anayasaya aykırı ilan etmiştir. Kadınların hak 

mücadelesinde, üreme özerkliklerinin özellikle de kürtajla ilgili özerkliklerinin 

tanınması talebi son derece önemli bir yere sahiptir. Birçok batılı sanayileşmiş 

toplumda kürtaj, on dokuzuncu yüzyılın başlarında suç olarak kabul edilmiş, sadece 

bazı sonlandırmalar (eğer tedavi amaçlı kabul edilirlerse) bir doktor tarafından 

uygulandıklarında yasal kabul edilmiştir. 1960’lara gelindiğinde kürtaja erişim, kadın 

hareketinin temel platformlarından biri haline gelmiştir. Kürtajın yasallaştırılmasını 

savunan feministler, kürtajın tıbbi veya hukuki bir konu olmayıp bir kadın hakkı 

olduğunu savunmuşlardır. Bu gruplar, topluma eşit olarak 

____________________________________________ 

99Charlesworth, 1994, s.74 

100MacKinnon, 2003, s.194-195 
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katılabilmeleri için, kadınların kendi bedenlerini ve üreme hayatlarını kontrol etme 

hakkına sahip olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir101. Erkekler tarafından açılan 

davalar da kürtajın sınırlandırılmasında etkili olmuştur. Bu davalar sonrasında, kürtaj 

yapan doktorlar tehdit edilmiştir102.  

 

                   Kadınlar da beden hakları konusunda dava açmakta ve bu davalar yeni 

beden haklarının yaratılmasına,  yayılmasına hizmet etmektedir. Ancak kazanımlara 

rağmen, bu temel cinsiyet hiyerarşisini değiştirmemekte ve sosyal yapının 

sorgulanmasına yol açmamaktadır: “Hukuk savaşları potansiyel olarak ataerkil 

hiyerarşiyi tehdit eden öfkeyi ve memnuniyetsizliği yansıtır. Hukukun gücü, bu 

konuları bir hukuk meselesi, hak talebi, anayasa yorumlama teamülleri ve sorunları 

olarak çerçevelendirerek, potansiyel bir kamu bilincinin, ifade edilen 

memnuniyetsizlik ve öfkenin daha derinde yatan kökleri ile ilgili nedenlerden 

uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Hukukun ideolojisi, bu hukuk sorunlarının temelinde 

yatan gerçek sosyal ve politik meselelerin maskelenmesine hizmet etmektedir. Aynı 

zamanda, tarihsel olarak erkek otoritesinin sembolü olmaya devam eden hukukun 

paradigmasına, sosyal çatışmayı çözmesi için meşru bir mekanizma olarak karşı 

çıkılmamakta, aksine pekiştirilmektedir. Sonuçta, bir erk (güç, iktidar) ve toplumsal 

düzen biçimi olarak ataerkillik, hukukun erkek erki paradigmasına karşı çıkılmadıkça 

ve bu paradigma dönüştürülmedikçe ortadan kalkmayacaktır. Hukukun erkek 

___________________________________________________ 
101Anleu, s.193-194 

102Rifkin, s.86 
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paradigmasına karşı çıkmak için, erkek otoritesinin ve iktidarının bir biçimi olarak 

hukukun kaynağı daha ayrıntılı bir biçimde fark edilmeli ve incelenmelidir”103.  

 

III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET MÜCADELESİNDE KADININ İNSAN 

HAKLARI 

               

                   A. Genel Olarak  

 

                    İnsan hakları düşüncesinin kökleri, Avrupa Aydınlanmasında, Fransız 

devrimci düşüncesinde bulunsa da modern insan hakları düşüncesinin gelişimi, 

2.Dünya Savaşı’ndan sonradır. BM’nin kuruluşu ve 1948’de İnsan Hakları 

Bildirisi’nin ilanından sonra, insan hakları hem kuramsal anlamda bir evrim 

geçirmiş, hem de koruyucu mekanizmalar anlamında büyümüştür. Bu evrimleşme, 

bireysel haklardan kolektif haklara ve 1980’leden itibaren de üçüncü kuşak haklara 

doğrudur104. 

 

                     Yine insan hakları, kadınların maruz kaldığı ihlalleri de içine alacak 

şekilde genişlemiştir. Bu dönüşümde, kadın mücadelesinin ve feminist perspektifin 

büyük katkısı olmuştur. Özellikle de insan hakları düşüncesinin liberal öncüllerinin, 

nesnellik ve nötrlük iddialarının sorgulanmasında. Çünkü, egemen insan hakları 

tanımları ve mekanizmaları, bu kavramları ilk ortaya atan erkeklerin en çok korktuğu  

___________________________________________________ 
103Rifkin, s. 87  
104Merry, s.85-86 
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ihlal türleriyle ilgilidir. Batılı elit erkekler, en çok kamusal alanda medeni ve siyasal 

haklarının ihlal edilmesinden korktukları için, bu ihlaller insan hakları çalışmalarında 

ayrıcalıklı bir alan haline gelmiştir. Dolaysıyla insan haklarıyla ilgili tanımlar, ihlal 

türleri, kategorileri kadınların ve elit olmayan erkeklerin deneyimlerinin çoğunu 

dışlamıştır105.   

 

                    İnsan Hakları Hukukunun gelişiminin açıklanmasının bir yolu, üç kuşak 

hakkın gelişimiyle ilgilidir. İlk kuşak haklar (medeni ve siyasal haklar), Batılı 

devletler açısından en çok korunmaya değer haklardır. Birçok Batılı yorumcuya göre 

ilk kuşak haklar, yeni hak taleplerinin ölçülmesinde kullanılması gereken 

paradigmayı oluşturur ve insan haklarının tek mümkün biçimidir. İkinci kuşak 

hakların  (ekonomik-sosyal ve kültürel haklar) en büyük destekçisiyse, Sosyalist 

devletler ve gelişmekte olan ülkeler olmuştur. Grup ya da topluluk hakları olarak 

anılan üçüncü kuşak haklarsa, özellikle topluluğa yeni katılan devletlerde ilgi 

uyandırmıştır. Kadınlar cephesinden bakıldığında bu üç kuşak hakkın gerek tanımı, 

gerek gelişimi açısından ortak bir özelliği bulunmaktadır. O da insan hakları 

hukukunun, tıpkı ulusal hukuklarda  olduğu gibi, erkeklerin yaşam deneyimleri 

üstüne inşa edilmiş olmasıdır.  Kadınların deneyimi bu inşadan dışlandığı için, insan 

hakları hukuku, kadınların karşı karşıya kaldığı tehlikelere yanıt verememiştir106.  

___________________________________________________ 
105Charlotte Bunch, “Transforming Human Rights from a Feminist. Perfective”, Ed: Julie Stone 

Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: international feminist perspectives, Routledge 

Publish, New York, 1995, s.13-14 
106Charlesworth, 1994, s.58-60  
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                    Uluslar arası insan hakları hukukunun erkek merkezli yapısı, hak 

kuşakları ve tanımları incelendiğinde açıkça görülür. Örneğin Medeni ve Siyasal 

Haklar Sözleşmesi’nde yaşam hakkını düzenleyen madde, kadına uygulanan şiddetle 

ilgili gerçeklere yer verecek şekilde düzenlenmemiştir ve devlet tarafından 

gerçekleştirilen “kamusal eylemlere” yoğunlaşmıştır.  Bu nedenle de kadınların 

yaşadığı bütün şiddet deneyimlerini içermemektedir. Yaşam hakkında kamusal 

eylemlere yer verilmesi önemli olmakla birlikte; şiddet sadece kamusal alanda 

gerçekleşmemektedir. Kadınlar, yoğun olarak aile içinde şiddete uğramaktadır. 

Tanım, bu gerçeği dışlamıştır107.  

 

                     Aynı yaklaşım, işkenceyle ilgili uluslar arası yaklaşımda da görülebilir. 

İşkencenin hukuki tanımı, kamusal eylemlere (kamusal alanda kamu görevlisi ya da 

resmi görevle hareket eden kişinin hareketlerine) odaklanmıştır. Kadınlar, kamusal 

alanda işkenceye uğrasa da kadınların en çok şiddete uğradıkları yer ailedir. Bu 

nedenle işkence tanımı da kadınların yaşadığı işkence deneyimlerini dışlamaktadır. 

Aynı miyopluğa, özgürlük ve güvenlik hakkında rastlamak mümkündür. Çünkü, bu 

hak tanımları da devlet tarafından gerçekleştirilen eylemlere odaklanmıştır ve 

kadınların yaşadığı cinsel şiddeti ele almamaktadır. Özel yaşam hakkı da kadınların 

ev içinde yaşadığı baskıyı ve ihlalleri dikkate almadan düzenlenmiştir108.  

________________________________________ 

107Charlesworth, 1994, s.71 
108Charlesworth, 1994, s.73 
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                  İkinci kuşak hakların, kamusal-özel ikiliğini aştığı için kadınlara daha çok 

şey sunduğu düşünülebilir. Ancak bu hakların, Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’nde yer alan tanımları da kadınların yaşadığı ekonomik, toplumsal ve 

kültürel bağlama değinmemektedir. Örneğin 7.maddede yer alan  adil ve uygun 

çalışma hakkı, kamu alanındaki çalışmayla sınırlıdır. Ancak ev içinde yapıldığı için 

görünmez hale gelen ev emeğini kapsamamaktadır. Kültürel ve dini özgürlüklere, 

uluslar arası hukukta da öncelik tanınmaktadır. Bu da  kadınlar aleyhine işleyen bir 

durum yaratmaktadır. Çünkü bu haklar, kamusal-özel ayrımını pekiştirmektedir. 

Diğer taraftan dinin ve kültürün, kadını baskı altına alan ve onu ikincilleştiren bir 

içeriği vardır109. 

 

                      Üçüncü kuşak hakların gelişimi de kadınların ihtiyacına çok fazla yanıt 

vermemiştir. Örneğin gelişim hakkının tanımı, erkeğin ekonomik egemenliğini 

destekleyecek şekilde tanımlanmıştır. Yine, self-determination hakkı (kendi kaderini 

belirleme hakkı) da kadınların baskı görmesine olanak tanımıştır. Özellikle, 

sömürgelerin bağımsızlığa kavuşmasında ve milliyetçi hareketlerde, kadınlar 

cinsiyetçi rollerle tanımlanmakta ve erkekler tarafından tanımlanan değerlere 

uymaya zorlanmaktadır110.  

 

                    Hak kuşakları ve insan hakları uygulamasının yöntemleri hakkında 

____________________________________________________ 
109Charlesworth, 1994, s.74-75 

110Charlesworth, 1994, s.75-76 
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tartışmalar görülse de uluslar arası insan hakları sisteminin temelini ve değerini 

sorgulamaya yönelik bir isteksizlik vardır. Uluslar arası insan haklarıyla ilgili 

çözümlemelerde, mistik ve destansı bir dil kullanılmakta ve uluslar arası hukukun bu 

dalı eleştirilmekten kaçınılmaktadır. Çünkü bu alanın eleştiriye dayanamayacak 

kadar değerli ve kırılgan olduğu düşünülmektedir. Bu isteksizlikte, böyle bir 

eleştirinin güçlükle kazanılmış hakları zayıflatmak için kullanılabileceği endişesi de 

yatmaktadır. Kadın mücadelesi, insan hakları hukukunun temellerinin incelenmesi 

konusundaki bu suskunluğa ve isteksizliğe meydan okumuştur111.  

 

                 Ulusal hukuk için yapılan eleştiriler, uluslararası insan hakları hukuku için 

de geçerlidir. Çünkü birçok ulusal sistemde olduğu gibi; uluslararası insan hakları 

hukuku da kamusal alanda işlev görmekte, erkeklerle ilişkilendirilen devlet, politika 

ve iş yeri gibi alanlarda geçerli olmaktadır. Ancak gerek ulusal yasalar, gerekse 

uluslar arası insan hakları sözleşmelerinin kapsamı, geleneksel olarak kadınla 

ilişkilendirilen ev, aile, özel alanla zıtlık içindedir. Çünkü, “mahremiyet yasası” 

burada da geçerlidir. Böylelikle, aile içinde yaşanan baskı ve şiddet görmezden 

gelinmektedir112.  

 

                     Diğer bir benzerlik de ulusal iktidar yapılarının eril olması gibi, 

uluslararası kurumların yapısının da eril olmasıdır. Uluslararası kurumların yapıları,  

__________________________________________________ 
111Charlesworth, 1994, s.63 
112Charlesworth, 1995, s.106 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     69 

 

devletlerin yapısını taklit eder biçimde kadınların temsilini ikincil ve önemsiz rollerle 

sınırlamıştır. Kadınlar, önemli kararların alındığı süreçlerden ve mekanizmalardan 

dışlanmıştır. BM sistemi içinde, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 

dışında, diğer organlardaki kadın temsiliyeti oldukça azdır113.  

 

                    Kadın hakları, insan hakları hukukuna yakın bir zamanda katılmıştır. 

Bunda, kadın mücadelesinin önemli bir katkısı olmuştur. Kadınların insan hakları 

hukuku şeklinde özel bir alan geliştirilmiş ve kadınlarla ilgili uluslar arası 

enstrümanlar yaratılmıştır. Bunların çoğu, kadınlarla erkeklere aynı şekilde 

davranılmasını öngören eşit muamele normuyla ilgili açıklamalardır. Eşit muamele 

normu dışında, uluslar arası insan hakları hukukunda kadınlar genellikle kurban, 

özellikle de korunmaya muhtaç  anneler ya da potansiyel anneler olarak 

görülmektedir114.  

 

                  Kadının insan hakları hukukunun yapısı ve kurumları, benzerlerinden 

daha kırılgandır. Çünkü kadınlarla ilgili enstrümanların, daha zayıf uygulama 

zorunlulukları ve prosedürleri vardır. Onları hazırlamak ve denetlemek için kurulan 

kurumlar, yeterli kaynaktan yoksundur ve yetkileri sınırlıdır. Diğer taraftan, 

kadınlarla ilgili sözleşmelere çekince konması hoşgörüyle karşılanmakta, devletlerin  

sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemelerine 

__________________________________________________ 
113Charlesworth, 1995, s.105 

114Charlesworth, 1995, s.103 
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göz yumulmaktadır115.    

 

                     Bu kırılganlık, kadın haklarının ihlal edilmesinde de görülmektedir. 

Devletlerin yardım ve ticaret kararlarını, bir ülkenin insan hakları siciline göre aldığı 

iddia edilse de hiçbir hükümet, diğer ülkelere karşı tavrını, o ülkelerin kadınlara 

davranışı esasına göre belirlememektedir. Daha az sayıda insanı etkileyen ihlaller, 

“genel” olarak kabul edildiği halde; kadın haklarının ihlali bu genele girmemektedir. 

Bu da kadınların hak ihlalinin, ayrı ve sınırlı bir kategori oluşturduğuna inanılmasına 

yol açmıştır. Kadın haklarının insan haklarından bu şekilde ayrılması, kadınların 

ikincil statüsünü devam ettirmiştir116. Kadınlar için ayrı mekanizmaların 

yaratılmasının sonucu, ironik bir şekilde onun ikincilleşmesine ve  Charlesworth’un 

belirttiği gibi  bir “kadınlar gettosunun”117  yaratılmasına neden olmuştur.  

 

    B. Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında  Kadın Hakları ve  Kültürel Görecelik  

 

                   Kadının insan haklarıyla ilgili, iki yaklaşım bulunmaktadır: Evrenselci ve 

kültürel görecelikçi yaklaşım. Evrenselci yaklaşım, “insanlık ailesinin bütün 

fertlerinin” aynı devrolunamaz hakları paylaştığını savunmaktadır. Bu da uluslararası 

toplumun, uluslararası standartlara atıfta bulunarak, devletlerin kendi vatandaşlarına 

_____________________________________________ 
115Charlesworth, 1994,.s.59  
116Bunch, 1995, s.12  
117Charlesworth, 1994,.s.66 
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muamele şekillerini yargılama hakkının bulunduğu ve devletlerin de gerekli 

alanlarda anayasalarını ve yasalarını uluslararası normlar ile uyumlu hale getirmek 

için bu alanlarda reform yapması gerektiği anlamına gelmektedir. Evrenselci duruşa 

göre bütün kadınlar, 1966 Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 

1991’den beri yürürlükte olan CEDAW gibi uluslararası sözleşmelerde ortaya konan 

haklara sahiptir118. 

 

                     Kültürel görecelikçilerse, bir toplumun üyelerinin, farklı gelenekleri 

olan başka toplumların uygulamalarını meşru olarak kınayamayacağını ileri sürmekte 

ve  kültür temelli uygulamaların geçerli dışsal eleştirilerinin olabileceğini 

reddetmektedirler. Görecelikçilere göre, haklarla ilgili konuların ele alınış şeklini 

değerlendirmede kullanılabilecek meşru, kültürler arası evrensel standartlar yoktur. 

Kültürel görecelikçiler, Ortadoğu’da kadınlara yapılan muamele ile ilgili Batıdan 

gelen eleştirilere, bu eleştirilerin Batı kültürünün değerlerini yansıttığını ileri sürerek 

itiraz etmektedirler. Bu nedenle başka bölgelerde kadınlara yönelik ayrımların 

Batılılar tarafından kınanmasını,  kültür emperyalizmiyle ilişkilendirmektedirler119.  

 

                    Farklı kadınlık deneyimleri üstünden de evrenselciliğe eleştiriler 

yöneltilmektedir. Bu eleştirilere göre, evrensel kadın deneyimlerinden  söz edilemez.  

__________________________________________________ 
118Ann Elizabeth Mayer, “Cultural Particularism as a Bar to Women’s Rights: Reflections on the 

Middle Eastern Experience”, Ed: Julie Stone Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: 

international feminist perspectives, New York, Routledge Publish, 1995, s.176  
119Mayer, s.176  
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Gerçekten de  sınıf, etnisite, ulustan ve kültürden kaynaklanan farklılıklar, kadınların 

deneyimlerini farklılaştırabilir. Farklı kadınlık durumları ve konumları farklı 

ezilmişlik biçimleri yaratabilir. Dolayısıyla kadınlar arasındaki farklılıkların 

birleştirilmesi ve evrensel bir kadın imgesi, bazı şeylerin gözden kaçmasına sebep 

olabilir. Bu, ABD’de şiddete maruz kalan göçmen kadınların yaşadıkları 

deneyimlerde  görülebilir. Çünkü göçmen kimliği, kadınların bazı hizmetlerden 

faydalanmasını etkilemiştir. Örneğin bazı kadın sığınakları, şiddet gören çeşitli 

göçmen statüleri olan göçmenleri kabul etmemekte veya İngilizce konuşmayan 

kadınlara hizmet vermemektedir120. 

 

                     Ancak bu farklılıklara rağmen kadınların  yaşadığı pek çok deneyim 

evrensel nitelik göstermektedir. Şiddet, baskı, ikincilleşme. Kadın deneyimleri 

arasında görülen farklılıklar da birbirini pekiştiren ve aralarında süreklilik olan 

durumlardır. Çünkü kendimizin tümüyle dışında, bize tümüyle yabancı gördüğümüz 

bir kadınlık durumu, aslında bizim kadınlık durumumuzu pekiştirmekte ve yeniden 

üretmektedir. Yapılması gereken şey, farklılıklarımızı kimlikler biçiminde 

sabitlememek, bu kimlikler ya da farklı konumlar arasında köprüler kurmaktır. Bir 

anlamda, kendi ezilme biçimimizle, başka kadınların ezilme biçimleri arasında 

bağlantı kurmaktır. Bu da erkek egemenliğinin ulustan, etnisiteden bağımsız olarak 

________________________________________________ 
120Leti Volpp, “Feminism versus Multiculturalism”, Columbia Law Review, Vol.101, No.5, 2001, 

s.1201 
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evrensel ve bütünlüklü yapısını kavramaktan geçmektedir121. 

 

                     Bu tartışmalarda kullanılan kültür argümanına, farklı aktörler tarafından 

farklı anlamlar yüklenmektedir. Ama farklı anlamlarda da olsa, kültür argümanına 

hep başvurulmaktadır. Batılılar kadına yönelik şiddeti, o toplumların kültürleriyle 

ilişkilendirmekte ve bunu da Oryantalist bir bakışla yapmaktadır. Kültürel 

görecelikçiler de insan hakları noktasında evrensel normlar bulunamayacağını 

savunurken, kültür farklarına gönderme yaparak insan hakları söyleminin 

emperyalist ve sömürgeci amaçlar için  kullanıldığını savunmaktadırlar. Diğer 

taraftan sömürgeciliğe karşı çıkan ülkeler ve milliyetçi hareketler de gelenekleri ve 

dinleri üstünden kültüre atıfta bulunarak, bu müdahalelere karşı çıkmaktadırlar.  Yani 

kültür argümanı, Batının oryantalist bakışında, kültürel görecelikçilerde ve 

sömürgeciliğe karşı çıkan ulusal hareketlerde farklı anlamlar yüklenerek karşımıza 

çıkmaktadır. Aşağıda kültürün bu farklı kullanımlarının, kadınlar açısından 

sonuçlarına değinilecektir. Ama şu açıktır ki kültürün farklı aktörler tarafından farklı 

anlamlara gelen kullanımları, kadınlar için hep aynı sonucu doğurmaktadır: 

Kadınların hayatına müdahale. 

 

                  Arati Rao’nun ifadesiyle, hiçbir toplumsal grup kültür adına insan 

________________________________________________________ 

 
121Gülnur Acar Savran, Farklılıklarımızın Feminist Politikaya Etkileri, 

http://sosyalistfeministkolektif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:farklilik&c

atid=2:feminist-guendem&Itemid=6, Erişim Tarihi: 12.2.2010 
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haklarının ihlal edilmesi olayına kadınlar kadar maruz kalmamıştır122. Modern 

devlette kültür kavramı, kadınların hayatını sembolik yönlerden olduğu kadar, gerçek 

yollardan da kısıtlamaktadır. Kadınlar tarih boyunca, kültürün deposu, muhafızları ve 

aktarıcıları olarak görülmüştür. Kadınlar toplumun çoğalmasını temsil etmektedir. 

Ailedeki esas bakıcılar genelde kadınlardır, bu nedenle çocuklara kültürü ilk aşılayan 

onlar olmaktadır. Kadınlar ve kızlar giysileri ve tavırlarıyla, kültürel sembollerin ve 

kodların, gözle görülen ve savunmasız cisimleşmiş halleridir. Buna ek olarak, 

kadınların esasen aileyle ve evle özdeşleştirilmesi (ki bu özdeşleşme hayatın 

“kamusal” ve “özel” alanlar şeklinde sorunlu bir biçimde ayrılması şeklinde 

olmaktadır) geleceğin tartışıldığı, hatta kararlaştırıldığı alan olan “kamusal” alandaki 

ikincil konumlarına daha da katkıda bulunmaktadır123. 

 

                  Özünde kadın hakları noktasında kültür, ahlak ve din temelli savunmalar, 

kadına uygulanan ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştırmada kullanılmaktadır. Ortadoğu 

hukukunun ayrımcı özelliklerinin birçoğunun, doğrudan dini kurallardan 

kaynaklandığı ileri sürebilir. Bu nedenle insan haklarına saygı gösterilmesini talep 

etmek, özellikle de bütün Müslüman ülkelerin üyesi olduğu İslam Ülkeleri Örgütü 

tarafından 1990 yılında İslam’da İnsan Haklarına Dair Kahire Bildirgesi’nden sonra, 

İslami hukuk tarafından belirlenen kendine özgü dini normlara saygısızlık ile eş 

_________________________________________________ 
122Arati Rao, “The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse”, 

Ed: Julie Stone Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: international feminist 

perspectives, Routledge Publish, New York, 1995, s.169  
123Rao, s.169-170  
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anlamlı kabul edilebilir. Bu bildirge, bütün hakların İslami hukuka tabi olduğunu ileri 

sürmüştür. Ama bu bildirgede, kadınlara erkeklerle eşit haklar veren ya da onlara 

hukuk karşısında eşit koruma sağlayan hükümler bulunmamaktadır124. 

 

                     Uluslararası haklar standardının uygulanmasının, Ortadoğu’daki hukuk 

sistemleri üzerinde köklü bir etkisi olurdu. Çünkü kadınları aşağı bir statüye indiren 

örfi normlara ek olarak, kadınlara uygulanan ve onları medeni ve siyasi haklardan 

mahrum bırakan ayrımcılığın büyük bir bölümü hukuktan kaynaklanmaktadır. 

Yasalar, çoğunlukla kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini, kadınların kocalarının 

izni olmadan dışarıda çalışamayacağını, erkeklerin dört kadınla evlenebileceğini, 

Müslüman kadınların başka dinden insanlarla evlenemeyeceğini, kadınların, mirastan 

kendileriyle aynı konumdaki erkeklerin sadece yarısı kadar miras almaya haklarının 

bulunduğunu öngörmektedir. Ayrıca sözü edilen ülkelerde kadınların halka açık 

yerlerde kapalı giysiler giymek zorunda olduğu, belirli konularda eğitim 

görmelerinin engellendiği, oy verme haklarının bulunmadığı, hukuk mesleğinde ve 

yargıda çalışmalarının yasak olduğu, mahkemelerde tanıklıklarının kabul edilmediği 

veya tanıklıklarının bir erkeğin tanıklığının yarısı kadar değerli olduğu, bir erkek 

akrabanın izni olmadan seyahat edemedikleri ve araba kullanmalarına izin 

verilmediği de görülmektedir125.  

___________________________________________________ 

124Mayer, s.177 
125Mayer, s.177-178  
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                     Sadece ayrımcı uygulamalar değil, kadına yönelik şiddet de kültür 

argümanıyla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Kadına Yönelik Şiddetten Sorumlu 

Özel Raportör Radhika Coomoraswamy’nin 2002 tarihinde hazırladığı “Ailede 

Kadına Zararlı Kültürel ve Geleneksel Uygulamalar” başlıklı raporda, kültürün ve 

geleneklerin kadına yönelik zararlı uygulamaları şöyle listelenmiştir: Kadın 

sünnetleri, namus cinayetleri, kızların kan bedeli olarak verilmesi, para karşılığında 

satılması veya aşiretler arası barışın sağlanması için birer mal olarak hediye edilmesi,  

cadı avları, sınıf ayrımcılığı, evlilik içi kadına yönelik adaletsizlikler, ayrımcı 

kanunlar, sınırlamalar, erkek çocuk tercihi, kadının üreme sağlığına yönelik 

uygulamalar, ensest, güzellik adına yapılan uygulamalar. Güzellik adına yapılan 

uygulamaların, kadının haklarını ihlal eden bir uygulama olarak listede yer alması, 

Batılı devlet yetkileri tarafından alaycı bir gülümsemeyle karşılanmıştır126.  

 

                     Kadına yönelik şiddet ve ayrımcı uygulamalar konusunda kültüre atıf 

yapılması, Batılı kadınların özgürleşmiş olduğu varsayımına ve göçmen, üçüncü 

dünya toplumlarının “şiddet yeri” olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Batılı 

ülkelerde kadına uygulanan şiddet, bir istisnai durum ya da birkaç sapığın davranışı 

olarak nitelendirilirken; Batılı ülkeler dışında görülen şiddet hemen kültürle 

ilişkilendirilmektedir. Bu da sömürgeciliğin itici düşünsel gücü Oryantalist bakışla 

ilgilidir127. 

_______________________________________________ 
126Leyla Pervizat, “Kadının İnsan Haklarının “Kültür” Sorunu”, Humanite, Sayı:6 , Haziran-

Temmuz 2004, s.62  
127Volpp,  s.1187, 1196 
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                   Fakat ayrımcı uygulamalar ve kadına yönelik şiddet, evrensel bir nitelik 

taşımaktadır. Değişik coğrafyalarda farklı ataerkil yapılar, kadına yönelik ayrımcı 

uygulamaları ve şiddeti çeşitlendirmektedir. Bazı yerlerde bu şiddetin farklı 

şekillerde ortaya çıkması (namus cinayeti, ihtiras cinayeti, kadın sünneti) bunların 

benzemez oldukları anlamına gelmemektedir. Aksine bunların hepsi, ataerkil yapının 

baskıcı ve tahakkümcü yapısının evrensel niteliğini ortaya koymaktadır.  

 

                    Kültüre odaklanmanın, başka sakıncaları da vardır. Çünkü böylelikle 

Batı dışında yaşayan kadınlar, “öteki” kadınlar olarak daimi kurbanlar olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu da bizi,  Batı’daki kadınların bir seçeneğinin olduğuna 

ancak Batılı ülkeler dışındaki kadınların kendi lehlerine özgürleştirici bir değişim 

gerçekleştirme yeteneğine sahip olmadıkları noktasına  götürmektedir. Diğer bir 

sakıncası da kişinin bakışını ABD kültürüne ve Batı siyasetine özgü olan cinsiyet 

ayrımcılığından uzaklaştırmasıdır128. Bu uzaklaştırma da  kadına yönelik ayrımcılığın 

ve şiddetin, evrensel bir gerçeklik olduğunu gizlemeye hizmet etmektedir.   

 
 
                   Kültür savunmasında başvurulan kültürün sorgulanmaya ihtiyacı vardır. 

Kültür, kimin adına ileri sürülmektedir? Söz konusu kültürel uygulamalardan en çok 

etkilenen toplumsal gruplar hangileridir? Etkilenen grupların kültüre katkıları ve 

katılımlarının  derecesi nedir? Ve kültür dediğimiz şey nedir?129.  

___________________________________________ 
128Volpp, s.1206-1211 
129Rao, s. 168  
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                     Ayrıca, kültür dediğimiz şey sabit ve değişmez bir şey midir? Kültürün 

statik ve değişmez olduğunun kabul edilmesi, bölge insanlarının kültürü değiştirme, 

mevcut  normlara karşı çıkma ve yeni fikirleri özümseme haklarının olmadığı 

anlamına gelecektir. Oysa bütün kültürler, dönüşüm geçirmekte ve zaman içersinde 

yeniden şekillenebilmektedir. Örneğin  Müslüman kadınların gittikçe daha çok eşitlik 

istediği bilinmektedir. Bu nedenle Müslüman erkekler, kadınları bir zamanlar 

yaşamla ilgili gelenek ve göreneklerin sınırlamaları tarafından hapsedildikleri yerde 

tutmaya çalışmak için, devlet destekli yasalara ve sert polis önlemlerine başvurmak 

zorunda kalmaktadır. Nitekim, Mısır hükümeti Haziran 1991’de AWSA’yı (Arap 

Kadınları Dayanışma Derneği) feshetmiştir. Çünkü, rejim AWSA’nın siyasi 

faaliyetlerini onaylamamış ve  AWSA’yı “yasaları sürekli olarak ihlal etmekten” ve  

“Devletin duruşuna ters fikirler yaymaktan” dolayı kapatmıştır. Bu eylemle ilgili 

olarak çok miktarda uluslararası eleştiri gelmiş  ama AWSA’yı kapatan karar 1992 

yılında temyizde, bu kez başka bir nedenle onaylanmıştır. Mahkeme, AWSA’nın 

İslam dinini rencide ettiğini ileri sürmüştür. Bu karara göre “AWSA, İslam şeriatının 

egemenliğini ve İslam dinini rencide edici düşünce ve inançlar yayarak huzuru ve 

devletin siyasi ve toplumsal düzenini tehdit etmiş”, “çıkardığı dergi ve yayınlar 

yoluyla gerçekleştirdiği siyasi ve dini faaliyetler ile hukukun üstünlüğünü ve kamu 

düzenini ve ahlakı çiğnemiş” ve “toplumsal ve dini düzene saldırılar içeren ve bunlar 

(özellikle de evlilik, boşanma ve evlenilmesine izin verilen kadın sayısı ile ilgili 

gelenekler) hakkında   şüpheler   uyandıran ve   devlet politikasına saldıran” yayınlar  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     79 

 

çıkarmıştır130.   

 

                    Bu konuda bir karşılaştırma yapılabilir. Ann Elizabeth Mayer’in bu 

noktada yaptığı karşılaştırma, aydınlatıcı görünmektedir: “Eğer kadın erkek 

eşitliğinin sadece yerel kültürün ve dinin böyle bir ideali kabul edecek şekilde 

ayarlanmış olduğu toplumlarda gerçekleşebileceği iddiasını ciddiye alacak olursak, 

Batı’da kadınlara eşit haklar verilmesini de aynı derecede uygunsuz olarak görmemiz 

gerekirdi. Çünkü feminist ilkeleri topluma kabul ettirme mücadelesi de Batı 

kültürünün eğilimlerine aykırıydı. Batıda feminist ideallere karşı açık ve köklü 

kültürel ve dini direnişin, bugün Ortadoğulu yasaların yaptığı gibi kadınlara boyun 

eğdiren kanunlar ile birlikte var olduğu günler çok eski değildir. Gerçekten de Batılı 

dünyanın gerici bölgelerinde, kadınlara tam eşitlik verilmesi düşüncesine toplumun 

doğal düzenine aykırı ve dini değerlere karşı olduğu gerekçesiyle hala direnç 

gösterilmektedir. Bununla birlikte kültürel görecelikçiler, kadınlara tam eşitlik 

normunun, Batı’da kültürel  bir meşruiyeti varmış gibi davranmaktadırlar. Bu da bu 

kişilerin, en azından üstü kapalı olarak Batı kültürünün (İslam ile ilişkili, Batılı 

olmayan ve Orta Çağın karanlığında donup kaldığını varsaydıkları kültürlerden farklı 

olarak) doğası itibariyle evrim geçirmeye ve yeni fikirleri kabul etmeye açık  

olduğunu kabul ettikleri anlamına gelmektedir”131. 

___________________________________________ 

130Mayer, s.181-183  
131Mayer, s.183-184 
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                     Farklı devletlerin ve bölgelerin, kadınlarla ilgili sözleşmelerin kendi 

kültürel haklarına engel olduğu iddiaları aynı sonucu doğurmaktadır: Yani, kadınlara 

eşit haklar verilmemesini. Böylece kültürel görecelik, kadın hakları ihlallerinin 

mazur görülmesi ve sürdürülmesi anlamında, erkeklerin iktidara ve ayrıcalıklı 

konumlarına         tutunma       konusundaki       kararlılığının    evrensel     niteliğini 

maskelemektedir132. 

 

                    Kadına yönelik ayrımcı pratiklerin ve şiddetin din, milliyet, ahlak ve 

gelenek söylemi üzerinden kültüre indirgenmesi, bu pratiklerin arkasındaki iktidar 

ilişkilerinin ve eşitsiz ilişkilerin doğallaştırılmasına hizmet etmektedir133. Ayrıca 

kültüre odaklanma, kültürel uygulamaları şekillendiren yapısal güçlerin gözden 

saklanmasını sonuçlamaktadır134. Böylece kadına yönelik baskının, ayrımcılığın ve 

şiddetin sebeplerine ve köklerine  ilişkin gerçekçi ve derinlikli bir tartışma 

yapılmasının önüne geçilmektedir.  

 

                     Çoğunlukla, Üçüncü Dünya hükümetleri Batılı hükümetlerin sık ve 

yorucu müdahalelerine karşı kültürel savunmalar yapmaktadır. Peki, kültür temelli 

cinsiyet baskısından uzaklaşma konusunda önerilen her türlü hareket ve eleştiri  

_______________________________________ 

132Mayer, s.185 
133Dicle Koğacıoğlu, “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri 

Örneği”,  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Elektronik Dergi,  Sayı:3, Haziran 2007 
134Volpp, s. 1206 
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Batılı komploların ve Batılı kibrin kabul edilmesi olarak mı görülmelidir?135. Çoğu 

kültürel görecelikçi, Ortadoğu hükümetlerinin insan hakları sicillerini yargılamak 

veya kınamak için uluslararası insan hakları normlarının kullanılmasını, Batılı 

ülkelerin emperyalist planlarıyla ilişkilendirmektedir. Bu görüşü savunanlar, 

kadınların konumunun  da emperyalist ve sömürgeci amaçlar için kullanıldığını 

savunmaktadır. Aslında, böyle bir çekince anlaşılabilir. Çünkü geçmişte, emperyalist 

güçlerin kadınların konumu üstünden  Üçüncü Dünya ülkelerini kontrol etmeye 

çalıştığı örnekler yaşanmıştır136.  

 

                     Günümüzde bu noktada  akıllardan geçen ülke, ABD’dir. Mayer’e göre 

yakın geçmişteki Reagan ve Bush yönetimlerinin anti-feminist politikaları göz 

önünde bulundurulursa, ABD’nin başkalarına kadın hakları hakkında vaaz verecek 

ya da CEDAW’ı onaylamadıkları veya koydukları çekinceler yüzünden diğer ülkeleri 

kınayacak bir durumda olmadığı  kolayca görülebilir. Amerika’nın, kadınlara karşı 

tavrıyla ilgili olarak dünyanın en kötü sicillerinden birine sahip olan Suudi Arabistan 

ile yakın bir ittifak içinde bulunması, kadın meselelerinin, ABD dış politikasının 

mimarları için ne kadar az önemli olduğunu göstermektedir137. Yine Amerika 

Afganistan’ı  işgal etmeden önce, Sovyetlere karşı Afgan mücahitlerini 

desteklemiştir. Bu gruplar arasından çıkan Taliban, ülkeyi uzun yıllar yönetmiştir. 

__________________________________________ 

135Rao, s. 170  
136Mayer, s.184 
137Mayer, s. 185  
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Taliban yönetiminde kadınlar, çok zor günler yaşamış ve her alanda ağır hak 

ihlalleriyle karşılaşmışlardır138. 

 

                   İşgalden sonra da Amerika’nın desteklediği Karzai yönetiminde, 

kadınların durumunda bir değişiklik olmamıştır. Afganistan Devrimci Kadınlar 

Birliği RAWA’nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Mariam Rawi’ye göre, Afganistan 

hala kadın haklarıyla ilgili bir felaketle yüz yüze bulunmaktadır:“Afgan kadınlarının 

yaşam şartlarında somut bir değişim yok; ülkenin belli bölümlerinde yaşam Taliban 

döneminden de kötü. Adam kaçırmaların, tecavüzlerin, kız çocuklarının satılmasının, 

zorla evliliklerin, asit saldırılarının, fuhuşun, genç kız ve kadın intiharlarının oranı 

Taliban rejimine nazaran bile en yüksek seviyeye ulaşmıştır”139. Oysa Afgan 

işgalinde Amerika tarafından “terörle savaş” ile birlikte  “Afgan kadınlarını 

özgürleştirmek” sloganı kullanılmıştır. Fakat bu ve geçmişte yaşanan pek çok örnek 

bize emperyalist ülkelerin kadını özgürleştirmek gibi bir amaçlarının olmadığını 

göstermektedir.    

 

                     Emperyalist ülkeler, yayılmacı planlarını hayata geçirmede, insan 

haklarını (ve kadın haklarını) manevra amaçlı kullanabilirler. Nitekim, güçlü 

____________________________________________________ 
138Zülal Kalkandelen, Şeriatın Gölgesindeki Kadın/ 3,  

http://cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=41104, Erişim Tarihi: 12.2.2010  
139Afganistan Devrimci Kadınlar Birliği (RAWA) ile Röportaj,  

http://www.bgst.org/keab/rawa20090605.asp, Erişim Tarihi: 12.2.2010  
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devletler, güçsüz devletlere yönelik müdahalelerinde sıkça “insan hakları” söylemini  

kullanmaktadır. Batı, bunu kendi değerlerinin, müdahalede bulunduğu ülkelerin 

değerlerinden daha üstün olduğu söylemiyle yapmaktadır. Yani müdahale edenler 

müdahalelerini kendi kültürel değerleri üstünden meşrulaştırırken; müdahale 

edilenler de kendi kültürel değerleriyle bu müdahalelere karşı çıkmaktadır. 

Emperyalist devletlerin müdahalede gerek kendi değerlerinin üstünlüğüne gerek 

insan haklarına referans vermeleri, yapılan müdahalelerin ekonomik ve siyasi 

amaçlarını gizlemeye hizmet etmektedir. Bu tür müdahalelerde sadece insan hakları 

değil, “demokrasi” ve “özgürlük” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Ancak insan 

hakları, demokrasi ve özgürlük  gibi ezilen sınıfların, cinslerin, katmanların ve 

grupların kazanımlarıyla ortaya çıkan evrensel değerler, hiçbir egemen gücün 

tekelinde değildir. Hele, özünde ezilmeye ve sömürüye karşı çıkmak olan insan 

hakları düşüncesinin emperyalistlerin icadı olduğunu düşünmek doğru değildir. Her 

ne kadar insan hakları, liberal düşüncenin ürünü sayılsa da insan hakları bu liberal 

çerçeveyi aşacak kadar devrimcidir. Çünkü ezilenlerin mücadelesi  (ezilen sınıflar, 

kadınlar…vb.)   onun     içeriğini   sürekli   dönüştürmektedir.   Bu  mücadele,   insan  

haklarının sadece liberal sınırlarının ve öncüllerinin aşılmasına  değil, insan 

haklarının soyut evrenselcilik anlayışının da aşılmasına katkıda bulunmuştur. İnsan 

haklarının kadını ve onun deneyimlerini dışlayan bu nedenle de  soyut kalan 

evrenselciliğinin aşılmasında, kadın mücadelesi çok  önemlidir. Dolayısıyla çözüm, 

insan haklarından vazgeçmek değil onu ezilenlerin ve kadınların ihtiyaçları 

doğrultusunda dönüştürmek ve gerçek evrensel anlamına kavuşturmaktır.  
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C. Uluslararası Düzlemde   Kadın Haklarıyla İlgili Mücadeleler ve Hukuki 

Belgeler   

 

                       1. Kadının Hak Mücadelesi 

 

                       Kadın haklarının hem ulusal hem de uluslar arası düzlemde 

gelişmesinde, 70’lerdeki ve 80’lerdeki kadın özgürlük hareketinin önemli bir katkısı 

olmuştur. Bu mücadelede, çok değişik araçlar kullanılmıştır. Bağımsız kadın 

örgütleri, kadınlara yönelik ihlallerin ifşa edilmesinde ve ihlal yapan ülkelerin 

kınanmasında uluslar arası kamuoyunu kullanmışlardır. Kadın örgütlerinin 

düzenlediği uluslar arası kampanyalar, paneller, konferanslar da kadın sorunlarının 

uluslar arası kamuoyuna getirilmesinde ve bu konularda bir farkındalığın 

yaratılmasında etkili olmuştur. Bunlar dışında rapor hazırlama, bilgi değiş tokuşu, 

iletişim sistemlerinden yararlanma da kadın mücadelesinin kullandığı araçlar 

arasında  sayılabilir140.  

 

                      Kadın haklarıyla ilgili diğer hareketlerde olduğu gibi, kadının insan 

hakları hareketi de kadınların, kendi yaşamlarını etkileyen konular etrafında yerel, 

ulusal, bölgesel ve uluslar arası düzeylerde örgütlenmeleri sonunda ortaya çıkmıştır. 

Kadın mücadelesi, BM  tarafından açılan siyasal alanlara girmiş ve kadın 

__________________________________________ 

140Merry, s.88-94 
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konferanslarının düzenlenmesinde itici güç olmuştur. Kadın aktivistler, insan hakları 

çerçevesini kullandıkları gibi, alternatif programlar da hazırlamışlardır141.  

 

                   70’li yıllarda kadınlar, uluslararası alanda kadın sorunlarına yönelik bir 

farkındalık yaratmak için harekete geçmişlerdir. Uluslar arası kadın hareketi, 1972 

yılında BM’ye dilekçe vererek, kadınların sorunlarına dikkat çekmek istemiştir. 

Dilekçeyle, 1975 yılının“Kadın Yılı” olarak ilan edilmesi istenmiş ve  bu talep, BM 

Kadının Statüsü Komisyonu tarafından kabul edilmiştir142.   

                    1975 yılında Meksika’da, 1.Dünya Kadın Konferansı yapılmıştır. Bu 

Konferans aracılığıyla  kadınlar ortak sorunlarını BM Platformuna taşımıştır. 

Konferans bildirgesinde, kadınların sorunlarının, bir bütün olarak toplumun sorunu 

olduğu ilk kez  kabul edilmiştir. Bildirgede ayrıca  kadınların mevcut ekonomik, 

siyasal ve toplumsal konumunun mutlaka değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Bunun için yapısal değişikliklerin yapılması ve  temel anlayışların değiştirilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Konferans sonunda, Dünya Eylem Planı da kabul 

edilmiştir. Eylem Planının hayata geçirilmesi amacıyla da BM,  1976-1985 arasını 

__________________________________________ 

141Elizabeth Friedman,  “Women’s Human Rights: The Emergence of Movement”, Ed: Julie Stone 

Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: international feminist perspectives, Routledge 

Publish, New York, 1995, s.18 
142Ela Anıl-Pınar İlkkaracan-Zülal Kılıç-Karin Ronge-Gülşah Seral-Tuluğ Ülgen, Pekin+5: Birleşmiş 

Milletler’de  Kadının İnsan Hakları ve Türkiye’nin Taahhütleri,  1.b., Kadının İnsan Hakları 

Projesi-Yeni Çözümler Vakfı İrtibat Bürosu, 2001, s.6 
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“Eşit Haklar, Kalkınma ve Barış için Kadın On yılı” ilan etmiştir143. “Kadın On Yılı”,  

kadınları hem ülkelerin gündemine sokmanın, hem de kadınların işbirliğini 

kolaylaştırmanın bir dönüm noktası olmuştur. Kadınlar, Kadın On Yıl’ından 

kaynaklanan direktiflerden de faydalanarak, hükümetlerinden, kadınların ulusal 

sorunlara katılımını arttırmalarını, söylemi gerçeğe dönüştürmelerini, ayrımcı 

yasaları değiştirmelerini ve kadın işleri bakanlığı ya da daireleri kurulmasını  talep 

etmişlerdir144.  

 

                    Kadın on yılı içindeki en önemli gelişmelerden biri de Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) kabul edilmesi 

olmuştur. 1980’de durum değerlendirmesi yapmak amacıyla, Kopenhag’da 2.Dünya 

Kadın Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferans’ta  bir eylem programı 

hazırlanmıştır. Bu program, öncelikli sorun olarak aile içi şiddete yer vermiştir145.  

 

                    3.Dünya Kadın Konferansı, on yılın sonunda 1985’te Nairobi’de 

yapılmıştır. Hükümetler ve çok sayıda kadın örgütü konferansa katılmıştır. 

Konferansla, hem durum değerlendirmesi (kazanımlar ve engeller) yapılması hem de 

hedeflere ulaşmak için Eylem Planı hazırlanması amaçlanmıştır. Kadınların 

gündemi, yoksullaşma olmuştur. Çünkü gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki uçurumun büyümesi,   kadınların hayatına yoksullaşma olarak yansımıştır.  

_________________________________________________ 
143Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.7  
144Friedman, s.23 
145Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.8 
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Bu nedenle yoksullaşma, başlıca kadın sorunlarından biri olarak tanımlanmıştır. 

Konferansın sonunda, “İleriye Yönelik Stratejiler” belgesi kabul edilmiştir. Bu 

belgeyle, kadınların ortak sorunları  ve bunları aşmaya yönelik stratejiler 

belirlenmiştir146. 

 

                    Nairobi toplantısındaki görüşmelerin sonunda, kadınlar CEDAW’ı 

destekleyen şebekeler kurmuşlardır. Bunlardan biri olan Uluslararası Kadın Hakları 

Çalışmalarını İzleme (IWRAW), CEDAW’ı izleyen Komisyona, araştırmalarla 

yardımcı olmakta ve rapor verme işlemi yoluyla yerel kadın hakları eylemcileri 

arasında bağlantı kurmaktadır. Ayrıca Nairobi toplantısında, Kadın, Hukuk ve 

Gelişme Enstitüsü’nün de  temeli atılmıştır147.  

 

                     80’li yıllarda, kadın grupları düzenledikleri “Kadın ve Kalkınma 

Konulu Üçüncü Dünya Forumu” ile de bir araya gelmiştir. Bu toplantıya, geniş bir 

katılım gerçekleşmiştir. Forumda,  kadınları hukuki konularda eğitmek için 

kampanyalar düzenlemek ve kadının haklarını geliştirmek isteyen kadınlar arasında 

bağ kurmak amacıyla bir organizasyon meydana getirilmiştir. Ortaya, üç ağ 

çıkmıştır: Latin Amerika Kadın Haklarını Savunma Komitesi (CLADEM), Asya-

Pasifik Kadın Hukuk ve Kalkınma Forumu (APWLD), Afrika Kadın, Hukuk ve 

______________________________________________________ 

146Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.10 

147Friedman, s.24 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     88 

 

Kalkınma (WiLDAF)148. 

 

                    1980’lerin ortalarına gelindiğinde kadınlar, bölgeler arasında bilgi 

paylaşımında bulunuyor, insan hakları çerçevesini daha çok öğreniyor ve kadının 

insan hakları hareketinin temellerini atıyorlardı. Çok sayıda yerel grup ve başka 

uluslar arası örgütler de bu süreci hızlandırıyordu. Örneğin İngiltere’de CHANGE, 

Kanada’da Uluslar Arası MATCH ve Uluslar Arası İnsan Hakları ve Demokratik 

Gelişim Merkezi; Filipinlerde GABRIELA, Fransa’da İslam Hukukuna Tabi 

Yaşayan Kadınlar ve Amerika’da Global Kadın Fonu bunlar arasında sayılabilir149.  

 

                   1989’dan önce, büyük insan hakları gruplarında kadının insan haklarına 

çok az ilgi gösterilmiştir. Kadın hareketinin etkisiyle, içeriden ve dışarıdan gelen 

baskılarla bu kurumlarda bir farkındalık oluşmuştur. Bu da insan hakları hareketinde, 

kadının insan hakları eylemciliğine yol açmıştır. Uluslararası Af Örgütü’nün en 

yüksek icra kurulu olan Uluslar arası Konsey’in 1989’daki toplantısında, örgütün 

kadının insan haklarını koruma çabalarını iyileştirmesi ve artırması gerektiğini 

belirten bir karar alınmıştır. Bu bağlamda bir Uluslar arası Kadın Ağı kurulmuş, 

UAÖ’nün  ulusal bölümlerindeki kadınlara odaklanan gruplar oluşturulmuştur150. 

 

                   Dünyanın her yerindeki kadın hakları eylemcileri arasında bağlantılar 

__________________________________________________ 
148Friedman, s.24 
149Friedman, s.25 
150Friedman, s.26 
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kuruldukça, kadınların uluslar arası insan hakları normlarından ve yasalarından 

dışlandığı gerçeği açıkça ortaya çıkmıştır. Kadınlar bu normların, yasaların kadın 

haklarını ilerletmekte kullanılabileceğini düşünerek örgütlenmişlerdir. Bu gruplardan  

biri de Kadının Küresel Liderliği Merkezidir(CWGL). Bu merkez kadın, insan 

hakları ve şiddet konularıyla ilgilenmek üzere 1989 yılında kurulmuştur 151. 

 
 
                 Doksanlı yıllar, kadın mücadelesinin yükseldiği yıllar olmuştur. Bu 

yıllarda kadınlar, BM Kadın Konferanslarına paralel forumlar ve konferanslar 

düzenlemişlerdir. Rio, Kahire, Viyana Konferansları gibi. Böylece kadınlar, uluslar 

arası belgelerin oluşum süreçlerini etkilemişlerdir. Bu anlamda 93 yılında Viyana’da 

yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı, uluslar arası  kadın hareketi için önemli bir 

tarih olmuştur152.  

 
 
                    Dünya İnsan Hakları Konferansı öncesinde kadın grupları, önemli 

etkinlikler düzenlemişlerdir. 1991 yılında, Uluslararası Kadın Platformu Merkezi 

(IWTC) ve Kadının Küresel Liderliği Merkezi (CWGL) tarafından desteklenen  

dünya çapında bir küresel bir imza kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya, Dünya 

Konferansı’nı cinsiyete dayalı şiddeti “acil eylem gerektiren bir insan hakları ihlali” 

olarak tanımaya  çağırmıştır. İmza kampanyası, Dünya Konferansı’na kadar devam 

etmiştir.  Kampanya’da,  123 ülkeden  20 dilde  300.000’den fazla imza toplanmıştır. 

________________________________________________ 
151Friedman, s.27 
152Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.10 
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900’den fazla grup, dilekçenin destekçisi olarak eyleme katılmıştır. İmzalar, 1993’te  

Dünya Konferansı’na sunulmuştur153.  

 
 
                    Kampanya dışında, kadın grupları tarafından forum da düzenlenmiştir. 

Forum kapsamında, kadının insan hakları konulu  altmıştan fazla atölye çalışması, 

seminer ve konferans yapılmıştır154. Dünya Konferansı’na paralel bir etkinlik olarak, 

Viyana Kadının İnsan Hakları Mahkemesi de önemli bir etkinliktir.  Bu mahkemede 

otuz üç kadın, ailede yaşanan şiddet, kadınlara karşı işlenen savaş suçları, beden 

bütünlüğünün ihlal edilmesi, sosyo-ekonomik ihlaller, siyasi zulüm ve ayrımcılık ile 

ilgili deneyimlerini anlatmıştır. Hâkimler, kadınlara karşı yapılan ihlalleri 

tanımamanın ve onların insan haklarını korumamanın son derece yaygın olduğu ve 

acilen bu konularla ilgilenilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır.  Ayrıca hakimler 

şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:  

-CEDAW’ın evrensel olarak kabul edilmesi ve çekincelerin geri alınması yoluyla, 

CEDAW’ın uygulanmasının güçlendirilmesi.  

-Kendi ülkelerinde adalete erişimleri engellenmiş kadınların, CEDAW’a şikâyette 

bulunmalarını sağlayacak bir mekanizma olarak CEDAW’a  Seçmeli  bir 

Protokol’ün eklenmesi. 

-BM İnsan Hakları Komisyonu’na Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması ile  

ilgili özel bir Raportörün atanması. 

___________________________________________ 

153Friedman, s.30 

154Friedman, s.30 
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-BM Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi’nin Genel Kurul 

tarafından onaylanması. 

-Kadınlara karşı işlenen savaş suçlarının uluslar arası bir ceza mahkemesinde 

tanınması155. 

 

                   Küresel Kampanya, etkili olmuştur. Çünkü kadının haklarının, insan 

haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu, ulusal ve uluslar arası düzlemde korunması 

gerektiği BM tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda yer verilen tavsiyelerin birçoğu 

da konferansın sonuç belgesi olan Viyana Bildirgesi’nde yer almıştır. Ardından da 

BM tarafından kabul edilmiştir. Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması 

Bildirgesi, Aralık 1993’te Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. BM İnsan Hakları 

Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddet Konusunda bir Özel Raportör atamıştır156.  

 
 
                    BM Dördüncü Kadın Konferansı, 1995 yılında Pekin’de yapılmıştır. Bu  

konferans, şimdiye kadar gerçekleştirilen kadın konferanslarının en büyüğü olmuş ve 

konferansa geniş bir katılım gerçekleşmiştir. Uluslar arası kadın hareketi, 

konferansın hazırlanması sürecine aktif olarak katılmıştır. Konferans’ın sonunda,  

Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu kabul edilmiştir157.  

 

                          Bazı  İslam ülkeleri  ve  Vatikan,   1995   platformuna  karşı  çıkmış  ve 

___________________________________________________ 
155Dauer, s.69  
156Dauer, s.69 
157Anıl -İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.12 
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evliliğin, anneliğin ve ailenin toplumun omurgasını meydana getirdiğini ileri 

sürmüşlerdir. Papalık, 1995 Pekin Konferansı’ndaki platformlarla ilgili bildirisinde 

şöyle demiştir:“Bütün kadınların haysiyetini ve haklarını onaylamak, kişisel 

mutluluk ve istikrarlı bir toplum arayışları, Tanrı’ya, aileye, çevreye ve özellikle de 

çocuklara adanmışlıklarına ayrılmaz bir biçimde bağlı olan kadınların rollerine saygı 

gösterilmesini gerektirir”158. 

 

                    Pekin Bildirgesi’nde, kadın haklarının insan hakları olduğunun altı 

çizilmiş, hükümetlere, kadına karşı şiddeti önleme ve yeryüzünden silme çağrısında 

bulunulmuştur. Ayrıca Bildirge; hükümetleri, kadının güçlenmesini ve toplumsal 

konumunun yükselmesini sağlamak, kadın-erkek eşitliğini geliştirmek ve toplumsal 

cinsiyet perspektifini temel politika ve programlara yerleştirmekle yükümlü kılmıştır. 

Eylem Platformu’nda, kadınlarla ilgili öncelik ve aciliyet taşıyan on iki alan 

belirlenmiş ve  hükümetlerin  bu alanlara odaklanıp harekete geçmeleri istenmiştir. Bu 

alanlar; yoksulluk, sağlık, eğitim, şiddet, silahlı çatışmalar, kaynaklara erişimde 

eşitsizlik, yetki ve karar mekanizmalarında eşitsizlik, hakların korunmasındaki 

yetersizlik ve eşitsizlik, iletişim sistemlerine erişim ve katılımda eşitsizlik 

şeklindedir159.   

 

                      2000’li yıllara doğru, kadının insan hakları alanında bir dizi gelişmeler 

__________________________________________________ 
158Merry, s.91 

159Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.12 
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görülmüştür. CEDAW’ın Seçmeli Protokolü, BM tarafından 1999 tarihinde kabul 

edilmiş,   2000   tarihinde  de  yürürlüğe  girmiştir. Yine  1999   yılında,  tecavüzü  ve  

– zorunlu fahişelik, zorunlu hamilelik ve cinsel kölelik de dâhil– diğer cinsel şiddet 

biçimlerini insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve (uluslar arası veya ulusal silahlı çatışma 

sırasında işlendikleri takdirde) savaş suçu olarak kabul eden bir Uluslar arası Ceza 

Mahkemesi kurulmuştur160.  

 

                     5-9 Haziran 2000 tarihinde, BM Özel Oturumu gerçekleştirilmiştir. 

“Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Eşitlik, Kalkınma, Barış ” başlıklı Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu 23.Özel Oturumu, New York’ta yapılmıştır. Özel Oturum sonunda, 

Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Pekin+5 Sonuç Belgesi kabul edilmiştir. Pekin+5, 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun  hedeflerinin hayata geçirilmesinin 

hızlandırılmasını amaçlamıştır161.   

 
  

                    Bütün bu mücadeleler, görüldüğü gibi kadının insan hakları alanında pek 

çok kazanımla sonuçlanmıştır. Bu kazanımlar arasında, BM içindeki mekanizmalar 

da vardır. Ancak bu kazanımların BM içinde şekillendirdiği mekanizmalar, diğer 

insan hakları mekanizmalarına göre daha güçsüz ve kırılgandır.  

__________________________________________ 

160Dauer, s.69  
161Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, 2.b., 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., 2003, s.V-VII 
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                Yinelersek, Charlesworth’un da belirttiği gibi BM içinde kadınlarla ilgili 

bir sözleşmenin, mekanizmaların ve önlemlerin yaratılmasının bedeli, genel olarak 

“ana akım” insan hakları kurumlarından daha az yetkinin, daha az sayıda kaynağın 

ve düşük bir önceliğin verildiği “bir kadınlar gettosu”nun yaratılması olmuştur162.    

 

                        2. Uluslararası Bildiri ve Sözleşmeler 

 

                       Bu başlıkta sadece BM’nin ürettiği “kadına yönelik şiddet bildirisi” ile 

“ayrımcılıkla ilgili Sözleşme”ye  yer verilecektir. Bu nedenle de bölgesel düzlemdeki 

sözleşmelere ve koruma mekanizmalarına yer verilmeyecektir. Ancak tez konusuyla 

doğrudan ilgili olduğu için,    bölgesel bir     sözleşme     olan    Kadınlara   Karşı    

Şiddetin     Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılması Amerikalılararası 

Sözleşmeye kısaca değinmek gerekiyor. Çünkü bu sözleşme, kadına karşı şiddeti bir 

bildiri şeklinde değil, sözleşme formunda düzenlemiştir. Ayrıca  kadına karşı şiddet 

konusuna özgülenmiş tek sözleşmedir.  Bu sözleşme, BM şiddet bildirisinden altı ay  

sonra 94 tarihinde kabul edilmiştir163. 

 

                   Sözleşme’nin Başlangıç Bölümü’nde kadınlara yönelik şiddetin, 

kadınların insan haklarının ve temel özgürlüklerinin bir ihlalini oluşturduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca kadınlara yönelik şiddetin, insan onuruna karşı işlenen bir suç 

_________________________________________________ 
162Charlesworth, 1994, s.66 
163Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 4.b., 

İstanbul: Beta Yay., 2003 , s.584 
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teşkil ettiği ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel eşitliksizci güç ilişkilerinin bir 

göstergesi olduğu ifade edilmiştir164. Kadına karşı şiddet, Sözleşme’nin 1. 

maddesinde, “ister kamusal isterse özel alanda gerçekleşsin, kadınların ölmelerine 

ya da bedensel, cinsel veya psikolojik zarar görmelerine veyahut ıstırap duymalarına 

neden olan cinsiyete dayalı herhangi bir eylem ya da davranış” şeklinde 

tanımlanmıştır165.  

 

                    Sözleşme, hem devlet kaynaklı hem de özel kişilerden gelen şiddetin 

önlenmesi, cezalandırılması ve ortadan kaldırılması noktasında devlete 

yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler, Sözleşme’nin  7.maddesinde ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiştir166. Sözleşme ayrıca rapor sunma, tavsiye görüş üretme ve 

bireysel şikayet başvurusu şeklinde üç denetim mekanizmasına da yer vermiştir167.  

         

                    a. BM Kadına Karşı Şiddettin Tasfiye Edilmesine ilişkin Bildiri 

 

                        93 tarihli Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine İlişkin Bildiri’nin 

kabul edilmesinde, Viyana’da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı etkili 

olmuştur. Çünkü bu konferansın hazırlık aşamasında, daha önce de söz 

_______________________________________ 

164Gemalmaz, s.202 
165Gemalmaz, s.204 
166Mehmet Semih Gemalmaz,  İnsan Hakları Belgeleri, Cilt: III, 1.b., İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 

Yay., 2004 , s.207 
167Gemalmaz, 2003, s.588-589  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                     96 

 

edildiği gibi kadın örgütleri küresel bir kampanya yürütmüştür. Kampanyanın amacı, 

kadınların uğradığı şiddetin görünürlük kazanmasını ve cinsiyete dayalı şiddetin 

evrensel, önlem alınması gereken bir insan hakları ihlali olarak tanınmasını 

sağlamaktı. Kampanyada, aile içinde meydana gelen şiddetin ortadan kaldırılmasında 

devletin sorumlu olduğu da özellikle  vurgulanıyordu. Kampanyada alınan  tavsiye 

kararlarının birçoğu, konferansın sonuç belgesi olan Viyana Bildirgesi’nde yer almış 

ve ardından da BM tarafından kabul edilmiştir. Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye 

Edilmesine Dair Bildiri, 93 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanmış ve BM 

İnsan Hakları Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddet konusunda Özel Raportör 

atamıştır168.   

 

                      BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri’nin 

1.maddesi, kadına  karşı şiddeti şu şekilde tanımlamaktadır: “Kadınlara karşı şiddet 

terimi, ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel 

veya psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir 

eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun 

bırakma anlamına gelir”169. İkinci maddede ise,  kadına karşı  şiddet örneklerine yer  

verilmiştir. Ancak; maddede kadına karşı şiddetin, sadece  sayılanlarla sınırlı 

olmadığı da belirtilmiştir. Maddede sayılan örnekler şunlardır: 

a.Aile içinde meydana gelen dövme, kız çocukların cinsel istismarı, 

__________________________________________________ 
168Dauer, s.68-69   
169http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
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evlenirken verilen başlıkla ilgili şiddet, evlilik içi tecavüz, cinsel organları dağlama 

ve kadınlara zarar veren geleneksel uygulamalar, eş olmayanlar arasındaki şiddet ve 

sömürmek için uygulanan şiddet de dahil fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet 

uygulanması. 

b.Toplum içinde meydana gelen tecavüz,  cinsel istismar, çalışma hayatında, öğretim  

kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel taciz, kadın satışı ve zorla fahişeleştirilme de 

dahil,  fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet. 

c.Nerede meydana gelirse gelsin, devlet tarafından işlenen veya hoş görülen fiziksel, 

cinsel ve psikolojik şiddet170. 

 

                   Deklarasyon, kadına karşı şiddet hareketlerini veya benzeri davranışları 

içine alan şiddetin köklerinin çeşitli fiziksel, psikolojik ve ekonomik şekillerde form 

alan cinsiyet eşitsizliğinden (kadın ve erkek arasında kurumsallaşmış eşitsiz iktidar) 

kaynaklandığını  vurgulamaktadır.  Ayrıca şiddetin kamusal ve özel hayatta ortaya 

konuşunun, kamusal bir konu olduğu belirtilerek; hükümetlerin bu konuda 

müdahalesinin gerekliliği vurgulanmaktadır171. 

 

                   Bildiri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında devlete 

yükümlülükler getirmektedir. 4.madde, devletin sorumluluklarını düzenlemektedir. 

Bunlar, bildiride şöyle sayılmıştır: Devletin şiddet uygulamaktan kaçınması, 

__________________________________________ 

170http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
171Susana T. Fried, “Violence against Women”, Health and Human Rights, Vol.6, No.2,  2003, s. 96  
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ister devlet ister özel kişilerden kaynaklansın şiddet fiillerinin önlenmesi, 

soruşturulması ve cezalandırılması, devletin ulusal mevzuatını buna göre 

oluşturması, şiddetle ilgilenen örgütlerle işbirliği yapılması ve ulusal bir planın 

geliştirilmesi, şiddet mağdurlarının rehabilitasyonu ve desteklenmesi, şiddeti 

soruşturan ve cezalandıran kişilerin duyarlılık kazanmasını sağlayacak eğitimin 

verilmesi, cinsiyetçi davranış tarzlarını değiştirmek, sosyal, kültürel önyargıları ve 

geleneksel uygulamaları tasfiye etmek için eğitim alanında her türlü tedbirin 

alınması, şiddete ilişkin istatistiklerin toplanması, şiddetin nedenlerinin, sonuçlarının 

araştırılması, şiddetin tasfiyesine yönelik yeterli ödenek ayrılması. Maddede, devletin 

şiddeti tasfiye etme noktasındaki yükümlülüğünden  kurtulmak için, örf-adet, gelenek 

veya dinsel düşünce gibi sebepleri mazeret olarak ileri süremeyeceği de 

belirtilmiştir172. 

 

                      Fakat, kadına yönelik şiddet gibi yaygın ve evrensel bir gerçekliğin, 

bildiride düzenlenmesi onu baştan zayıflatmaktadır. Çünkü bildiri hukuki yönden 

bağlayıcı değildir173. Yani  bildiriler, sözleşmelere göre daha kırılgan 

mekanizmalardır. Bu da daha önce belirtildiği gibi kadınlarla ilgili uluslararası 

enstrümanların ve koruma mekanizmalarının, daha zayıf uygulama zorunlulukları ve 

_______________________________________________ 
172http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
173Dolunay Özbek, “Kadınlara Yönelik Şiddete Uluslararası Hukukun Yaklaşımı ve İç Hukuka 

Yansıması”,  Kadına Yönelik Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul Barosu Yayınları, 

2002, s.166 
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prosedürleri olduğunu doğrulamaktadır174. Bu durum,  normların hayata geçmesini ve 

devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini oldukça güçleştirmektedir.  

 

                    Kadınlara Yönelik Şiddet Özel Raportörü, devletin kadınlara yönelik 

şiddetin önlenmesi noktasındaki sorumluluğunda “gereken çaba” ölçüsünü 

kullanmıştır. Gereken çaba kavramının eşiğini de şöyle yorumlamıştır: “... Bir devlet, 

herhangi bir kişiyi, haklarından mahrum eden özel kişilerden koruma sağlamakta 

sistematik olarak başarı sağlayamadığı takdirde, suç ortağı olarak sorumlu 

tutulabilir”175.  Burada devletin sorumluluğu belirlenirken, özel kişilerden gelen 

ihlallerde sistematik başarı sağlayamamanın aranması, devletin sorumluluğunu 

oldukça sınırlandırmaktadır. Oysa devletin ihlalden sorumlu tutulabilmesi için, 

başarısızlığının  sistematik nitelik taşıması aranmamalı ve  tekil olaylarda da devletin 

sorumluluğuna gidilebilmelidir. 

 

                     BM bildirisi, zayıflıklarına rağmen  kadınların insan hakları hukukunda 

önemli bir gelişmedir. Çünkü bildiri, kadına yönelik şiddeti uluslar arası bir konu 

haline getirmektedir. Ancak Bildiri, önsözünde yapılan bir açıklama dışında, kadına 

yönelik şiddeti genel bir insan hakları sorunu olarak açıkça ortaya koymamıştır. 

Çünkü bildirideki   ele alınış biçimiyle şiddet   olgusu, yaşam ve  eşitlik hakkının bir  

_____________________________________________ 
174Charlesworth, 1994, s.59  
175Uluslararası Af Örgütü'nün Raporu,  http://eski.bianet.org/diger/arastirma1078.htm, Erişim 

Tarihi: 8.01.2010 
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ihlalinden çok, ayrı ve özel bir sorun olarak görülmektedir. Charlesworth’a göre 

Bildiri, kadına yönelik şiddeti açıkça bir insan hakları sorunu olarak  yorumlasaydı, 

insan hakları kurumlarını daha güçlü bir şekilde etkileyebilir ve onların kadınlara 

yönelik şiddeti uzmanlaşmış kadın kurumlarının alanı olarak değil, kendi yetki 

alanlarında görmelerinin yolunu açabilirdi176.  

 

                     Kadınlara yönelik şiddetle insan hakları arasında güçlü bir bağlantının 

kurulamaması, bunun geleneksel insan hakları düşüncesini sulandıracağı 

korkusundan kaynaklanmıştır. İnsan hakları düşüncesi, devlet kaynaklı ihlallere ve 

devletin gerçekleştirdiği eylemlere odaklandığından, bunu özel kişilerden gelen 

ihlalleri içerecek şekilde genişletmenin insan hakları hukukunun statüsünü 

alçaltacağı düşünülmüştür177.  

 

                  b. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi  Sözleşmesi 

 

                  BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW), 18.12.1979 tarihinde kabul edilmiş ve 03.09.1981 tarihinde de yürürlüğe 

girmiştir. Sözleşme, birinci maddesinde ayrımcılığın tanımını yapmıştır. “Bu 

sözleşmenin amaçları bakımından “kadına karşı ayrımcılık” terimi, kadınların 

medeni   durumu ne olursa   olsun siyasal,   ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ya da 

_______________________________________ 

176Charlesworth, 1994,  s.74  
177Charlesworth, 2003, s.79  
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herhangi başka bir alandaki, insan haklarının ve temel özgürlüklerin,  erkekler ve  

kadınlar arasında eşitlik temelinde olarak, kadınlara tanınmasını, kadınlar tarafından 

bunlardan yararlanılmasını ya da  kullanılmasını zayıflatma (azaltma) yahut  

hükümsüz kılma etkisini doğuran ya da bu amaca yönelen, cinsiyete dayalı herhangi 

bir farklılık gözetme, dışlama ya da kısıtlama anlamına gelecektir”178.   

 

                    Sözleşmede belirtilen ayrımcılığa maruz kalmama hakkı, medeni ve 

siyasal alanlarla sınırlı değildir; bu hak ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar 

bakımından da öngörülmüştür179.     

 

                     Sözleşmenin, kendinden önceki insan hakları sözleşmelerinden daha 

ilerde olduğu söylenebilir. Çünkü Sözleşme, kadınlara uygulanan ayrımcılığı 

gündemleştirmiş ve ayrımcılığın değişik biçimlerinden söz etmiştir. Peki, Sözleşme 

bu ileri tutumuna rağmen, kadınların karşılaştıkları  ayrımcılığın özgül niteliklerini 

ve faklılığını bütünüyle ortaya koyabilmiş midir?   

 

                  Rebecca J. Cook’a   göre Sözleşme, kadına yönelik ayrımcılığın kapsamlı 

ve sistemli niteliğini ortaya koymuştur. Çünkü kadına ve erkeğe eşit muameleyi 

içeren ve erkeğe yapılan muameleyi ölçüt alan cinsiyet açısından nötr bir yaklaşımın  

_____________________________________________ 
178Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri Birleşmiş Milletler İkinci Bölüm, Cilt: V, 

1.b., İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yay., 2004, s.31  
179Henry J.Steiner-Philip Alston, International Human Rights in Context, Oxford University Press, 

2000, s.159  
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ötesine geçmiş ve kadınlara özgü ayrımcılığın özgül niteliğine yanıt vermiştir180. 

 

                    Sözleşmedeki ayrımcılık tanımı, 1966 tarihli BM Her Türlü Irksal 

Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nden aktarılmıştır. Birinci maddedeki 

düzenleme, kadınlara eşitlik vaat etmektedir. Dolayısıyla tanım, eşit muameleyi aşan 

bir yaklaşım içermemektedir. Charlesworth’a göre,   bu vaat de erkeklerle kadınların 

farklı yarışlarda koştuğu gerçeğini dikkate almamakta ve yarışa eşit başlayan ya da 

özgür seçimler yapan özerk bireylerden oluşan bir dünya varsaymaktadır. Oysa bu 

eşitlik vaadi, sadece kadınlara  erkeklerin hep önde olduğu ve onlar tarafından 

oluşturulmuş bir dünyaya giriş sağlamaktadır. Diğer taraftan ayrımcılık tanımı da 

sınırlıdır. Çünkü sözleşmenin tanımladığı ayrımcılık, kabul edilmiş insan hakları ve 

temel özgürlüklerle sınırlıdır. Bu hak ve özgürlükler de cinsiyete dayalı bir şekilde 

tanımlandığı ve kadın deneyimlerini dışladığı için, bunlara dayanılarak yapılan 

ayrımcılık tanımı da sınırlı olmaktadır181.  

 

                   Charlesworth’a göre CEDAW’ın  erkek merkezli bir bakışı vardır. Bu  

erkek merkezli bakış açısı, Sözleşmenin kamusal yaşama, ekonomiye, hukuka, 

eğitime odaklı olmasında ve özel alandaki, ev ve ailedeki baskının kadınların 

eşitsizliğine katkıda bulunduğunun sınırlı biçimde ve üstü örtülü bir şekilde 

_________________________________________________ 
180Rebecca J. Cook, “Women International Human Rights Law: The Way Forward”, Ed:Rebecca 

J. Cook, Human Rights of Women: National and International Perspectives, University of 

Pennsylvanina Press, 1994, s.11 
181Charlesworth, 1994, s.65 
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kabul edilmesinde kendini göstermektedir182. 

 

                   Sözleşmenin 2.maddesi, taraf devletlere kadınlara karşı ayrımcılığın 

önlenmesi için yükümlülükler getirmektedir. Ayrımcılık teşkil eden yasal hükümlerin 

kaldırılması, kamusal makamların ayrımcılık teşkil eden uygulamalarda 

bulunmaması bu yükümlülük kapsamındadır. Devletin bu yükümlülüğüne, özel kişi 

ve kurumlar tarafından ayrımcılık yapılmasını engellemek, yapılmışsa kovuşturmak, 

cezalandırmak ve mağdurun zararını  tazmin etmek de dahildir183. Yani, sözleşme 

sadece kamusal alanda değil, özel alanda gerçekleşen ayrımcılığı da yasaklamıştır.  

Devlet özel kişilerin gerçekleştirdiği ayrımcılıktan doğrudan sorumlu tutulmamakta,  

devletin sorumluluğu özel kişilerin gerçekleştirdiği ayrımcılığı  kolaylaştırdığında, 

hoş gördüğünde, buna ortam sağladığında veya meşrulaştırdığında söz konusu 

olmaktadır. Yani özel kişilerin yaptığı ayrımcılığı engellememesinden, 

cezalandırmamasından ve bu konuda gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanan 

bir sorumluluktur184.  

 

                     Sözleşme 4.maddesinde, özel önlemlere yer vermiştir. Bunlar devletin 

pozitif yükümlülüğüne gönderme yapan özel önlemlerdir. 

__________________________________________ 
182Charlesworth, 1994, s.65 
183Gemalmaz, 2003, s. 393-394  

184Gülay Arslan, “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılmasına Dair Sözleşme (Öngörülen Haklar ve Öngörülen Usuller)”, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1-2, Cilt: LXII, 2004, s.11-12 
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Yani sözleşme kadınlar için, hak ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda, özel destek 

ve özel önlem (kota) politikaları uygulanmasını mümkün kılmaktadır185. Ayrıca 

Komite, devletin bu pozitif yükümlülüğüne 8. ve 13.Genel Tavsiye Kararlarında yer 

vermiştir186. Charlesworth’a göre bu özel önlemler ve pozitif ayrımcılık programları 

da sonuçta kadınların erkekler gibi yaşamasına olanak tanıyan geçici tekniklerdir. Bu 

nedenle de gerçek eşitlik biçimini desteklemesi mümkün değildir187.  

 

                    CEDAW,  çok sayıda devletin taraf olduğu bir sözleşmedir. Ancak 

ironik bir şekilde CEDAW yine en çok çekince konan insan hakları sözleşmesi 

olmuştur188. İslam ülkelerinin çoğu bu sözleşmeyi imzalamamış, imzalayan devletler 

de dinsel gerekçelerle önemli çekinceler koymuşlardır. Konulan çekincelerin çoğu, 

sözleşmenin amacına aykırı nitelik taşımaktadır. Bazı taraf ülkeler, BM Genel 

Sekreteri’nden sözleşmeye konulan çekincelerin sözleşmeye aykırı olup olmadığının 

araştırılmasını istemişlerdir. Ancak bazı delegasyonlar, bunun Üçüncü Dünya 

ülkelerine yönelik Batılı ve İslam karşıtı bir saldırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 

gelişme üzerine CEDAW Komitesi, BM’e kadınların İslami yasalardaki yerinin 

araştırılması önerisinde bulunmuş ancak BM, bunun dinsel hoş görüsüzlük ve kültür 

emperyalizmi anlamına geleceğini ileri sürerek, CEDAW’ın önerisini reddetmiştir.  

_______________________________________________ 

185Feride Acar,“Kadınların İnsan Hakları: Uluslar arası Yükümlülükler”, Ed: Oya Çitçi, 

20.Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1.b., Ankara: TODAİE  Yay., 1998, s.28  
186Arslan, s.14  
187Charlesworth, 1994, s.65 
188Acar, s.27  
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BM, taraf devletlerin gelenekleri ve dinsel gerekçeleri ileri sürmelerine karşı 

çıkmamış, bu tutumuyla da kültürel rölativist bir tutum benimsemiştir189. 

 

                    Aslında, Sözleşmenin 2.,5. ve 10/c hükümleri, kadın ve erkekliğe ilişkin 

toplumsal kalıpların ve  erkeğe kadın karşısında üstünlük tanıyan geleneklerin 

ortadan kaldırılması noktasında taraf devletleri yükümlü kılmaktadır. Ayrıca 3. 

numaralı Genel Tavsiye Kararı da eşitlik yönünde engel oluşturan uygulamaların 

kaldırılmasında devleti yükümlü kılmaktadır. Bu durumda, devletler tarafından 

kültürel göreceliğin bir çekince olarak ileri sürülememesi gerekir. Ancak 

Sözleşmenin, çekincelerin sözleşmeyle bağdaşıp bağdaşmadığını denetleme 

konusunda bir usule yer vermemesi, bu tür çekincelerin konmasını mümkün 

kılmaktadır. CEDAW Sözleşmesi’nin 28.maddesinde, “Bu Sözleşme’nin konusu  ve 

amacıyla uyumlu olmayan (bağdaşmayan)  çekince konulmasına izin 

verilmeyecektir”190 denilmektedir.  

 

                     Ancak belirtildiği gibi konulan çekincelerin, sözleşmeyle bağdaşıp 

bağdaşmadığını belirleyecek bir yönteme sözleşmede yer verilmemiştir. Oysa Irksal 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, böyle bir yönteme sözleşme içinde yer 

vermiştir. Bu sözleşmeye göre bir taraf devletin koyduğu çekince, taraf devletlerin 

üçte ikisinin oyuyla sözleşmenin amacına  aykırı ilan edilebilmektedir.  

__________________________________________ 

189Mayer, s.179 

190Gemalmaz, 2004, s.61 
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                   Ancak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 

Komitesi’nin aldığı genel tavsiyelerle, bazı taraf devletler koydukları çekinceleri 

kaldırmışlardır191. CEDAW’ın böyle bir yönteme yer vermemesi, sözleşmeye çekince 

konulmasını kolaylaştırmakta ve sözleşmenin etkisini oldukça zayıflatmaktadır.  

 

                    CEDAW’a çekince koyan ülkeler, İslam ülkeleriyle sınırlı değildir.  

Sözleşmeye,  Belçika’dan  Brezilya’ ya, Kanada’dan  Tayland’a kadar pek çok ülke 

çekince koymuştur192. Çin de sözleşmeye, sözleşmenin kendi kültürel 

uygulamalarıyla bağdaşmadığını ileri sürerek çekince koymuştur193. 

 

                      CEDAW Sözleşmesi çerçevesinde, Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi kurulmuştur. Sözleşmenin 17.maddesi, Komiteye 

ilişkin düzenlemeleri içermektedir.  

 

                    CEDAW, “kadına karşı şiddet” olgusunu açıkça düzenlememiştir. Bu 

eksiklik, daha sonra CEDAW’ın kadına yönelik şiddet konusunda kabul ettiği Genel 

Tavsiye kararlarıyla giderilmeye çalışılmıştır. Bu tavsiye kararlarından ilki, 89 tarihli 

12 Sayılı Genel Tavsiye Kararıdır. Bu tavsiye kararı, Taraf Devletleri aile içinde, 

işyerinde ya da sosyal yaşamın diğer alanlarında kadına karşı gerçekleşen şiddete 

___________________________________________ 

191Arslan, s.22 
192Fatmagül Berktay, “Kadınların İnsan Hakları: İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”,  

İnsan Hakları  Cogito, 1.b.,  İstanbul: YKY Yay., 2000, s.366  
193Merry, s. 92 
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karşı kadını korumakla yükümlü kılmaktadır194. CEDAW’ın konuyla ilgili diğer 

tavsiye kararlarından biri de 1992 tarihli  19 sayılı Genel Tavsiye Kararıdır.  Bu 

tavsiye kararında, cinsiyete dayalı şiddetin kadınların hak ve özgürlüklerini 

kullanmasını engelleyen bir ayrımcılık şekli olduğu belirtilmiş ve devletlerin 

politikalarını buna göre gözden geçirmesi istenmiştir. Genel Tavsiye Kararı’nda  

kadınlara yönelik şiddet, “kadına kadın olduğu için yöneltilen fiziksel, cinsel veya 

psikolojik zarar veya acı verme, bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama, baskı veya 

özgürlüğünden yoksun bırakmayı kapsayan şiddet ” şeklinde tanımlanmıştır195.  

 

                      19 Sayılı Genel Tavsiye Kararına göre kadına yönelik cinsiyete dayalı 

şiddet, kadınların hak ve özgürlüklerine zarar vermekte veya onları 

etkisizleştirmektedir. Kararda, kadına yönelik şiddetin, kadınların hangi hak ve 

özgürlüklerine zarar verdiği (veya hangilerini etkisizleştirdiği) uluslararası hukuka ve 

insan hakları sözleşmelerine atıf yapılarak şu şekilde  belirtilmiştir: a.Yaşam hakkı, 

b.İşkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı, c.Uluslararası ya da iç silahlı 

çatışmalarda insancıl hukuk normları uyarınca eşit korunma hakkı, d.Kişi özgürlüğü 

ve güvenliği hakkı, e. Eşit korunma hakkı, f. Aile içinde eşitlik hakkı,  g.Erişilebilir 

__________________________________________________ 

194http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

24.2.2010 

195http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

24.2.2010 
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en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık hakkı, h.Adil ve uygun çalışma koşullarına 

hak196. 

 

                   Ayrıca 19 Sayılı Genel Tavsiye kararı, kadına karşı şiddetin devlet 

dışındaki aktörlerine de yer vermiştir. Bu anlamda kadına karşı şiddetin de dahil 

olduğu  ayrımcılık yasağı, sadece devletlerin eylemleriyle sınırlanmamış özel 

kişilerce gerçekleşen şiddet eylemlerini de içine almıştır197.  

 

                     Bu sayılan Tavsiye Kararları dışında, 94 tarihli “evlilikte ve aile 

ilişkilerinde eşitlik”  başlıklı 21 Sayılı Genel Tavsiye Kararı’nda da kadına karşı 

şiddetten söz edilmektedir.  Bu tavsiye kararı,  19 Sayılı Genel Tavsiye kararına 

gönderme yaparak,  kadına karşı şiddetin kadınların erkeklerle eşit temelde hak ve 

özgürlüklere sahip olması üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtmektedir. Bu 

noktada da Devletlere, kamusal alanda ve aile hayatında kadınların haklarını ve 

özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmaları 

tavsiye edilmektedir198.  

_________________________________________________ 

196http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

24.2.2010 

197http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

24.2.2010 

198http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

24.2.2010 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    109 

 

                    Sözleşme çerçevesinde üç denetim usulüne yer verilmiştir. Bunlar rapor 

sunma, bireysel şikayet başvurusu ve soruşturma usulü şeklinde sayılabilir. 

Sözleşmenin 18.maddesine göre, taraf  devletlerin sözleşme hükümlerine etkinlik 

kazandırmak ve kaydedilen amaçları bildirmek amacıyla aldıkları yasal, adli, idari ve 

diğer önlemler hakkında rapor verme yükümlülükleri vardır. Devletlerin bu raporları, 

sözleşmeye taraf olduktan sonra bir yıl içinde, daha sonra da her dört yılda bir ve 

Komitenin istediği zamanlarda sunmaları gerekmektedir199.  

 

                    CEDAW Sözleşmesi, başlangıçta rapor sunma dışında başka bir denetim 

usulüne yer vermemiştir. Bu da sözleşmenin etkinliğini oldukça azaltmıştır. 1993 

tarihinde Viyana’da yapılan  İnsan Hakları Dünya Konferansı sonunda kabul edilen 

Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planıyla, sözleşmenin hayata geçirilmesi için daha 

etkin bir denetim sistemine ihtiyaç duyulduğu ve bu yönde harekete geçilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Bunun üzerine, Ek İhtiyari Protokol hazırlanmış ve 

Protokol’deki denetim sistemini yürütme mekanizması Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’ne verilmiştir200.   

 

                     Seçmeli Protokol, 6.10.1999 tarihinde kabul edilmiş, 22.12.2000 

tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 7.7.2003 tarihi itibarıyla Seçmeli Protokol’e, 50 

_____________________________________________ 
199Gemalmaz,  2004, s.56 
200Nazan Moroğlu, “Kadınların İnsan Hakları Bildirisi ve Ek İhtiyari Protokol”, Prof. Dr. 

Erdoğan Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, 2.b., İstanbul, 2001, s.904 
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devlet taraf olmuştur. Seçmeli Protokol, devletler arası şikayet usulüne değil bireysel 

şikayet başvurusu yoluna yer vermiştir. Diğer bir denetim yolu da yine Seçmeli 

Protokol’de yer verilen soruşturma usulüdür. Buna göre Komite’ye, Sözleşmeye taraf 

olan bir Devletin sözleşmede düzenlenen hakları sistematik bir şekilde ihlal ettiğine 

ilişkin güvenilir bilgi ulaşırsa, Komite ilgili devleti durumun incelenmesi için 

işbirliğine çağıracaktır. Bu inceleme sonrasında da ilgili devleti bu konudaki 

yorumlarını sunmaya davet edecektir201.  

 

                           Kadına karşı şiddet konusunda Komite’ye iki bireysel şikayet 

başvurusu yapılmıştır. Yapılan bireysel şikayet başvurularından ilki, A.T. v. 

Macaristan olayıdır. Olayda başvurucu, kocasından dört yıldır şiddet gördüğünü, 

kocasının kendisini ölümle ve çocuklarına tecavüz etmekle tehdit ettiğini ileri 

sürmüştür. Başvurucuya göre Macaristan hukuku, kendisini kocasından koruyacak 

bir koruma kararı ya da kocasına yönelik bir uzaklaştırma kararı verilmesini 

düzenlememiştir. Ayrıca başvurucu, çocuklarından birinin tamamen özürlü olduğunu 

ve ülkede özürlü çocuğuyla birlikte kalabileceği donanımda bir sığınma evi 

olmadığını da ileri sürmüştür. Komite, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede 

Macaristan’da aile içi şiddete ve cinsel istismara ilişkin spesifik bir mevzuat 

olmadığını, bu eylemlere karşı koruma kararı ya da uzaklaştırma kararı 

verilemediğini ve aile içi şiddet mağdurlarına derhal bir koruma sağlayacak sığınma 

evlerinin olmadığını belirtmiştir.  Komite’ye göre, Macaristan’daki düzenlemeler aile  

______________________________________ 
201Arslan, s.35-40 
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içi şiddet mağdurlarına uluslararası alanda beklenildiği şekilde  kapsamlı, etkin 

koruma ve destek sağlamamaktadır. Sonuçta Komite, olayda kişi güvenliği hakkının 

ihlal edildiği sonucuna  varmıştır202.  

 

                   Komite’nin inceleyerek karara bağladığı aile içi şiddetle ilgili  bir diğer 

olay da Fatma Yıldırım vakasıdır. Başvuru, Viyana merkezli cinsiyete dayalı şiddet 

mağduru kadınları koruyan ve destekleyen iki örgüt tarafından yapılmıştır. Çünkü 

olayın mağduru Türkiye kökenli Avusturya vatandaşı Fatma Yıldırım, başvuru 

tarihinde kocası tarafından öldürülmüştür. Fatma Yıldırım, kocası tarafından  ölümle 

tehdit edilmesi ve saldırıya uğraması üzerine polise başvurmuştur.  Polis, kocanın 

mağdurla birlikte yaşadığı eve girmesini yasaklayan bir karar çıkartmıştır. Ayrıca 

Savcılığa kocanın mağdura yönelik tehditlerini bildirerek, kocanın alıkonulmasını 

talep etmiştir. Ancak Savcılık bu talebi reddetmiştir. Kadın, daha sonraki bir tarihte 

mahkemeye başvurarak kocası aleyhine geçici önlem talebinde bulunmuştur. 

Mahkeme, bu başvuru hakkında ilgili polis merkezine bilgi vermiştir. Koca, kadının 

çalıştığı yere gelerek mağduru tehdit etmiş, ancak olay yerine çağrılan polisler 

durumu Savcılık makamına bildirmemiştir. Kadın, kocasının ölüm tehditlerini polise 

bildirmiş, polis Savcılık makamından kocayı alıkoymasını talep etmiş ancak bu talep 

tekrar  reddedilmiştir. 1 Eylül 2003 tarihinde koca aleyhine geçici önlem kararı 

verilmiş ancak 11 Eylül 2003 tarihinde kadın evinin yakınlarında kocası tarafından 

_________________________________________________ 

202http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/views/A.T.-v-Hungary-2-2003.pdf, Erişim 

Tarihi. 24.2.2010 
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öldürülmüştür203. 

 

                  Komite, Avusturya Hükümeti’nin aile içi şiddet konusunda oldukça 

kapsamlı (yasal, cezai ve hukuki yollar, farkındalığı arttırma, eğitim, sığınma evleri, 

şiddet mağdurlarına danışmanlık ve şiddet failleriyle çalışmanın yer aldığı) bir model 

oluşturduğunu ancak bu modelin Devlet ajanları tarafından gerekli özen gösterilerek 

desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Komite değerlendirmesinde, Savcılığın 

mağdurun kocasının tutuklanması yönündeki polis talebini reddetmemesi gerektiğini 

belirtmiştir. Komite’ye göre mağdurun kocasının tutuklanmamış olması, Taraf 

Devletin mağduru koruma konusundaki gerekli özen  yükümlülüğünün ihlalidir. 

Avusturya Hükümeti, bu konuda kendini mağdurun kocasının tutuklanmasının 

orantısız bir önlem olacağını ileri sürerek savunmuştur. Komiteyse aile içi şiddet 

faillerinin haklarının, kadının yaşam hakkı ile fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkını 

geçersiz kılamayacağını belirtmiştir204. 

 

                   CEDAW Sözleşmesi, kadınların insan hakları için önemli bir odak 

sunmaktadır. Bu odağın, insan hakları için yeterli kaynağa ve çok güçlü bir 

mekanizmalara yer verip vermediği tartışmalıdır. Diğer taraftan uzmanlaşmış bir 

kadın insan hakları hukukunun yaratılmış olması, ironik bir şekilde onun 

marjinalleşmesine de izin vermektedir: “…..Bu da,  kadınlarla ilgili sözleşmelerin ve 

__________________________________________________ 
203http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm,Erişim Tarihi: 24.2.2010  
204http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/dec-views.htm,Erişim Tarihi: 24.2.2010  
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belgelerin daha zayıf yöntemlerle düzenlenmesine neden olmuştur. Ayrıca bu 

marjinalleşme durumu nedeniyle, insan hakları kurumları genel insan hakları 

normlarının kadınlara uygulanmasını göz ardı etme eğilimi göstermişlerdir”205.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
205Charlesworth, 1995, s.104-106  
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                                                             II. BÖLÜM 

 

                                                            

HUKUKUN KADINA BAKIŞI: HUKUKSAL DÜZENLEMELER, 

UYGULAMA VE PROBLEMLER 

                  

                  I. HUKUKSAL DÜZENLEMELERDEKİ BAKIŞ AÇISI 

                  

                 Hukuk çok zaman kadınların cinsiyetçi rollerine, güçsüz olduklarına, 

korunmaya muhtaç  ve namusun taşıyıcısı olduklarına ilişkin ataerkil ön kabulden 

hareket etmektedir. Bu ön kabul, hem hukuk normlarında hem de yargı kararlarında 

görülmektedir. Hukuki söylem, cinsiyetler arasındaki “doğal” farklılıklara dayanarak 

bu ataerkil anlamları, kodları  açıklamakta ve rasyonalize etmektedir. Hukuki 

tarafsızlığın biçimsel normu, hukuk kurallarının, bu anlamların yapılandırılmasına 

nasıl katkıda bulunduğunu gizlemektedir1 

 

                     Bu cinsiyetçi anlamlar ve ön kabuller, kendini eril bir dille açığa 

vurmaktadır. Hukuki düzenlemelerdeki, namus, bekaret, kızlık, iffet, edep, haya, 

ahlaka yer veren  ifadelerde ve mahkeme kararlarında aynı ataerkil ifadelere atıf 

yapan kararlarda bu eril dil görülmektedir. Kadınların, hukuktaki eşitsizliklere ve 

ayrımcılığa karşı verdikleri mücadele, hukuki normlardaki bu cinsiyetçi ifadelerin 

ayıklanmasında etkili olmuştur.  Bu ayıklanma, Ceza Yasası’nda görülebilir. 

Mahkeme kararlarında da bu anlamda bir gelişme görülmektedir. Yaygın 

___________________________________________________ 
1Frug, s.128  
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ataerkil ifadelerin seyrekleşmesi, cinsiyetçi bakışın yumuşaması gibi.  

 

                   Bütün bunlar, daha eşitlikçi bir bakışın hukuka yerleşmesinde önemli 

kazanımlardır. Ama bu iyileşmeye rağmen bunun, normların ve yargı pratiklerinin 

ataerkil içeriklerini ortadan kaldırdığı söylenemez.  Kadınların hukuksal kazanımları, 

ataerkiyi aşındırsa da ataerki yasa gerekçelerinde, satır aralarında ve mahkeme 

kararlarında tekrar hayat bulabilmektedir. Bu da bize ataerkinin oldukça dirençli bir 

yapı  olduğunu göstermektedir.  Ancak şu da belirtilmelidir ki, kadın mücadelesi 

kadına yönelik şiddetten çalışma hayatına, cinsel politikadan  aileye kadar pek çok 

değişimde etkili olmuştur.  

 

                   Öte taraftan, kadınların hukuksal kazanımlarının, yasa koyucuların ve 

uygulayıcıların zihniyetinde tam bir değişimin-dönüşümün önünü açtığını söylemek 

zor görünmektedir. Uygulamadan yansıyan eşitlikçi kararlar ve yorumlar, hukukun 

bütünsel bakışı olmaktan  çok uzaktır. Bu nedenle de  yargının eşitlikçi kararlarına ve 

yorumlarına  hala ayrık örnekler gözüyle bakılmaktadır.   

 

                    A. Eşitliğe Dayalı Yaklaşımlara Geçiş 

                   

                   Hukuksal düzenlemelerdeki ataerkillikten uzaklaşma, ilk olarak eşitlik ve 

eşit haklar yaklaşımından başlamaktadır. Eşitlik ilkesine, 1982 Anayasası dışında  

1924 ve 1961 Anayasaları da    yer    vermiştir.  1924,   1961 Anayasalarındaki eşitlik  
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düzenlemeleri ve 1982 Anayasası’nın değişiklikten önceki eşitlik hükmü, şekli 

eşitliği tanımlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bu eşitlik anlayışı, bütün 

insanların eşit olduğu ve hukuk karşısında eşit haklara sahip olduğu ilkesine 

dayanmaktadır. 

 

                  1924 Anayasası’nda eşitlik hükmü, 69.maddede “Türkler kanun 

karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, 

aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu 

madde, ayrım yasağına yer vermemektedir. Ancak madde içersinde, eski rejimden 

gelen ayrıcalıkların kaldırıldığı belirtilerek, yeni imtiyazların yaratılması 

yasaklanmıştır. Böylece yasa önünde eşitlik ilkesi pekiştirilmiştir. Anayasa, 

75.maddesindeki  “Hiçbir kimse felsefi inancından, din ve mezhebinden dolayı 

kınanamaz” düzenlemesiyle ve“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin”  ifadesinin 

geçtiği 88 maddesiyle özgül ayrım yasaklarına yer vererek, yasa önünde eşitlik 

ilkesini genişletmiştir2.    

 

                   1961 Anayasası eşitlik ilkesini, 12.maddede düzenlemiştir: “Herkes, dil, 

ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, 

kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz”. 

Bu hüküm hem yasa önünde eşitlik ilkesine, hem de özgül ayrım yasaklarına yer 

vermektedir. 1961 Anayasası’ndaki eşitlik hükmü, 1924 Anayasasına göre 

_____________________________________________ 
2Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, 1.b., Ankara: Yetkin Yayınları, 2003, s.113 
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daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  

 

                    1924 ve 1961 Anayasalarındaki eşitlik düzenlemeleri, şekli eşitliği 

tanımlasa da 1961 Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi, şekli eşitlik 

anlayışının maddi eşitliğe doğru gelişmesine imkan tanımıştır. 1961 Anayasası 

sosyal devlet ilkesini, 2.maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında saymıştır. 

Ayrıca Anayasa’da yer alan 10/2 hükmü ve 41/1 hükmü de sosyal devletin  

gereklerinden biri olan maddi eşitliğin gerçekleştirmesi yönünde devlete görevler 

yüklemiştir.   

 

                   1982 Anayasası eşitlik ilkesine 10.madde de yer vermiştir. “Kanun 

önünde eşitlik” kenar başlığıyla düzenlenen 10. maddenin 1. fıkrasında, genel eşitlik 

ilkesine ve ayrım yasağına yer verilmiştir: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 

düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir”. 

 

                   Anayasa’nın 10.maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikten önceki bu 

eşitlik hükmü, kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olduğu anlayışını içermekte ve 

kadın ile erkeğin cinsiyet yönünden aynı olduğu yaklaşımına dayanmaktadır. Bu 

anlayış, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların göz ardı edilmesine neden 

olmaktadır. Diğer taraftan böyle bir yaklaşım, kadınların yüzlerce yıllık 

dezavantajlarını da dikkate almamaktadır.  
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                   Fiilen eşit olmayan kadın ve erkeği, metin üstünde eşit kılan bu şekli 

eşitlik anlayışı cinsler arasında eşitliği sağlamakta mıdır? Kadın hukukçular, 

değişiklikten önceki bu genel eşitlik hükmünü, kadın ve erkek eşitliğini sağlamada 

yetersiz olduğu ve ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle eleştirmişlerdir. Zafer Gören’e 

göre eşit haklara sahip olma ilkesi, Anayasa’da   açıkça düzenlenmemiştir. Bu   ilke, 

yorum yoluyla ayrım yasağından çıkarılsa da bağımsız bir kural olarak yer 

almamıştır. Ancak Gören, 10.maddede yer alan “cinsiyet nedeniyle ayrım yasağının” 

kapsamının  geniş olduğunu ve bu kuralın kapsamında kadın ve erkeği fiili anlamda 

eşitlemenin de bulunduğunu belirtmektedir3. Ece Göztepe de ayrım yasaklarıyla 

birlikte bu genel eşitlik hükmünün, şekli ve maddi eşitlik ilkesini kapsadığını 

belirtmektedir4.  

 

                  Oya Araslı, değişiklikten önceki genel eşitlik hükmünün, cinsiyetler 

arasında eşitlik sağlamada konusunda yetersiz olduğunu savunmaktadır: “Kanun 

önünde eşitlik, bireylerin özgürlüklerinin ve farklılıklarının dikkate alınmaksızın aynı 

haklara sahip olmaları düşüncesine dayanır; yani, kamusal alanda bireyler eşit 

kabul edilir; kamu otoriteleri her bireye aynı muameleyi yapar, yasalar aynı 

__________________________________________ 

3Zafer Gören, “Kota Düzenlemelerinin Anayasaya Uygunluğu”, Anayasa Yargısı, S.16, 1999, 

s.397 
4Ece Göztepe, “Anayasal Eşitlik Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Sayı: 2, 1999, s.106  
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durumdaki bireyler arasında ayrım yaratamaz”5. Araslı, zaman içersinde kanun 

önünde eşitlik anlayışının cinsler arası eşitliğe çözüm olmadığının anlaşıldığını ve bu 

nedenle de eşitlik kavramının yeni açılımlar kazandığını belirtmektedir6.   

 

                        Araslı’ya göre  Anayasa’da,  kadın ve erkeğin eşit haklara sahip 

olduğunu bildiren  bağımsız bir hüküm bulunmadığı gibi, devlete cinsler arası eşitliği 

sağlamak için olumlu ayrımcılık da dahil tedbir alma yükümlülüğü getiren 

düzenleme de bulunmamaktadır Araslı, bu noktada Anayasa’ya  kadın ve erkeğin eşit 

haklara sahip olduğunu  ifade eden ve devlete cinsler arasında eşitliği sağlamak için 

olumlu ayrımcılık dahil her türlü önlemi almak yükümlülüğü getiren iki yeni fıkranın 

eklenmesini önermektedir7.  

 

                 Genel eşitlik ilkesinin yetersiz olduğu, cinsiyetler arası eşitliğin 

sağlanması için  devletin bu konuda yükümlülük üstlenmesi gerektiği yönündeki 

düşünceler ve ayrımcılığın önlenmesi, fırsat önceliği, olumlu ayrımcılık kavramları, 

70’li yıllarda Avrupa’da konuşulmaya başlanmıştır. Daha sonrasındaysa, bu 

kavramlar somut adımlarla hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda  Avrupa’daki 

devletlerin bir kısmı, önce Anayasalarını ele alarak kadın erkek eşitliğini vurgulayan 

_________________________________________ 

5Oya Araslı, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Anayasada ve Yasalarda Kadın-Erkek Eşitliği 

Konusunda Yapılması Gerekenler Değişiklikler”, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde  Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ve Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları,  KSGM , Ankara, Aralık 2000, s.46 
6Araslı, s.46 -47 
7Araslı, s.51-52 
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özel hükümler getirmişlerdir. Anayasa değişikliklerini bazı ülkelerde, “çerçeve 

eşitlik yasaları” izlemiştir. Örneğin  İsveç’te “Fırsat Eşitliği Yasası”(1992), 

Norveç’te “Eşit Statü Yasası” (1979), Finlandiya’da Kadın-Erkek Eşitliği 

Yasası(1987), Danimarka’da “Kadın-Erkek Eşitliği Yasası gibi8. 

 

                     “Pozitif ayrımcılık” kavramı, eşitlik tartışmalarında önem taşımaktadır. 

Bu kavram, feminist hareketin gelişimi ve kazanımlarıyla birlikte siyaset ve hukuk 

literatürüne girmiştir. Pozitif ayrımcılık kavramı, maddi eşitliğin sağlanmasına ve  

şekli eşitlik uygulamalarının yarattığı adaletsizliklerin önlenmesine yönelik bir 

ilkedir9. Pozitif ayrımcılık kavramı,  “fırsat önceliği” terimiyle de ifade edilmektedir. 

Kavram, mağdur olan cins lehine yapılan ayrımcılıkla ve birtakım imtiyazlar 

sağlanması yoluyla eşitliğe ulaşılmasını ifade etmekte ve kadın kotaları, kadın 

girişimcilere ucuz kredi, düşük vergi gibi bir takım uygulamalarla 

somutlaşmaktadır10.  

 

                  Cinsler arası maddi eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak en çok 

başvurulan yöntem, kota uygulamaları olmaktadır. Böylece, eşit haklara sahip olma 

hakkı, sosyal gerçeklik göz önüne alınarak eşit şansa ve yaşam koşullarına sahip 

olmayla tamamlanmaktadır. Eşitlik, böylece şekli  eşitliğin ötesinde maddi 

________________________________________ 

8Ülker Gürkan,  “Türk Devleti ve Kadına Yönelik Hukuk Politikası”,  Ed: Oya Çitçi, 20.Yüzyılın 

Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, 1.b., Ankara: TODAİE  Yay., 1998, s.15-18   
9Göztepe, s.109  
10Araslı, s.48 
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ve somut bir ilke olarak yaşama geçirilmektedir11.   

 

                   1. Anayasadaki Değişiklikler  

                     

                   a. 10.Madde 

 

                   Anayasa’nın 10.maddesinde, 2004 yılında 5170 sayılı yasayla yapılan 

değişiklikle, eşitlik ilkesine 2.fıkrayla, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü  eklenmiştir. 

Alman Anayasası’ndan alınan bu fıkraya, CHP’li milletvekillerinin “bu doğrultuda 

yapılacak pozitif ayrımcılık imtiyaz sayılmaz” hükmünün eklenmesi talebi, Alman 

Anayasası’nda böyle bir hükmün olmadığı gerekçe gösterilerek AKP tarafından 

reddedilmiştir12. 

 

            Maddenin gerekçesi şöyledir: “2003 Katılım  Ortaklığı Belgesinde, 

Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslar arası sözleşmeler doğrultusunda cinsiyete göre 

ayrım yapılmaksızın, tüm bireylerin insan haklarından ve temel hürriyetlerden 

hukuken ve fiilen tam olarak yararlanmasının teminat altına alınması beklentisi yer 

almaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 20. maddesinde 

__________________________________________ 

11Ece Göztepe, “Anayasal  Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”, Güncel Hukuk Dergisi,  Ekim 2004, 

s.50 
12Ece Göztepe, “Justitia’nın Gözbağının Arasından Görülenler:Anayasal Eşitlik İlkesinin 

Devletin Aktif  Yasama Faaliyetiyle Hayata Geçirilmesinin Anlamı”, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.466 
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herkesin kanunlar önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği Anayasa 

Taslağına ayrı  bir bölümle  ilave  edilen Temel Haklar Şartının “III. Eşitlik”  başlıklı 

Bölümünün 23 üncü maddesinde, “İstihdam, çalışma ve ücret de dahil olmak üzere 

her alanda, erkeklerle kadınlar arasında eşitlik sağlanacaktır” denilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine belirli  

avantajlar sağlayan önlemlerin sürdürülmesinin veya kabul edilmesinin eşitlik 

ilkesine aykırı olmayacağı öngörülmektedir”13.  

 

                    Değişiklik üstüne çok tartışma yaşanmasına ve bu değişiklik birçok 

kadın örgütünün talebine konu olmasına rağmen, anayasa maddesinin özel bir 

gerekçesi yer almamıştır. Gerekçede sadece  Katılım   Ortaklığı   Belgesiyle, Avrupa 

Temel Haklar Şartı’na atıflar yapılmıştır14. 

 

                    10.maddeye eklenen bu fıkra, şekli eşitliğin sakıncalarını gidermek 

bakımından önem taşımaktadır. Çünkü değişiklik, farklılığa yer vermekte ve maddi 

eşitliğin sağlanması noktasında devlete yükümlülükler getirmektedir. Ancak burada 

şu soru önem taşımaktadır: Bu ek fıkra, cinsler arasında maddi eşitliğin sağlanması 

için gerekli olan ve devletin almakla yükümlü kılındığı hangi türden önlemlere 

anayasal zemin sağlamaktadır ve pozitif ayrımcılık adı altında fiilen zayıf konumda 

__________________________________________ 

13http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss430m.htm, Erişim Tarihi: 20.3.2010  
14Göztepe, s.466 
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olan cinsiyete tanınacak ayrıcalıklar ne dereceye kadar imtiyaz sayılmayacaktır. 

Göztepe’ye göre “devlet eşitliğin yaşama geçirilmesiyle yükümlüdür” cümlesinin 

gerçekten ne anlama geldiğini kavrayan bir yasama organının  ve satır aralarını 

okuyup bir yasanın ruhunu kavrayarak yorum yapabilen bir yargının bulunması 

durumunda sorun yaşanmayacaktır15. Ancak yasamaya ve yargıya hakim olan 

ataerkil zihniyet düşünüldüğünde, bu değişikliğin yasama-yargı ve  pratikler 

cephesinde ataerkilliğin sınırlarını çok da zorlamayacağı  ileri sürülebilir.  

 

                  Daha önce de belirtildiği gibi, maddi eşitliğin gerçekleşmesi noktasında 

sosyal devlet ilkesi önem taşımaktadır. 1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi, 

sosyal devleti 2.maddesinde devletin temel nitelikleri arasında saymıştır. 1982 

Anayasası, devletin sosyal görevlerinin sınırı noktasında, 1961 Anayasasında yer 

alan  “mali kaynakların yeterliliği” ölçütünü korumuştur. Ancak 1982 

Anayasası’nda sosyal devlet ilkesinin, 1961 Anayasası’na göre daha geride olduğu 

ve liberal ekonomik politikayla daha kolay  bağdaştığı kabul edilmektedir16.  

 

                    Eşitlik ilkesinin geliştirilmesinde, yargının ve özellikle de Anayasa 

Mahkemesi’nin kararları17 da önem taşımaktadır. AYM,  duruma göre değişen  ve 

__________________________________________ 

15Göztepe, s.466 
16Uğur Kara, Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, 1.b., Ankara: Türkiye ve Orta-Doğu Vakfı Özgür 

Üniversite Yay., 2004, s.233 
17Anayasa Mahkemesi kararlarının bir bölümüne, farklı konu başlıklarında yer verilecektir. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    124 

 

 

ayrımlara izin veren nispi eşitlik  anlayışını benimsemiştir.“…..Anayasamız, 

hukuksal durumu aynı olanların aynı kurallara bağlı tutulacağını, ayrı durumda 

olanların ise ayrı kurallara bağlı tutulmasının bir aykırılık doğurmayacağını kabul 

etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kimi kararlarında açıklandığı gibi, yasa karşısında 

eşitlik, yurttaşların hepsinin her yönden aynı kurallara bağlı tutulması değildir. Haklı 

nedenlerin varlığında kimi yurttaşlar başka kurallara bağlı tutulursa bundan eşitlik 

ilkesinin çiğnendiği sonucu çıkarılamaz”18. 

“…. yasa karşısında eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulması 

değildir”19. 

 
 
                 Göztepe’ye göre, AYM’nin eşitlik anlayışı eşitlerin eşit, eşit olmayanların 

farklı muamele görmesi hakkından öteye geçememiştir. Ancak AYM tarafından 

nelerin ya da kimlerin eşit sayılacağına ilişkin nitelikli bir analitik tartışma 

yapılmamıştır20. Diğer taraftan AYM kararlarında, eşitlik ilkesinin istisnalarının 

olabileceğini belirtmekte (haklı nedenlerin varlığı, kamu yararı gibi)  ancak bunun 

hukuki ve anayasal sınırlarını belirlememektedir. “Haklı nedenlerin varlığı” olarak 

belirtilen ve istisna olarak değerlendirilen sınırlama nedenlerinde, toplumsal 

______________________________________________ 
18AYM’nin 27.3.1986 tarih E. 1985/31 ve K. 1986/11 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=735&content=, 

Erişim Tarihi: 24.2.1010  
19AYM’nin 3.7.1986 tarih  E. 1986/3 ve K. 1986/15 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=739&content=, 

Erişim Tarihi: 24.2.1010  
20Göztepe, 2006, s.464 
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önyargı ve fiili eşitsizliklere açık kapı bırakan ifadelere rastlanmaktadır21. Örneğin 

AYM’nin, 1963 yılında verdiği bir kararda bu yaklaşım çok açık görülmektedir.  

AYM, 788 sayılı Memurin Kanunu’nun 6. maddesindeki “Kadınların memur ve 

müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri 

her vekaletin memurlarına ait kurumlarda tespit olunur” biçimindeki düzenlemeye 

ilişkin iptal istemini reddetmiştir22.  

 

                  AYM sözü edilen kararında, “kadınların vücut yapıları ve işlerin niteliği 

bakımından bazı kamu hizmetlerine alınmamalarının eşitlik ilkesini zedelemediği”ni 

belirterek, düzenlemeyi 12.maddedeki eşitlik ilkesine aykırı bulmamıştır: 

“……Anayasa’nın 12.maddesi “Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” prensibini koymaktadır. Anayasa’nın 

bu temel kurallarına göre kamu hizmetlerine girmede, ödevin gerektirdiği 

niteliklerden başka kadın ve erkek Türk vatandaşları için bir ayrım yapmağa imkân 

olmadığı gibi cinsiyet, kanun önünde eşitliği engelleyen bir sebep de değildir.. Yine 

aynı maddede yer alan (Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri her 

vekâletin memurlarına ait kanunlarında tespit olunur) şeklindeki hüküm, ilk bakışta 

eşitlik prensibine aykırı gibi görünürse de kadınların vücut yapıları ve işlerin niteliği 

_________________________________________________ 
21Göztepe, 1999, s.107-109  

22AYM’nin 25/10/1963  tarih ve E. 1963/148 K. 1963/256  sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=72&content=Eri

şim Tarihi: 24.2.1010  
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bakımından bazı kamu hizmetlerine alınmamaları, bu prensibi zedeleyecek nitelikte 

değildir. Kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi gerektiğinden kadınların vücut 

yapılarının elverişli olmadığı hizmetlerin her vekâletin memurlarına ait kanunlarda 

gösterilmesinin Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmadığı  oyçokluğu ile karar altına 

alınmıştır”23. 

 

                      Ancak AYM’nin bazı kararlarında, eşitlik ilkesini geliştirdiği de 

görülmektedir. Örneğin Alman Anayasa Mahkemesi’nin ayrımcılık yasağının tek 

istisnası olarak kabul ettiği “biyolojik farklılık”24, AYM tarafından da bir haklı neden 

olarak kabul edilmiştir. Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan MK’nun 

159.maddesinin iptal gerekçesinde “biyolojik farklılık” istisnası görülmektedir: 

“Kadın     erkek   eşitliği,   kadının   erkekle      eşit    konuma      getirilmesi   olarak 

yorumlanmalıdır. Bunun aksi, yani erkeğin, daha kısıtlı hakları olan kadınla eşit 

duruma getirilmesi eşitlik kuralını olumsuz yönde yorumlama ve uygulama anlamına 

gelir. Oysa, kadın-erkek eşitliğinin amacı, her iki cinsin benzer ancak eşit olmayan 

yönlerinin olumlu doğrultuda hukuksal olarak eşit duruma getirilmesidir. Kuşkusuz, 

benzemeyen yönleri için yapılan farklı hukuksal düzenlemeler -örneğin kadına 

doğum izni verilmesi gibi- bu eşitliği etkilemez. Zira kadın ve erkeğin benzemeyen 

yönlerine ilişkin hukuk kurallarının amacı, eşitliği sağlamak değil; her iki cinsin 

__________________________________________________ 
23AYM’nin 25/10/1963  tarih ve E. 1963/148 K. 1963/256  sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=72&content=Eri

şim Tarihi: 24.2.1010  
24Göztepe, 1999, s.111 
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farklı özelliklerine hukuksal alanda çözüm getirmektir”25. 

 

                    b .90.Madde  

 

                    Anayasa’da kadın hakları ve cinslerin eşitliği açısından önem taşıyan 

diğer hüküm de Anayasa’nın 90.maddesindeki düzenlemedir. 90.maddede 2004 

yılında 5170 yasayla yapılan değişiklik şu yöndedir: “Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır”.  

 

                   Değişiklikten önce, uluslar arası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki 

yeri, yasalarla eş değerdi. Uluslar arası antlaşmalarla yasaların çatışması, sonraki 

kanun-önceki kanun veya genel-özel kanun  ilişkisi çerçevesinde çözülüyordu. Oysa 

değişiklikle,  yasalarla  temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların 

çatışması halinde antlaşma hükümlerinin esas alınacağı açık bir şekilde 

belirtilmektedir. Bu hükmün, kadınlarla ilgili olarak taraf olunan uluslararası 

antlaşmaların doğrudan doğruya uygulanmasının  yolunu açtığı söylenebilir. Hem 

Anayasa yargısı, hem de diğer yargı organları tarafından antlaşma hükümlerinin 

_________________________________________________ 
25AYM’nin 29.11.1990 tarih E.1990/30 ve K.1990/31 sayılı kararı,  

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1990/K1990-31.htm, Erişim 

Tarihi: 20.12.2009 
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doğrudan doğruya uygulanması, kadın haklarının genişletilmesi ve güvencelenmesi 

anlamında olumlu bir potansiyel taşımaktadır26. Nitekim Ankara 5.Aile Mahkemesi, 

kadının soy adıyla ilgili bir davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini dikkate 

almıştır. Evli olup sadece kendi soyadını kullanmak isteyen  kadının bu yöndeki 

talebi, 5.Aile Mahkemesi tarafından  kabul edilmiştir. Mahkeme, kadının evlenince 

kocasının soyadını almasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve kadının evlendikten 

sonra sadece kendi soy ismini kullanabileceğine hükmetmiştir27.  

 

                     Bu değişiklik, özellikle Türkiye’nin  de taraf olduğu CEDAW28 

açısından da önem taşımaktadır. Çünkü yasama-yürütme ve yargı, 90.maddedeki 

açık hüküm gereği    bu   sözleşmeyi    dikkate    almak durumundadır.    Sözleşme,  

daha önce de değinildiği gibi devlete, kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması ve erkekle kadın arasında maddi eşitliğin sağlanması noktasında 

yükümlülükler getirmektedir.  

 

                      2. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

 

                     “Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu”, eşitlik politikalarının 

_________________________________________ 
26Serap Yazıcı, “Sorular ve Cevaplar”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu 

Yayınları, 2006, s.472 
27“Yerel Mahkeme Kadına Soyadını Verdi, Sıra Hükümette”, 

http://bianet.org/bianet/kadin/118159-yerel-mahkeme-kadina-soyadini-verdi-sira-hukumette, Erişim 

Tarihi: 20.4.2010 
28CEDAW Sözleşmesi’ne ve Türkiye’nin bu sözleşmeye koyduğu çekincelere, “Aile” başlığında yer 

verilecektir.  
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geliştirilmesi noktasında önemli bir başlıktır. Kadınlar, bu Komisyonun kurulması 

için on yılı aşkın bir süredir mücadele yürütmüşlerdir29. Komisyonun kurulmasından 

önce, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) de bir çalışma 

başlatarak, tüm kadın milletvekillerini bir araya getirmiştir. Meclis’te bulunan kadın 

milletvekilleri tarafından, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nun kurulması için pek 

çok kez teklif verilmiştir30.  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmasına ilişkin 

yasa teklifinin Meclis’te görüşülmesi sırasında, AKP’li dört kadın ve bir erkek 

milletvekilinin son anda verdiği önergeyle, Komisyonun ismi Kadın-Erkek Fırsat 

Eşitliği Komisyonu şeklinde değiştirilmiştir31. 

 

                    Oysa 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, “TBMM bünyesinde 

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun oluşturulması” öngörülmüştür32. Ayrıca 2005 

________________________________________________ 

29Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nun İsim Değişikliği, Komisyona Yüklenen Anlamı ve İşlevi 

Daraltacaktır, http://www.bursaegitimsen.org/kadin/kadin-erkek-esitligi-komisyonu-nun-isim-

degisikligi-komisyona-yuklenen-anlami-ve-islevi-daraltacaktir.html, Erişim Tarihi: 202.2010 

30MHP dışında Meclis’te bulunan bütün partilerin kadın milletvekilleri tarafından teklif verilmiştir: 

(Fatma Kurtulan, Gaye Erbatur, Bilgen Keleş, Oya Araslı, , Nimet Çubukçu Jale Ağırbaş)  “Eşitlik 

Komisyonu, Kadınların 10 Yıllık Mücadelesiyle Meclise Geldi”, 

http://www.bianet.org/kadin/toplumsal-cinsiyet/112433-esitlik-komisyonu-kadinlarin-10-yillik-

mucadelesiyle-meclise-geldi, Erişim Tarihi: 20.2.2010  

31Kadriye Bakırcı, “TBMM’de Hangi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”,  

http://www.10aralik.org/pdf/kadriye_bakirci_01.pdf, Erişim Tarihi: 20.2.2010  

32http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060

704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704.htm 
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tarihli AB İlerleme Rapor’unda da kurulmadığı halde, Kadın Hakları ve Cinsiyet 

Eşitliği Komitesi kurulduğu belirtilmiştir33. 

 

                      İsim değişikliği, kadın-erkek eşitliğinden duyulan rahatsızlığın bir  

ifadesi olarak görülebilir.  Nitekim bu rahatsızlık, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu 

ismine itiraz eden AKP’li milletvekilinin sözlerinden de anlaşılmaktadır: “Bu isim 

yanlıştır. Yarın  hukuki sorun yaratır. 900’e yakın mülki idare amiri var... Vali, 

kaymakam, vali yardımcısı. Bunların sadece 18’i kadın. Yarın 900’ün yarısını kadın 

yapacak mıyız?”34. KADER  Başkanı Hülya Gülbahar da bu itirazın manidar 

olduğunu belirterek şöyle diyor: “Elbette ki kadınlar eşit temsil edilmeli, ama “henüz 

bunun için erken” gibi bir kılıf bile uydurulmadan açıkça “biz eşitliğe eşit temsil 

ilkesine karşıyız” deniyor”35.  

 

                     25.02.2009 tarihinde kabul edilen “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

_______________________________________________ 

33Kadriye Bakırcı, “TBMM’de Hangi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”,  

http://www.10aralik.org/pdf/kadriye_bakirci_01.pdf, Erişim Tarihi: 20.2.2010  

34“Fırsat” Eşitliğini “Kadın-Erkek” Eşitliğine Çevirmek İçin AKP'ye Son Fırsat, 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/112602-firsat-esitligini-kadin-erkek-esitligine-cevirmek-

icin-akpye-son-firsat, Erişim Tarihi: 24.2.2010 

35“Fırsat” Eşitliğini “Kadın-Erkek” Eşitliğine Çevirmek İçin AKP'ye Son Fırsat, 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/112602-firsat-esitligini-kadin-erkek-esitligine-cevirmek-

icin-akpye-son-firsat, Erişim Tarihi: 24.2.2010 
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Komisyonu Kanunu”nun 1.maddesine göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; 

kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına 

yönelik Türkiye ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyecek, bu gelişmeler 

konusunda Meclis’i bilgilendirecek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen 

kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler hakkında ihtisas 

komisyonlarına görüş sunacaktır36.  

 

                         Fırsat eşitliği, kadını engelleyen sorunları çözerek, kadına ve erkeğe 

haklarından yararlanmak bakımından eşit bir ortam sağlanmasını ifade etmektedir. 

Bu eşitlik modeli, devleti cinsler arası ayrım yapmama şeklindeki negatif 

konumundan çıkararak, eşitliği sağlamak için gerekenleri yapma yükümü altına 

sokmakta ve  pozitif bir konuma getirmektedir. Ancak cinsler arasında eşitliğin 

sağlanmasında fırsat eşitliği modelinin de yetmediği görülmüştür. Bu nedenle de 

fırsat eşitliği yaklaşımı yerine, “fırsat önceliği” ya da “pozitif ayrımcılık” 

yaklaşımları geliştirilmiştir37.  

 

                    Pek çok ülkede, fırsat eşitliği modeli yerine artık başka modeller  

uygulanmaktadır. Örneğin Fransa’da “Kadın Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat 

____________________________________________________ 

36http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/28299.html, Erişim Tarihi: 24.02.2010 

37Araslı, s.47 
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Eşitliği Delegasyonu”, Portekiz’de “Eşitlik, Fırsat Eşitliği ve Aile Parlamento 

Komisyonu”, İngiltere, Danimarka, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan’da 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi”, Finlandiya’da “İstihdam ve Eşitlik 

Komitesi”, Yunanistan’da Eşitlik ve İnsan Hakları Komitesi”, Avrupa Birliği Avrupa 

Parlamentosu’ndaysa “Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi”38.   

 

                   Kadriye Bakırcı’ya göre fırsat eşitliği, şekli eşitlikle maddi eşitlik 

arasında bir modeldir ve eşitlik önündeki engelleri kaldırmayı  öngörmektedir.  Daha 

fazla fırsat yaratsa da bu fırsatlardan daha fazla kadının yararlanmasını garanti 

etmemektedir. Çünkü bundan yararlanacak grupların kapasiteleri, içinde 

bulundukları sosyal dezavantajlar nedeniyle sınırlıdır. Maddi eşitlik, olumlu 

ayrımcılığı öngörmesine karşın bu model taraflara sadece “eşit muamele” edilmesini 

öngörmektedir. Bu nedenle de eşitsizlikleri gidermemekte ve mevcut eşitliği 

korumaktadır39. 

 

                      Belirtilen nedenlerle isim değişikliğinin, Komisyon’un işlevini 

daralttığı söylenebilir. Diğer taraftan Komisyon’un karar alma gücünün olmaması, 

resen harekete geçememesi  ve kadın-erkek eşitsizliği konusunda sorunları ilgili 

mercilere ileten bir Komisyon olması nedeniyle,  fiiliyatta ve sonuçlarda eşitliği 

___________________________________________________ 
38Kadriye Bakırcı, “TBMM’de Hangi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”,  

http://www.10aralik.org/pdf/kadriye_bakirci_01.pdf, Erişim Tarihi: 20.2.2010  
39Kadriye Bakırcı, “TBMM’de Hangi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”,  

http://www.10aralik.org/pdf/kadriye_bakirci_01.pdf, Erişim Tarihi: 20.2.2010  
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sağlaması olanaklı görünmemektedir40. Oysa “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”nun 

kurulmasını talep eden bütün kesimlerin ortak amacı, gerçek yaşamdaki eşitsizlikleri 

görebilecek ve gerektiğinde “pozitif ayrımcılık” da dâhil mevcut eşitsizlikleri 

gidermeye elverecek önlemleri geliştirebilecek bir komisyonun kurulmasıydı”41. 

 

 

                        3. Eşitlikçi Aile Modeli              

 

                    Anayasa’nın “Ailenin Korunması” kenar başlıklı 41.maddesinde, şöyle 

bir düzenleme yer almaktadır: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında 

eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 

korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli 

tedbirleri alır, teşkilâtı kurar”.  Bu yaklaşımın, yeni olduğu ve  eski Medeni 

Kanun’daki aileden farklı bir aile tanımı getirdiği söylenebilir. Çünkü eski MK, 

eşlerin eşitliğine değil  erkek egemenliğine dayalı bir anlayışa dayanmaktadır.  

 

                      Türkiye’de modernleşmeyle birlikte 1926 tarihinde yürürlüğe 

_________________________________________ 

40Kadriye Bakırcı, “TBMM’de Hangi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu”,  

http://www.10aralik.org/pdf/kadriye_bakirci_01.pdf, Erişim Tarihi: 20.2.2010  
41Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nun İsim Değişikliği, Komisyona Yüklenen Anlamı ve İşlevi 

Daraltacaktır, http://www.bursaegitimsen.org/kadin/kadin-erkek-esitligi-komisyonu-nun-isim-

degisikligi-komisyona-yuklenen-anlami-ve-islevi-daraltacaktir.html, Erişim Tarihi: 202.2010 
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giren Medeni Kanun, aile rejimine önemli değişiklikler getirmiştir. Yasa, aile 

yapısını, cinsiyet kimliklerini ve çocuk yetiştirme politikalarını şekillendirmiştir. 

MK, çok eşliliği yasaklamış ve tek eşliliğe dayanan çekirdek aileyi esas almıştır. 

Ayrıca  yasayla, evlenme yaşı getirilmiş ve çocuk evlilikleri önlenmeye çalışılmıştır. 

Kadın bir hukuk süjesi olarak tanınmış ve hukuksal güvencelere kavuşmuştur. 

Boşanma hakkı, miras hakkı, velayet ve temsil hakkı gibi. 

 

                    Ancak yasa, kadınlara haklar tanıyıp onları güvencelere kavuştursa da  

yukarıda belirtildiği gibi erkeği norm kabul etmiş ve onu  pek çok konuda üstün 

konuma getirmiştir. Devlet, egemenliği aile reislerine tahsis ederek, onları 

ayrıcalıklandırmıştır. Ve aile reisleri, devlete sadık kalmayı sürdürdükleri sürece de 

bu ayrıcalıktan yararlanacaklardır. Aile, devletin temel birimidir ve kişinin, hem 

devlete, hem onun temel birimi olan aileye sadakat göstermesi istenmiştir. Böylece 

erkekler, ailede tartışmasız egemen cins olmuşlardır42. 

 

                      Medeni Yasa’daki eşitliğe aykırı hükümler, kadın mücadelesinin 

önemli başlıklarından biri olmuştur.  Bu hükümlerin gündeme getirilmesinde ve 

kamuoyunda bir farkındalık yaratılmasında kadınlar örgütlü bir 

________________________________________________ 

42Nükhet Sirman, “Akrabalık, Siyaset ve Sevgi: Sömürge Sonrası Koşullarda Namus-Türkiye 

Örneği” Derleyenler: Shaharzad Mojab-Nahla Abdo, Namus Adına Şiddet Kuramsal ve Siyasal 

Yaklaşımlar, 1.b., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.56-57 
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şekilde mücadele etmişlerdir43. Diğer taraftan  Medeni Kanun’daki ayrımcı 

hükümler, hukukçular tarafından da eleştirilmiştir44. 

               

                    Cengiz Koçhisarlıoğlu’na göre Medeni Kanun, kocaya kadın karşısında 

belli bir üstünlük tanımıştır. Dolayısıyla, eşlerin eşitsizliği MK’nun genel çizgisini 

oluşturmaktadır. MK’daki bazı hükümler (152/1-2, 155, 158, 159, 160/2, 192/3, 

196/1, 197/1, 200/1, 263/2 ) kocanın kadın karşısındaki üstün konumunu açıkça 

belirtmektedir. Bu ayrımcı hükümlerin bir kısmı eşlerin kişisel, bir kısmı mali ve bir 

kısmı da çocuklarla ilişkilerini düzenlemektedir45.  

 

                      MK’da eşitlik ilkesinden bu şekilde sapılmasının ve kadınların 

haklarının kısıtlanmasının, haklı nedenlere dayandığı görüşü öğretide hakim 

olmuştur. Haklı nedenler konusunda da “bunun zorunlu olduğu, toplum yapısının 

bunu gerektirdiği, evlilik birliği, iki başlılığın önlenmesi” gibi gerekçeler ileri 

sürülmüştür46.  

________________________________________________ 
43Altınay-Arat, s.18  
44Ülker Gürkan, Medeni Kanun Eleştirileri I,: Karının İktisaden Korunması, AÜHFD, Cilt 30,  

Sayı:1-4, 1973 
45Cengiz Koçhisarlıoğlu, “Aile Hukukunda Eşlerin Eşitliği”, AÜHFD, Cilt:40 Sayı:1-4, 1988, 

s.252-253 
46Göztepe, 1999, s.116  
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                Medeni Kanun’da, dikkat çeken eşitliğe aykırı düzenlemeler şunlardır: 

-Madde 21/1: “Kocanın ikametgâhı karının ve ana babanın ikametgâhı velâyetleri 

altındaki çocuğun ve mahkemenin bulunduğu yer vesayet altındaki kimsenin 

ikametgâhı addolunur”. Bu hüküm, Anayasa’nın 10., 13. ve 23.maddelerine aykırı 

olduğu ileri sürülerek itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. 

Başvurucu, itiraz konusu yasa kuralının, kadının ayrı ikametgâh edinememesi 

sonucunu doğurduğunu; boşanma davasını kocanın kendi ikametgâhı mahkemesinde 

açabilmesine karşılık, kadının ancak kocasının ikametgâhı mahkemesinde 

açabildiğini ve bu durumun da  Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu 

ileri sürmüştür47. 

 
                    AYM, 93 tarihli kararında, söz konusu düzenlemeyi eşitlik ilkesine 

aykırı bulmamıştır. AYM, bu hükmün haklı bir nedene dayandığına ve eşitlik 

ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir. Mahkemeye göre özelliklere, ayrılıklara 

dayanan haklı nedenler, ayrı düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı değil, geçerli 

kılmaktadır. Mahkeme, bu düzenlemenin dayandığı haklı nedeni şu şekilde 

açıklamaktadır: “Kocanın ikametgâhının karının ikametgâhı addolunacağına ilişkin 

itiraz konusu kural, aile birliğinin tek ikametgâh edinmesini temin amacına 

yöneliktir. Birliğin tek  ikametgâhının bulunması, evlilik birliğinin devamlılığının 

_________________________________________________ 
47AYM’nin  2.12.1993 tarih ve E.1993/23 K.1993/55 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1098&content=, 

Erişim Tarihi: 20.10.2010  
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ve düzeninin sağlanmasındaki kamu yararı amacını gerçekleştirmesi nedeniyle 

Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı görülmemiştir. Bir başka anlatımla, evlilik 

birliğinin iyi işlemesinin ve düzeninin sağlanmasındaki kamu yararı itiraz konusu 

düzenlemeyi haklı kılmaktadır”48.   

 

                    Görüldüğü gibi evli kadınların eşitlik talepleri, “evlilik birliğinin düzeni 

ve dirliği”  adına hep  görmezden gelinmektedir. Aynı yaklaşım, ilerde yer verilecek 

olan soyadı kararında da görülmektedir. Aynı politikacılar gibi yargı da kadınların 

“cinsler arası eşitlik” talebine, kutsal ailenin korunması49, birliği, düzeni gerekçesiyle 

sıcak bakmamaktadır.   

-Madde 152/1: “Koca birliğin reisidir”. Ayrıca 152/2’deki düzenlemeyle eşlerin ve 

çocukların oturacağı evi(ortak ev) seçme hakkı kocaya verilmiştir. 

-Madde 154’te evlilik birliğinin temsili kocaya verilmiştir: “Birliği koca temsil 

eder”.  

-Medeni Yasa 159’da, kadının bir meslek veya sanatla uğraşmasını da kocanın iznine 

bağlamıştır: “ …karı, kocanın sarahaten veya zımnen müsaadesi ile bir iş veya sanat 

ile iştigal edebilir”. 1990 tarihinde İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi, maddenin 

__________________________________________ 

48AYM’nin  2.12.1993 tarih ve E.1993/23 K.1993/55 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1098&content=, 

Erişim Tarihi: 20.10.2010  
49Gürkan, s.17  
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Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, itiraz yoluyla düzenlemeyi Anayasa 

Mahkemesi’ne götürmüştür. AYM, sözü edilen düzenlemeyi, Anayasa’ya aykırı 

bularak iptal etmiştir: “Medeni Yasa’nın 159. maddesi de bugün modern aile 

hukukunun dayanağı sayılan “eşlerin eşit haklara sahip olmaları” ilkesi ve 

Anayasa’nın 10. maddesindeki kadın erkek eşitliği kuralıyla bağdaşmamaktadır. 

Zira, birinci fıkra: “Karı ve koca mallarını idare için hangi usulü kabul etmiş olursa 

olsun, karı, kocanın sarahaten veya zımnen müsaadesi ile bir iş veya sanat ile 

uğraşabilir” demek suretiyle, kocaya, karısının işini görmesi veya mesleğiyle uğraşı 

için izin verme üstünlüğünü tanımıştır…..Kocanın, eşinin mesleğini veya işini 

yürütmesi için izin vermesi veya uygun görmezse izin vermemesi kadının kişilik 

haklarını ihlâl ettiği gibi Anayasa’nın 10. maddesindeki yerini bulan kadın erkek 

eşitliği ilkesine de aykırılık oluşturur”50. 

-152/2’deki düzenlemeye göre, kadına ve çocuklara bakmak ve onları geçindirmek 

kocaya aittir.  

-Yasa’nın 153.maddesine  göre,   kadın  evlenmeyle  kocasının soy ismini alır. Oysa 

isim hakkı, tüm kişilik hakları gibi, mutlak haklardandır. Ancak MK, ataerkil 

anlayışın bir sonucu olarak soyadında erkeğin ailesine bağlılığı esas almıştır. 

________________________________________________ 

50AYM’nin 29.11.1990 tarih E.1990/30 ve K.1990/31 sayılı kararı,  

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1990/K1990-31.htm, Erişim 

Tarihi: 20.12.2009 
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Erkek açısından mutlak olarak korunan bu hak, kadın açısından nispi bir biçimde 

korunmaktadır. Çünkü kadının soy ismi, hukuki statüsünün değişmesine ( evlenme, 

boşanma, yeniden evlenme gibi) bağlı olarak sürekli değişmekte ve bağımsız bir 

varlık sürdürememektedir51. 14.Mayıs.1997 yılında Medeni Kanun’da yapılan 

değişiklikle, kadına önceki soy ismini, kocasının soy isminden önce gelmek üzere 

kullanabilme hakkı verilmiştir. 

-Yasa mal rejimi olarak MK 170.maddedeki düzenlemeyle, mal ayrılığı rejimini 

benimsemiştir. Bu düzenlemeyle yasa koyucu, kadının ev içi emeğini görmezden 

gelmiştir. Oysa kaynak kanunda (İsviçre MK) kanuni mal rejimi olarak “mal birliği” 

kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyi, “geleneklerimize daha uygun olduğu” şeklinde 

savunan görüşler olduğu gibi, adaletsiz olduğu gerekçesiyle eleştiren görüşler de 

bulunmaktadır52.  

-Boşanan kadın MK 95/1 hükmüne göre, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten 

itibaren üç yüz gün geçmeden tekrar evlenemez. Erkek için öngörülmeyen bekleme 

süresi, eşlerden sadece kadın için söz konusudur.  

-Cinsiyetçi işbölümüne yer veren maddelerden biri de, 153.maddedir. 153/2’ye göre 

kadın eve bakar. Gücü yettiği kadar kocasının “muavin” ve “müşaviridir”.   Yani 

_______________________________________ 

51Göztepe, 1999, s.115 

52Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 2.Cilt, 5.b., İstanbul: Beta Yay., 1998, s 
143 
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“kadına hiçbir zaman başrol verilmez, kadın ortak mutluluğu için gücü  yettiği kadar 

kocasının yardımcısı ve danışmanı olmak durumundadır”53. 

-Eski Yasa, velayet hakkında da erkeğe üstünlük tanımıştır. Madde 263’teki 

düzenlemeye göre ana ve baba velayeti birlikte yürütürler. Anlaşamazlarsa, babanın 

hakkı üstündür. 

 

                       Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’ni 1985’te imzalamıştır. Sözleşme, 19.Ocak.1986 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Ancak Türkiye katılma belgesini tevdi ederken, Sözleşme’nin 1.fıkrasına, 

15.maddenin 2. ve 4.fıkralarına, 16.maddenin 1.fıkrasının c,d,f,g bentlerine ve ayrıca 

29.maddenin 1.fıkrasına çekince koyduğunu bildirmiştir. Konulan çekincelerin bir 

kısmı, MK’nun sözleşmeye aykırı hükümlerinden kaynaklanmaktadır54. CEDAW’ın 

16.maddesi, taraf devletlere, evlilik ve aile ilişkileriyle ilgili bütün konularda 

kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, gerekli önlemleri almak ve eşit haklar 

tanımak yükümlülüğü getirmektedir. Türkiye, bu maddenin c,d,f,g bentlerine çekince 

koymuştur. Bu bentlerde, kadının erkekle “evlilik sürecince ve evliliğin 

________________________________________ 

53Zehra F. Arat, “Kemalizm ve Türk Kadını”,  Ed: Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, 75 Yılda Kadınlar 

ve  Erkekler,  İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s.57  

54Nazan Moroğlu, “Kadınların İnsan Hakları Bildirisi ve Ek İhtiyari Protokol”, Prof. Dr. Erdoğan 

Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, 2.b., İstanbul, 2001, s.892  
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son bulmasında aynı haklara sahip olması, çocuklar üstünde aynı haklara sahip 

olması, velayet, vesayet, kayyımlık, evlat edinmede eşit haklara sahip olması, soyadı, 

meslek ve iş seçiminde aynı haklara sahip olması”düzenlenmiştir55. Ancak MK’nun 

evli kadının durumuyla ilgili hükümleri, CEDAW’la açık bir çelişki içermektedir. 

Çünkü evli kadına ilişkin düzenlemeler, daha önce de belirtildiği gibi pek çok 

konuda kadınla erkeğe eşit haklar tanımamakta, erkeği kadın karşısında üstün 

konuma getirmektedir. Sözleşme’nin 28.maddesinde, “Bu Sözleşme’nin konusu  ve 

amacıyla uyumlu olmayan/(bağdaşmayan)  çekince konulmasına izin 

verilmeyecektir”56 hükmü yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin koyduğu çekincelerin 

(özellikle evli kadınlarla ilgili çekinceler) kaynağında zaten Sözleşme’yle 

bağdaşmayan bu ayrımcı hükümler bulunmaktadır Türkiye, Sözleşme’nin 15/2-4 ve 

16/1-c,d,f,g maddelerine koyduğu çekinceleri 29 Haziran 1999 tarihinde 

kaldırmıştır57. 

 

                     Medeni Kanunu’nun ataerkil hükümleri, daha önce de belirtildiği gibi 

kadın örgütleri tarafından sürekli eleştirilmiştir. Kadınlar, Medeni Kanun’un 

değişmesi için 1980’lerden beri örgütlü bir şekilde çalışmışlardır. 1993 yılında 120 

bin imzanın toplandığı bir kampanya düzenlenmiş ve Medeni Kanun’un değişmesi 

_______________________________________________________ 

55Gemalmaz, 2004, s.50-52 
56Gemalmaz, 2004, s.61 
57Moroğlu, s.892 
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için yazılan dilekçe Meclis Başkanı’na verilmiştir. 2000’lı yıllardaysa Medeni Kanun 

değişikliğinin gündeme gelmesiyle, kadın örgütleri çalışmalarını hızlandırmışlardır. 

Özellikle TBMM Adalet Komisyonu’nun, kadın örgütlerinden gelen mal paylaşımı 

tekliflerini reddetmesi üstüne, yüzden fazla kadın örgütü oluşturdukları platformla 

Medeni Kanun kampanyası düzenlemiştir Yürütülen bu örgütlü mücadele, 2000’li 

yıllarda meyvelerini vermeye başlamış ve Ceza Kanunu dışında Medeni Kanun da 

değişmiştir58. 

 

                   2001 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 1.Ocak.2002’de 

yürürlüğe giren yeni MK, kadın ile erkek arasında  eşitlik  sağlamakta mıdır?  Yeni 

yasada, eski MK’nun cinsiyetçi pek çok hükmüne yer verilmemiştir. Yeni Yasa’nın, 

eksikliklerine rağmen kadın erkek eşitliği noktasında önemli adımlar attığı 

söylenebilir. Yasa, eski MK’da yer alan ve erkeğe kadın karşısında üstünlük tanıyan 

pek çok cinsiyetçi hükme yer  vermemiştir. Geleneksel, ataerkil rol tariflerine atıf 

yapılmamıştır.  Pek çok hükümde tekil değil, birlikte karar alma-seçme gibi çoğul 

ifadeler kullanılmıştır.( MK 185/2’, 186, 188) Fakat yer verileceği gibi, bazı 

hükümler kadın erkek eşitliğini gerçekleştirme noktasında hala sorunlu 

gözükmektedir. Kadınların soy adı, “eşlerin iş ve mesleği” başlıklı düzenleme ve  

2002’den önceki evlilikler için varlığını koruyan mal ayrılığı rejimi gibi.  

_____________________________________ 

58Altınay-Arat, s.28-29 
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                     Yeni Medeni Kanun’da dikkat çeken değişiklikler şunlardır: 

-Yasa’da “erkek ailenin reisidir” şeklindeki cinsiyetçi hükme yer verilmemiştir.  

-Yeni MK 185/2’ye göre; “Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve 

çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle 

yükümlüdürler”. 

-186.maddeye göre, eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. 

-Eşlerin temsil yetkisi, 188.maddede düzenlenmiştir: Buna göre; “eşlerden her biri, 

ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil 

eder”. 

-192.madde “eşlerin meslek  ve işi” başlığını taşımaktadır. Maddeye göre  “eşlerden 

her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak, 

meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı 

göz önünde tutulur”. Bu madde, nötr görünümdedir. Ancak sonuçta kadınların 

aleyhine işlemektedir. Çünkü evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde 

bulundurması gereken genellikle kadınlar olmakta ve çoğunlukla kadınların 

çalışması noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Düzenleme, dolaylı da olsa yine 

kadının çalışmasını kocanın onayına bağlamaktadır.  

-187.maddedeki hüküm, Medeni Kanun’da 97 yılında yapılan değişiklikle aynı 

doğrultudadır.    Yani   kadının,     kocasının     soyadı     önünde     önceki    soyadını  
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kullanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle, erkeğin soy ismi esas norm 

olarak kabul edilmekte ve kadın da esas norma eklemlenmeye çalışılmaktadır59. 

 

                 Ayrımcı içeriği nedeniyle bu madde, AİHM’ne götürülmüştür. Sözü geçen 

dava, Ünal-Tekeli davası olarak bilinmektedir. Başvurucu, bu düzenlemenin yani 

evli kadınların evlendikten sonra tek başına soy ismini kullanamamasının, 

erkeklerinse evlendikten sonra da ailelerinin soy isimlerini taşımalarının cinsiyete 

dayalı bir ayrımcılık olduğunu ileri sürmüştür. Hükümetse, bunun farklı bir muamele 

olduğunu ancak makul ve nesnel temelleri olduğunu ve dolayısıyla ayrımcılık 

oluşturmadığını ileri sürmüştür. Hükümetin savunmasına göre bu düzenleme, aile 

birliğini vurgulamaktadır ve aile birliği de kamu düzeni meselesidir. Kadınların çok 

kısıtlı ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirten hükümet, kadının kocasının 

soyadını taşıyarak ortak soyadıyla aile içindeki konumunun güçlendiğini de iddia 

etmiştir60. 

 

                     AİHM’se, farklı muamelelerin uygun olduğunun  kabul edilmesi için çok 

geçerli sebeplerin bulunması gerektiğini belirtmiş ve Hükümetin gösterdiği 

_______________________________________________________ 

59Ece Göztepe, “Normdan Bir Sapma Örneği Evli Kadınların Soyadı”,  Güncel Hukuk Dergisi, 

Nisan 2006, s.44 

60Ünal-Tekeli Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/29865_96.pdf, Erişim Tarihi: 

21.11.2009  
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gerekçeleri haklı bulmamıştır: “AİHM, geleneksel kocanın soyadına dayalı aile ismi 

sisteminden, evli çiftlerin kendi soyadlarını kullanabilmelerine ya da özgürce ortak 

bir aile ismi seçmelerine izin veren başka bir sisteme geçisin doğum, evlilik ve ölüm 

kayıtlarının tutulması konusunda yaratacağı sorunların önemini göz ardı 

etmemektedir. Ancak bireylerin seçtikleri isme göre, saygınlık ve itibarla 

yaşamalarını sağlamak için toplumdan bir miktar sıkıntı çekmesini beklemek makul 

olacaktır. Sonuç olarak, aile birliğini ortak bir aile ismi aracılığıyla yansıtma amacı, 

sözkonusu davada şikayet konusu olan cinsiyete dayalı farklı muamele için yeterli bir 

gerekçe oluşturmamaktadır”61. Mahkeme, belirtilen gerekçelerle, düzenlemenin 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14.maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına 

aykırı olduğuna karar vermiştir.  

 

                   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu kararından sonra, Aile 

Mahkemeleri’nin “kadının soy adıyla” ilgili tutumunda değişiklik olmuştur. Daha 

önce de belirtildiği gibi Ankara 5.Aile Mahkemesi, yakın  zamanda verdiği kararla,  

kadının evlendikten sonra sadece kendi soy ismini kullanabileceğine hükmetmiştir: 

“Kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır hükmü, evlilik içerisinde hak ve 

yükümlülükleri bakımından kocayı kadın karşısında üstün kılmaktadır ve 

Anayasa’nın kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin 10. maddesine 

_______________________________________________ 

61Ünal-Tekeli Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/29865_96.pdf, Erişim Tarihi: 

21.11.2009  
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açıkça aykırıdır……Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önüne geçmek adına, kadın 

evlendiği takdirde sadece kızlık soyadını kullanabilir”62. 

-Yasa, 202.maddesindeki düzenlemeyle eşler arasında yasal mal rejimini, “edinilmiş 

mallara katılma” olarak belirlemiştir: “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma 

rejiminin uygulanması asıldır”. Maddenin gerekçesinde, mal ayrılığı rejiminin eşler 

arasında büyük haksızlıklara yol açtığı, özellikle meslek sahibi kocanın lehine 

işlediği ve ev işlerini yapan hatta kocasına mesleğinin icrasında yardımcı olan 

kadının durumunu dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirilere uğradığı belirtilmiştir. 

Bu nedenle de edinilmiş mallara katılma mal rejiminin benimsendiği ifade 

edilmiştir63. 

 

                   Ancak Yeni Medeni Kanun’un Yürürlüğü ve Uygulaması Şekli 

Hakkındaki 4722 sayılı Yasa’nın 10.maddesindeki düzenleme, bu mal rejiminin 

uygulanması açısından bir ayrım yapmaktadır. Buna göre; “Türk Medeni Kanununun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tâbi 

oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 

__________________________________________________ 

62“Yerel Mahkeme Kadına Soyadını Verdi, Sıra Hükümette”, 

http://bianet.org/bianet/kadin/118159-yerel-mahkeme-kadina-soyadini-verdi-sira-hukumette, Erişim 

Tarihi: 20.4.2010 
63http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss723_Madde_Gerekceleri_1.pdf, Erişim Tarihi: 

21.11.2009  
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bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak 

üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar”. Bu hüküm, kadınlar arasında yeni-eski 

evli ayrımı yapmaktadır. Yani 2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi, 2002 sonrası 

için edinilmiş mallara katılma rejimi olmak üzere iki ayrı mal rejiminin 

uygulanmasına yol açmaktadır. Böylece kadının aile içindeki emeği, 2002 öncesinde 

yok sayılmaktadır64.   

 

                     B. Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Hukuksal Düzenlemeler 

 

                     İlk bölümde yer verildiği gibi kamusal-özel alan ayrımı etkisini, 

devletin özel alana müdahale etmemesinde göstermektedir. Feminist hukuk kuramı, 

hukukun özel alana dair sessizliğini bozmasında, bu alanda yaşanan ezilme 

biçimlerinin görünür kılınmasında etkili olmuştur. Yine feminist hukuk kuramının 

yaptığı çözümlemeler ve geliştirmiş olduğu kavramlar, aile içi şiddet, tecavüz, cinsel 

tecavüz gibi kategorilerin doğmasına neden olmuştur65. Bu evrilmede, feminist 

mücadelenin “özel olan politiktir” sloganıyla yürüttüğü mücadele de etkili olmuştur. 

“Özel olan politiktir” söylemi,   “kadın  üstünde kurulan tahakkümün gösterilmesine,  

___________________________________________________ 

64Basın Açıklaması Medeni Kanun’u Eşitsizlikten Kurtarmak İçin TBMM’ye Çağrı,  Türkiye 

Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VII.Kitap 9.Dönem 2 Mayıs 2007-5 Mayıs 

2009, Yay. Haz: Harika Levent, 1.b., Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yay., 2009, s.153 

65Arat, s.45 
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aile   içindeki  şiddetin  şiddet   olarak nitelendirilmesine, ev içindeki ücretsiz emeğin  

hesaplanabilir olmasına, ev içindeki cinsiyete dayalı işbölümünün toplumsal 

işbölümünü belirlediğine, çocuk ve yaşlı bakımı üstünde yeniden düşünülmesine 

aracılık”66 etmiştir. 

 

 

                   Türkiye’deki kadın mücadelesi de bu anlamda önemli kazanımlar elde 

etmiştir. Kadına yönelik şiddetten, Medeni Yasa’daki ayrımcı hükümlere ve  evlilik 

içi tecavüze kadar özel alana dair pek çok başlık, kadın mücadelesi67 tarafından 

gündemleştirmiştir. Değişik kampanyalar, dergiler, paneller ve dernekleşme kadın 

mücadelesi tarafından kullanılmıştır68.  

 
 
                   1. Aile İçi Şiddet 

 

                   Kadına yönelik şiddet, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de  kadın 

mücadelesinin  en önemli başlıklarından biri olmuştur. 1980’lerde kadın hareketi, 

kadına yönelik şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da küçük gruplar halinde yapılan 

sokak gösterileriyle, bilinç yükseltme toplantılarıyla ve kısa ömürlü dergi ve yayınlar 

______________________________________________________ 
66Eser Köker, “Saklı Konuşmalar”, Kamusal Alan, Ed: Meral Özbek, 1.b., İstanbul: Hil Yayınları, 

2004, s.543 
67Türkiye’deki kadın mücadelesine ve bu mücadelede kullanılan araçlara, başlıklar içinde yer  

verilecektir.  
68Ayşe Gül Altınay-Yeşim Arat, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, 2.b., İstanbul: Punto Baskı, 

2008, s. 17-24 
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yoluyla sesini duyurmaya çalışmıştır69. Ancak bu konuda etkili kampanyanın 

düzenlenmesi, Çankırı’da görülen bir boşanma davasında hakimin sözleri üstüne 

örgütlenmiştir. Hakim, boşanmak isteyen bir kadının talebini,  “kavga evliliğin 

tuzubiberidir….. Anadolu’da bir söz var kadının sırtını sopasız karnını sıpasız 

bırakmamak gerekir”70 sözleriyle reddetmiştir. Bu sözlere ilk tepki, Eskişehir’den 

gelmiş ve sekiz kadın avukat kararı protesto etmiştir. İstanbul’daysa kadınlar, 1 lira 

manevi tazminat davası açmak için dilekçe vermiş ancak bu dilekçe “taraf 

olmadıkları” gerekçesiyle reddedilmiştir. Daha sonra 17 Mayıs 1987 tarihinde 

Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda “Dayağa Karşı Kadın Dayanışma” yürüyüşü 

yapılmıştır. Bu, aile içi şiddete ve dayağın meşrulaştırılmasına karşı kadınların 

düzenlediği ilk yürüyüş olmuştur71.  

 

                    Bu eylemlilik, Edirne Kariye Müzesinde gerçekleştirilen şenlik, Mor 

İğne ve “Benimiz Bizimdir” kampanyalarıyla devam etmiştir. 1988 yılında 

yayınlanan “Bağır Herkes Duysun” kitapçığı da kadına yönelik şiddeti görünür 

kılma çabalarından biridir.  Kitapçıkta kadına yönelik şiddetin, erkek egemenliğinin 

bir sonucu olduğu ve devlet tarafından da desteklendiği çözümlemesi yapılmıştır72.   

__________________________________________________ 
69Altınay-Arat, s.17  
70Filiz Kerestecioğlu, “Dayağa Karşı Kampanyadan Bugüne”, Güncel Hukuk Dergisi, Haziran 

2007, s. 37  
71Kerestecioğlu, s.37  
72Nükhet Sirman, “Türkiye’de Feministlerin Şiddetle İlişkisi”,   Amargi, Sayı: 4, 2007, s. 15  
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                     1990’lı yıllardaysa, şiddete karşı kadın mücadelesi kurumsallaşmıştır. 

İstanbul’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Ankara’da Kadın Dayanışma Vakfı 

gibi.  Kadın mücadelesinin 80’li yıllardaki şiddeti görünür kılma çabaları, 90’lı 

yıllarda yerini şiddete karşı kurumsallaşma çabalarına bırakmıştır73. Kadın 

mücadelesi bu uzun soluklu mücadelesinin karşılığını ileriki yıllarda almıştır.  

 

                   Aile içinde kadına yönelen şiddet eylemleri, TCK’da suç olarak 

düzenlenmiştir. Örneğin öldürme suçunun eşe karşı işlenmesi, kasten öldürme 

suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. (md.82/d) Yine kasten yaralama 

suçunun eşe karşı işlenmesi durumunda (şikayet koşulu aranmaksızın), faile 

verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. (86/3-a) 

   

                 Bu noktada değinilmesi gereken diğer bir düzenleme de “Aile Düzenine 

Karşı Suçlar” başlığıyla düzenlenen sekizinci bölümdeki kötü muamele suçudur. 

Kötü muameleyi düzenleyen 232.madde şöyledir:“Aynı konutta birlikte yaşadığı 

kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır”. Ancak maddede kötü muamelenin tanımı yapılmamıştır. 

Ayrıca maddede geçen “aynı konutta birlikte yaşadığı” ifadesi oldukça sınırlayıcıdır 

ve bazı durumlarda yaşanan şiddet olaylarını kapsamamaktadır. Çünkü yasanın 

lafzıyla bağlı kalındığında, haklarında ayrılık kararı verilmiş veya Medeni Yasa’nın 

__________________________________________ 

73Altınay-Arat, s.20-21 
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197.maddesi gereğince aynı konutta yaşamayan eşlerin bu suçu işlemelerini 

kapsamamaktadır74.   

 

                  Aile içi şiddet başlığında değinilmesi gereken önemli düzenleme, 

17.Ocak.1998’de yürürlüğe giren 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair 

Kanun”dur. Bu yasa, kadın örgütlerinin uzun zamandır çıkartılmasını istedikleri ve 

bunun için yoğun kampanya yürüttükleri bir yasadır. Bu noktada özellikle Mor Çatı 

Vakfı ile Altındağ Kadın Dayanışma Vakfı’nın yürüttüğü aile içi şiddete karşı 

kampanyalar, konuyu sürekli olarak kamuoyunun gündeminde tutmuştur. Kadının 

İnsan Hakları Projesi-Yeni Çözümler Vakfıysa, sorunun yasal alandaki karşılığının 

bulunmasına yönelik çalışmalar yapmıştır75.  

 

                  Yasanın çıkmasında, yurt dışından gelen eleştiriler ve bu noktada BM 

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi çerçevesinde feminist 

akademisyenler ve bürokratlar tarafından 1996 tarihinde hazırlanan rapor da etkili 

olmuştur. Sözü edilen Türkiye raporu eleştireldir ve raporda Türkiye’de şiddetle 

mücadelede alınan önlemlerin yetersizliği vurgulanmaktadır. Bunun üzerine, Türkiye 

komite üyelerince eleştirilmiştir76. 

__________________________________________ 
74Emel Baydur-Burcu Ertem, “Kadına Yönelik Evlilik İçi Şiddetin Hukuki Boyutları Ceza 

Kanunu, Medeni Kanun ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kapsamında Bir İnceleme”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 65, Temmuz-Ağustos 2006, s.95  
75http://www.kadinininsanhaklari.org/id_313, Erişim tarihi: 25.11.2009  
76Altınay-Arat, s. 27 
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                   Yasanın adı, bir çelişki taşımaktadır. Çünkü, şiddet ailede yaşanmaktadır. 

Dolayısıyla korunması gereken “aile” değil, şiddete uğrayan ya da uğrama tehdidi 

altında olandır. Bu isimlendirme, şiddet üreten bir kurumun korunmaya çalışıldığı 

çağrışımı yapmaktadır. Hukukta isimlendirme önem taşımaktadır. Çünkü 

isimlendirme, tanımanın niteliğini belirlemekte ve sorunun nasıl kavrandığını 

göstermektedir. Sorunun doğru kavrandığı yerde, doğru isimlendirme yapılabilir ve  

çözümü için doğru araçlar seçilebilir. Bu nedenle, yasanın  isminin “Ailenin 

Korunması” şeklinde ifade edilmesi doğru değildir. Böyle bir isimlendirme, aile 

fetişizminin bir yansımasıdır. Hukuk, aileyi kutsallık zırhıyla donatarak kadına 

yönelen ayrımcı uygulamaların (sömürünün ve şiddetin) kaynağı durumuna 

gelmektedir. Bu nedenle de  “evlilik ve aile gibi gücün kötüye kullanılmasını teşvik 

eden, içinde şiddetin günlük bir olgu olarak yaşandığı kurumların kayıtsız şartsız 

savunulmasından vazgeçilmelidir”77.  

 

                Ailenin Korunmasına Dair Yasa’nın taslağı mecliste görüşülürken, bazı 

milletvekilleri yasadan duydukları hoşnutsuzluğu çok açık bir şekilde dile getirmiştir: 

“Eğer aileye müdahale etmekten vazgeçersek, aile içindeki şiddet aşağı çekilecektir”. 

“Bizim çok eski dinimiz Şamanizm’den  gelen kötü geleneklerimiz var. Öncelikle 

bunlar etki yapıyor. Bir de batıdan gelen, bilhassa son dönemde feminist akımların 

aileyi etkilemesiyle oluşan, eşleri rakip iki insan gibi gösteren akımların da şiddete 

___________________________________________________ 
77Canan Arın, Şiddet ve Baskı Olgusu Açısından Türkiye’de Kadının Durumu ve Gelişme 

Eğilimi, 20-21 Şubat Ümraniye Belediyesi Yerel Kadın Kurultayı, 1993, s.7 
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çok büyük tesiri olmaktadır, şiddete sebep olmaktadır”. 

“Eşler arasında belli zamanda kalıcı olmayan belli problemler olabilir. Bu 

problemleri kalıcı problemler gibi görüp, hemen müdahale ederek büyütmenin bir 

faydası yoktur. Ailede münakaşa evliliğin tuzudur”. 

“Bu kanun tasarısı, Türk aile yapısının temeline dinamit koyan bir kanun 

tasarısıdır”78. 

 

                   Yasanın çıkmasından sonra yapılan eleştiriler ve uygulamada yaşanan 

sorunlar nedeniyle, yasada 5636 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 

1.Mart 2008 tarihinde, 4320 Sayılı Yasa’nın Uygulanması Hakkında Yönetmelik 

çıkarılmıştır.  

 

                   Yasa’nın 1.maddesinde, koruma talebi için başvuracak kişiler 

belirtilmiştir. Buna göre aile içi şiddete maruz kalan eş, çocuklar, aynı çatı altında 

yaşayan diğer aile bireylerinden biri, mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal 

olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile 

bireylerinden biri koruma talebinde bulunabilir. Başvuru yeri, kolluk, Cumhuriyet 

Başsavcılığı ya da doğrudan Aile Mahkemesi olabilir. Yönetmelikte de sayılanlara ek 

olarak, üçüncü kişilerin de şiddeti yetkili mercilere bildirebileceği belirtilmiştir.  

_________________________________________ 
78Nurhan Erol, “Koruma Kararı ve Uygulaması, Kadına Yönelik Şiddete Karşılaştırmalı 

Hukukun Yaklaşımı”, 2.b., İstanbul: İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Yayını, 

2002, s.96 
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                  Yasa’nın değişiklikten önceki şekli, ayrı yaşayan eşler hakkında korunma  

kararının verilmesine imkân tanımıyordu. Bu nedenle mahkemeler, boşanma davası 

açan ya da ayrı yaşayan eşlerin korunma talebini reddetmişlerdir. Oysa boşanma 

davasının açılması ya da eşin ayrı bir evde yaşamaya başlaması, kadının şiddet 

görme ihtimalini arttırmaktadır79.  

 

                   Yasada, boşanan ya da fiilen birlikte yaşayan kişilerin de bu yasadan 

yararlanacağı açıkça belirtilmemektedir. Bu nedenle bazı mahkemeler, sözü edilen 

durumdaki kadınlar için koruma talebine hükmetmemektedir. Oysa, 4320 sayılı 

Yasa’nın başka ülkelerdeki benzerlerinde hukuken geçerli bir evlilik aranmaksızın 

birlikte yaşayanlar da koruma kapsamına alınmaktadır. Örneğin Alman ve 

Avusturya’daki benzer yasalar “evli ve evli olmayan partner” ifadesini 

kullanmaktadır. ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanan benzer yasalarda da “evlilik 

içinde veya evli olmaksızın yaşamı paylaşmak üzere birlikte yaşayanlar” ifadesi 

kullanılmaktadır80. Böylece koruma talep edecek şiddet mağdurlarının alanı 

genişletilmektedir.   

_________________________________________________ 
79Fatma Benli, “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüş ve 

Öneriler Aile İçi Şiddet Önlemede Avusturya Modeli”, Hukuk Dünyası, Sayı: 2006/3, Temmuz-

Aralık 2006, s.14 
80Nazan Moroğlu, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, Türkiye 

Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM VII.Kitap 9.Dönem 2 Mayıs 2007-5 Mayıs 

2009, Yay. Haz: Harika Levent, 1.b., Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yay., 2009, s.233 
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                  Yasa’da  yapılan değişiklik, yukarıda belirtilen eksiklilerle birlikte önceki 

yasaya göre mağdurların alanını genişletmiştir. Aynı şekilde şiddet faillerinin de 

kapsamı, “diğer aile bireyinin” ifadesiyle genişletilmiştir. Çünkü aile içi şiddeti 

gerçekleştiren eş dışında başka aile bireyleri de (kayınpeder, kayınvalide, 

kayınbirader, amca, dayı, teyze, hala, çocuklar) olabilmektedir81. 

 

                 Yasa’ya göre Aile Mahkemesi (2003’ten önce Sulh Mahkemesiydi) şu 

tedbirlere hükmedebilir: Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin; 

a.Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda 

bulunmaması, 

b.Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu 

bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, 

c.Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, 

ç.Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, 

d. Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, 

e.Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun 

yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri 

______________________________________________ 

81Eray Karınca, “Ailenin Korunmasına Dair Kanunda 5636 Sayılı Kanunla Yapılan 

Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Sayı: 11, Temmuz 2007, s.117 
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kullanmaması, 

f. Bir   sağlık   kuruluşuna   muayene veya   tedavi için başvurması. Ancak  hakim her 

somut olaya göre başka tedbirlere de hükmedebilir.  

 

                  Yasaya göre verilen tedbirin süresi, altı ayı geçemez. Ancak şiddetin 

sürmesi durumunda, başvuru üzerine Aile Mahkemesince yeniden tedbir kararı 

verilebilir. Yine Yasa’nın 1.maddesine göre “kararda hükmolunan tedbirlere aykırı 

davranılması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti cezaya hükmedileceği” kusurlu eşe  

bildirilir.  Koruma kararı için yapılan başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan 

icrai işlemler harca tabi değildir. Ancak Yasa’da  her ne kadar icrai işlemler için harç 

alınmayacağı belirtilse de, bu hüküm icra dairelerince dikkate alınmamaktadır82.  

 

                  Yasa’da ve Yönetmelikte, nafaka da düzenlenmiştir. Buna göre;  “şiddet 

uygulayan eş veya diğer aile bireyinin, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan 

yahut katkıda bulunan kişi olması hâlinde, hâkim, bu konuda mağdurların yaşam 

düzeylerini dikkate alarak, daha önce Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 

nafakaya hükmedilmemiş olması koşuluyla herhangi bir talep olmasa dahi tedbir 

nafakasına hükmedebilir”. 

 

                   Yasa’nın gerekçesinde, “Aile Mahkemesi, mağdurun tekrar 
________________________________________ 

82Moroğlu, s.243 
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şiddete uğrama ihtimalini göz önünde tutarak, başvurunun hemen ardından tanık ya 

da karşı  tarafın dinlenmesine gerek olmadan bu kararı verebilecektir” 

denilmektedir. Yine yönetmelikte, “koruma kararlarının duruşma yapılmaksızın 

dosya üzerinden, işin niteliği gereği en kısa sürede verilmesi esastır. Hâkim 

tarafından gerekli görülmesi durumunda taraflar dinlenebilir” ifadesi geçmektedir. 

Ancak uygulamada mahkemeler, tedbir talebi üzerine acilen karar vermemekte, 

duruşma açarak tedbir kararını bir süre sonra vermektedir. Bu da kadının tekrar 

şiddet görmesine ve onarılması mümkün olmayan mağduriyetlere yol açmaktadır83.  

 

                   4320 Sayılı Yasa’da, kusurlu eşin (ve  diğer aile bireyinin) aleyhindeki 

karara karşı başvuru yeri ve olanağı belirtilmemiştir. Yargıtay da bu yasa uyarınca 

verilen tedbir kararlarına karşı  temyiz olanağının olmadığını belirtmiştir84. Bu 

durumun, Anayasa’nın 40.maddesindeki düzenlemeyle (Devlet, işlemlerinde, ilgili 

kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek 

________________________________________________________ 
83Moroğlu, s.237 
84“4320 sayılı kanun ile aileyi koruyucu tedbirlerin Sulh Hukuk Hakimi tarafından re’sen alınması 

hükme bağlanmıştır. Bu kanunun amacı aile içi şiddeti durdurma, özellikle kadını ve çocukları 

koruma amacı ile çıkarılmıştır. Bu kanuna dayanak alınan tedbirler kısa süreli tedbirler olup, 

kararların nihai nitelikte olmadığını, sürekli sonuç doğurmayacağını, hakimin tayin ettiği süre ile 

geçerli ve geçici tedbir niteliğindeki kararlar temyiz incelenmesine tabi değildir”. Yargıtay 2.Hukuk 

Dairesinin 9.7.1998 tarih E.1998/7229  ve K.1998/8655 sayılı kararı,  

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3280, Erişim Tarihi: 18.12.2009 
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zorundadır) bağdaşmadığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır85. 

 

                   Tedbir kararı, şiddet uygulayan kişi mahkemede hazır bulunuyorsa, 

yüzüne bildirilir. Eğer bu kişinin gıyabında tedbir kararı verildiyse, karar tarafların 

bulunduğu yerin bağlı olduğu kolluk kuvvetine işlem yapılmak üzere ivedilikle 

gönderilir. Yasa’ya göre, Savcılık kararın uygulanmasını zabıta aracılığıyla izler. 

Yönetmeliğe göre kolluk, koruma kararı verilen kişinin bulunduğu konutu haftada bir 

kez ziyaret etmeli, birinci derece yakınları ile iletişim kurmalı, komşularının bilgisine 

başvurmalı, oturulan yerin muhtarından bilgi almalı ve bulunduğu konutun 

çevresinde araştırma yapmalıdır.  

 

                  2. Cinsel Politika  

                 Cinsel politikada da86  ailede olduğu gibi kamusal-özel ayrımının etkisi 

görülmektedir. Bu ayrımın en belirgin etkisi, evlilik içi tecavüzde görülmektedir. 765 

Sayılı TCK, bazı ceza yasaları gibi evlilik içi tecavüzü suç olarak düzenlememiştir.  

 

                  Diğer taraftan ahlakın da cinsel politikada 
____________________________________________________ 

85Karınca, s.119   

86Bu başlıkta, Ceza Hukukunun kadına ve kadına yönelik  cinsel suçlara bakışı ele alınacaktır. Ancak 

değişenlerin ve değişmeyenlerin daha iyi anlaşılması için, konu karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve 

765 Sayılı Ceza Yasası’ndaki düzenlemelere de yer verilecektir.   
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ağırlığı hissedilmektedir. Ataerkil ahlak anlayışı, 765 Sayılı TCK’da ahlaka, namusa, 

bekarete gönderme  yapan hükümlerde açıkça görülmektedir. Ayrıca “Ahlaka Karşı 

Suçlar” kategorisinin oluşturulmasında ve  bu kategori içinde bazı suç tiplerinin 

tanımlanmasında da ahlakın ağırlığı hissedilmektedir.  Sadece Ceza Yasası’nda değil, 

yargı kararlarında da geleneğe, örfe-adete sıkça gönderme yapılmaktadır. Ahlaka 

yapılan atıflar, Ceza Yasası ve mahkeme kararlarıyla da sınırlı değildir. Anayasa’da 

da “genel ahlak”, özgürlüklerin sınırlama nedeni olarak gösterilmektedir.  

 

                  Anayasa Mahkemesi de kararlarında genel ahlaka yer vermektedir. AYM, 

genel ahlakı şöyle  tanımlamaktadır: “Genel ahlak deyimi, belli bir zamanda, belli 

bir toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş bulunan ahlak kurallarıyla ilgili 

hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam taşımaktadır”87.  

 

                   Görüldüğü gibi genel ahlak, göreceli bir kavramdır. Çoğunluk tarafından 

belirlenen kuralların içeriği, tanımda önem taşımamaktadır. Dolayısıyla bu kurallar, 

toplumun geri değerlerini yansıtabilir, içeriği zarar verici, dışlayıcı ve ötekileştirici 

olabilir.  Bir davranışın hukuka uygun olup olmadığını belirlemede, genel ahlak gibi 

göreceli bir kavramın belirleyici olması,  hukukun objektif olmasıyla 

___________________________________________ 

87AYM’nin 28.1.1964 ve E.1963/128 K.1964/8 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1964/K1964-08.htm, Erişim 

Tarihi: 3.1.2009 
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bağdaşmamaktadır88.  Uygulamada genel ahlak kavramının, kadınlar aleyhine işlediği  

görülmektedir. “Özellikle de, kadın cinselliği ve kadınlara yönelik suçlar söz konusu 

olduğunda, son derece acımasızca, kadın aleyhine bir söylemi ve uygulamayı 

beraberinde  getirmektedir”89.  

 

                  Genel ahlakın kadınlar aleyhine işlemesinin nedeni, onu belirleyen 

geleneklerin ve değerlerin erilliğinden kaynaklanmaktadır. Genel ahlak, toplumda 

kadının konumunu, ne giyeceğini, nasıl davranacağını  belirlemektedir. Örneğin kılık 

kıyafet serbestisinin, genel ahlakla sınırlandırılması gibi. Cinsellik ve namus gibi 

konulardaysa, ataerkil içeriğinden dolayı şiddeti desteklemektedir90.    

 

                   a. 765 Sayılı TCK 

  

        Feminist hukukçular, 765 Sayılı TCK’daki ayrımcı hükümler üstünde 

durmuşlardır. Özellikle taciz, tecavüz ve suçun ispatı başlıkları eleştirel bir şekilde 

ele alınmıştır. Kadın mücadelesi de taciz, evlilik içi taciz ve tecavüz konularında 

bilinç yükseltme grupları oluşturarak, bu konuları değerlendirmiştir. Tacizin görünür 

kılınmasına yönelik olarak “Bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır” kampanyası 

_________________________________________ 

88Gülriz Uygur, “Genel Ahlakın Vazgeçilmezliği (mi?)”, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2008, s.13 
89Türkan Yalçın Sancar, “Ensest ve Tartışmada “Genel Ahlak” Engeli”, Güncel Hukuk Dergisi, 

Aralık  2008, s.24  
90Gülriz Uygur, Ataerkilliğin Hukuka Dayatması, Radikal, 3.2.2008  
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düzenlenmiştir91.   

 

                   765 Sayılı TCK’da kadınlara karşı işlenen suçlar, “Genel Ahlâk ve Aile 

Düzeni Aleyhine Cürümler” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık, kadına yönelik 

olarak işlenen tecavüz, taciz, cinsel şiddet, sarkıntılık, kaçırma, alıkoyma gibi 

suçlarda korunan hukuki yararın, kadının cinsel özgürlüğü ve bedeni değil; toplumun 

genel ahlâkı ve adabı olduğunu göstermektedir. Korunan hukuki yarardan yola 

çıkarak, Eski TCK’ya egemen olan anlayışın; “kadını özerk bir insan varlığı değil, 

babanın ya da kocanın mülkü sayan ve kaçırılması, tecavüze uğraması vb. hallerde 

kendisinin değil; ona sahip olanların mağdur olduğunu kabul eden binlerce yıllık 

ataerkil anlayış”92 olduğunu söyleyebiliriz. 

 

                    TCK’nın kadına yönelen saldırıları, ahlaka ve aile düzenine işlenmiş 

sayması, kadınların bağımsız bir birey olarak kabul edilmemeleriyle yakından 

ilgilidir. Aile, ahlak ve namus odaklı bu bakış, kadınları erkeklerin vesayetindeki 

bağımlı kişiler olarak görmektedir93.  

 

                Daha önce de belirtildiği gibi,  765 sayılı TCK, kadınlara yönelik ayrımcı 

_____________________________________________________ 
91Altınay-Arat, s.19  

92Fatmagül  Berktay, Tarihin Cinsiyeti, 2.b., İstanbul: Metis Yayınları, 2006, s.101 

93F. Zehra Arat, “A Struggle on Two Fronts” 

http://www.cceia.org/resources/publications/dialogue/2_10/articles/1059.html, Erişim Tarihi: 7.6.2008 
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ve cinsiyetçi düzenlemeleriyle, fazlaca eleştiriye uğramıştır. Bu cinsiyetçi 

düzenlemelerden dikkat çekenler şunlardır:  

-Tecavüz suçunun tanımı, maddede yapılmamış ve tanım uygulamaya bırakılmıştır. 

(md.414-416)  Uygulamada bu suç, “Aktif failin cinsel organını diğerinin vücuduna 

normal ya da anormal yolla menisini boşaltacak şekilde kısmen ya da tamamen ithâl 

etmesi, sokması”94 şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım, başka şekillerde gerçekleşen 

tecavüzleri suçun kapsamına almamıştır. Bu bağlamda, anal ya da oral yoldan 

yapılan saldırılar  ile, vajinal yoldan erkek organı dışında yapılan saldırılar tecavüz 

suçu olarak değil; daha az cezayı gerektiren ırza tasaddi suçu olarak 

nitelendirilmiştir. 

 

                Ayrıca Yasa, evlilik içi tecavüzü de bir suç olarak düzenlememiştir. 

Yargıtay bazı kararlarında95, sadece anal yoldan gerçekleşen saldırıları “aile efradına 

kötü muamele” olarak değerlendirmiştir. Bu bakıştan yola çıkıldığında, zorla 

gerçekleşen normal ilişki, ırza geçme sayılmayacağı gibi, aile efradına kötü muamele 

de sayılmayacaktır96. 

 

                 Yasada   buna   ilişkin bir ifade olmasa da  öğretide kocanın, bu suçun faili  

_________________________________________________ 
94YCGK’nun 4.6.1990 tarih 101/156 sayılı kararı, İsmail Malkoç, Genel Adap ve Aile Düzenine 

Karşı Cürümler, 1. b, Ankara:Turhan Kitabevi, 2001, s.1 
95Yargıtay 4.C.D.’nin 19.12.1990 tarih ve 5557/7044 sayılı kararı, YKD, C.17, S:2, 1991, s.290, 

Yargıtay 4.C.D.’nin 7.7.1994 tarih ve 2788/6217 sayılı kararı, YKD, C.20, S:11, 1994, s.1847 
96Türkan Yalçın Sancar, “Türk Ceza Kanunu Tasarısının (2000) Bazı Hükümleri Hakkında 

Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51 Sayı 3, 2002, s.5 
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olamayacağı düşüncesi hakimdi. Bu hakim düşünceye göre bu suçun oluşabilmesi 

için, cinsel ilişkinin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Eğer fail ile mağdur 

arasında cinsel ilişkiyi haklı kılacak bir hukuki ilişki varsa, fiil suç oluşturmaz. Yani 

arada bir evlilik ilişkisi varsa, koca kadının rızası olmadan cinsel ilişkiye girse bile 

bu suç oluşmaz97.  Hakim düşünce evliliğin, kadına cinsel ilişkiye rıza gösterme de 

dahil bir takım görevler yüklediğini bu nedenle de nikah devam ettiği sürece ırza 

geçme    suçunun     oluşmayacağını   kabul etmiştir98.    Bu  bakış,    erkekten  kadına  

yönelen cinsel şiddeti “evlilik” gerekçesiyle meşru görmektedir. Cinsel ilişkiye her 

durumda rıza göstermek kadının görevi olarak kabul edilirken, erkeğin bunu kadının 

rızasına aykırı da olsa istemesi bir hak olarak görülmüştür. Bu yaklaşım, şiddeti 

evliliğin doğal bir parçası olarak görmekte ve rızanın olmadığı yerde erkeğe şiddet 

uygulama ehliyeti kazandırmaktadır99. 

 

-423.maddedeki düzenlemeye göre; tecavüz faili veya failler birden çok kişiyse, 

bunlardan birinin tecavüz mağduruyla evlenmesi durumunda, kamu davası beş sene 

erteleniyor ve sonrasında da düşüyordu:  “Evlenme vukuu halinde dava ve ceza tecil 

olunur. Şu kadarki beş sene içinde koca aleyhine boşanmaya hükmolunursa hukuku 

____________________________________________ 

97M.Emin Artuk, “Kadına Yönelik Cinsel İstismara Örnek Olarak Evlilik İçinde Irza Geçme 

Suçu”,  Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı (11-12 Mart 2000), 2.b., 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yayınları, 2002, s.34 
98Sancar, s.5 
99Pınar İlkkaracan-Leyla Gülçür,  “Aile İçinde Kadına Karşı Şiddet”,  Sıcak Yuva Masalı Aile İçi 

Şiddet ve Cinsel Taciz, Pınar İlkkaracan-Leyla Gülçür-Canan Arın, 1.b., İstanbul: Metis Yay., 1996, 

s.29  
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amme davası avdet eder ve evvelce ceza hükmolunmuşsa çektirilir”. 

 

-Yasa “kızlığın bozulması”na ayrı bir önem atfetmiş ve bunu bir suç olarak 

düzenlemiştir. Düzenleme şöyledir: “Her kim on beş yaşını dolduran bir kızı 

alacağım diye kandırıp kızlığını bozarsa altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Düzenlemede geçen “kızlığın bozulması” ifadesi, öğretide tartışılmıştır. Bazı yazarlar 

bu ifadeyi, “evlenmemiş kadının el değmemişliği, kirletilmemişliği, iffeti” şeklinde 

yorumlamışlardır. Diğer görüşse  kızlığın bozulması ifadesiyle kastedilenin, “kızlık 

zarı” olduğunu savunmuştur100.  YCGK, bu ifadeyi kızlık zarı şeklinde 

değerlendirmiştir. Buna göre kızlık zarının bozulması imkansızsa ya da cinsel 

ilişkiyle bozulmamışsa suç oluşmayacaktır. Bir hamilelik durumunda da doğumun 

nasıl yapılacağına bakılacaktır. Eğer normal doğum yapılırsa kızlık zarı doğumla 

bozulacağı için suç oluşacak, sezeryanla yapılması durumunda kızlık zarı 

bozulmayacağı için suç oluşmayacaktır101. Öğretideki “kızlığın bozulması” ifadesine 

yönelik olarak yürütülen bu tartışma oldukça cinsiyetçidir. Yorumlarda geçen 

ifadeler, ister “el değmemişlik, iffet” ya da “kızlık zarı” olarak belirtilsin oldukça 

ataerkil bir bakışı yansıtmaktadır. Korunan kadının cinsel dokunulmazlığı değil, 

ataerkil bir tabudur. Bunun “kızlık zarı” ya da “el değmemişlik” şeklinde ifade 

edilmesi arasında da fark yoktur. Çünkü bu tartışmanın bizzat kendisi ve kullanılan 

dil oldukça cinsiyetçidir.  

_______________________________________________ 
100Cengiz Otacı, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, 1.b., Ankara: Seçkin Yay., 

2000, s.178 
101Otacı, s.173-174 
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-438.maddedeki düzenleme, tecavüze uğrayan ve  kaçırılan kadının   fahişe olması 

durumunda, saldırgan erkeğe 2/3 oranında ceza indirimi sağlıyordu. 438.madedeki 

düzenleme şöyleydi: “Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhuşu kendine meslek edinen 

bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte 

ikisine kadarı indirilir”.  Maddenin kaldırılmasına yönelik olarak, kadın örgütleri  

yoğun bir kampanya yürütmüştür. Türkiye’de feministler, 438.maddeye karşı 

yürüttükleri kampanyayla, iffetli-iffetsiz kadın ayrımına karşı çıkmışlardır. Bu ayrım, 

ataerkil düzeni yeniden üreten bir ayrımdı ve yasalar bu ayrımı koruyarak düzenin 

sürmesini sağlıyordu. Feminist hareket, bu ayrıma sokaklarda “hepimiz fahişeyiz” 

sloganıyla yürüyerek karşılık vermiştir. Sirman’a göre Türkiye’de feministler, 

kamusal ile özel arasındaki bağlardan birini de 438.maddeye karşı yürütülen bu 

kampanya sırasında kurmuşlardır: “…Yani feministler aileyi ve aile içindeki 

hiyerarşiyi korumanın bazılarının canlarının daha az kıymetli olmasını gerektirdiğini 

ve  ailenin dışıyla içi arasında organik bağlar olduğunu göstermiş oldular”102. 

 

                     Aslında bu düzenleme, hukukun kadınları kategorilere ayırdığını ve bu 

kategoriler üstünden de hukuksal korumayı belirlediğini göstermektedir. Yani 

hukuksal korumanın derecesi, kadının dahil olduğu kategoriye göre belirlenmektedir. 

Mackinnon’un ifadesiyle bu ayrım, iffetli-iffetsiz üstünden yapılmakta ve iffetsiz 

kadınların tecavüze razı olacakları  varsayılmaktadır103.  

_________________________________________________ 

102Nükhet  Sirman, “Türkiye’de Feministlerin Şiddetle İlişkisi”,  Amargi, Sayı:4, 2007, s.16 

103MacKinnon, 1983, s.648 vd. 
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                  Düzenleme, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Anayasaya 

aykırılık iddiasıyla, Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. AYM eşitlik ilkesini 

yorumlarken, kadına yapılan ayrımcılığı adeta meşrulaştırmıştır. AYM’ye göre 

zorunluluklar, kamu yararı ya da başka haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı 

uygulamalar getirilmesi durumunda Anayasa’nın eşitlik ilkesi zedelenmez. AYM, bu  

farklı uygulamanın dayandığı haklı nedeni şöyle açıklamıştır: “Irza geçmek ve 

kaçırmak suçlarının fuhşu kendine meslek edinen bir kadına karşı işlenmesinde, bu 

kişinin uğradığı zarar ile aynı eylemlerin iffetli bir kadına karşı yapılması durumunda 

onun gördüğü zarar eşit sayılamaz, iffetli bir kadının zorla kaçırılması veya ırzına 

geçilmesi onun onurunu, toplumdaki ve yaşadığı ortamdaki saygınlığını, giderilmesi 

olanaksız ölçüde kıracaktır. Oysa, aynı eylemlerle karşılaşan fuhşu meslek edinmiş 

bir kadının bu ölçüde zarar gördüğünü ileri sürmek ve kabul etmek güçtür. Fahişe, 

fuhşu kendisine meslek edinmiş, onu ticari bir iş kabul etmiş olduğundan bu tür 

kadınların kişi ve cinsel özgürlükleri iffetli kadınlarınki kadar bozulmuş sayılamaz. 

Kaçırmak ve ırza geçmek eylemleri iffete karşı işlenen birer suç olması ve bu 

eylemlerle karşılaşan fuhşu meslek edinen bir kadının uğrayacağı zararın, iffetli bir 

kadının uğrayacağı zarara göre çok daha az olacağı gerçeğinden hareket eden Yasa 

koyucu bu nedenle Türk Ceza Yasası’nın 438. maddesi ile böyle bir ayırıma yer 

vermiştir. Şu halde, fuhşu kendisine meslek edinen kadınlara karşı işlenen zorla 

kaçırmak veya ırza geçmek suçlarında böyle bir kadının uğradığı zararın aynı 

eylemlerle karşılaşan iffetli bir kadının uğradığı zarara göre daha az olması bu 

ayırımın haklı nedenini oluşturmaktadır. Bu bakımdan  eşitlik ilkesine aykırı   olduğu  
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iddia edilen itiraz konusu Türk Ceza Kanunu’nun 438. maddesi, bu eylemlerle 

karşılaşan kadınların değişik durumlarından kaynaklanan zorunluluklara ve 

dolayısıyla   haklı    nedenlere dayandığından Anayasa’nın 10. maddesinde açıklanan  

eşitlik ilkesine aykırı değildir”104. 

 

                         AYM’nin bu kararına, dört üye muhalefet şerhi koymuştur. 

Muhalafet şerhlerinde, “insan onuru, ayrım yasağı” gibi kavramlara yer verilmiştir.  

“…..hüküm, insan hakları, insanlık onuru ve yasa önünde eşitlik ilkelerini ağır 

biçimde zedeleyen bir içeriğe sahip olması nedeniyle iptali gerekir”105. 

“……Ancak, kaçırma ya da ırza geçme eylemlerinin fuhşu meslek edinen kadınlara 

karşı işlenmesinde, bu kadınların iffetli kadınlara göre daha az zarar gördüklerinin 

varsayılması günümüz ortamında benimsenebilecek bir görüş değildir. Bu varsayıma 

dayanılarak cezada indirim yapılması kadının insanlık yönünden derecelendirilmesi, 

varlığının yadsınması, değerinin ve saygınlığının özel durumu nedeniyle 

küçümsenerek yasa önünde olumsuz bir ayrıcalığa bağlı tutulmasıdır…… Bu durum, 

yurttaşların varlığına ve esenliğine, herkes için eşit biçimde değer verilmediğini, 

fuhşu meslek edinenlerin ikinci sınıf yurttaş yerine konulduğunu gösterdiği gibi 

___________________________________________________ 

104AYM’nin 12.1.1989 ve E. 1988/4 K. 1989/3 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1989/K1989-03.htm, Erişim 

Tarihi: 15.2.2009 
105AYM’nin sözü geçen kararı  
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bunlara karşı suç işleyene hak verdiren bir düşünceyi de yansıtmaktadır…. Aynı 

durum Anayasa’nın 10. maddesinin cinsiyet nedeniyle ayırım gözetilmeyeceği 

ilkesine de aykırıdır, istem kabul edilerek madde iptal olunmalıydı”106. 

“……Her kadın gibi, fuhşu kendilerine meslek edinen kadınların da, yasalar önünde  

eşit korunma hakkına sahip kılınmaları ve temel haklar güvencesinde eşit olarak 

yararlandırılmaları kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu halde, salt bu sıfatları göz 

önünde tutulmak suretiyle, uygar düşünce ve değerlendirmelerin ürünü 

mesabesindeki bu hak ve güvenceden kısmen yoksun bırakılmaları; öte yandan, 

bunlara karşı ırza geçmek ya da kaçırmak suçlarını pervasızca işleyenlerin 

korunmaları “toplumun huzuru”, “adalet anlayışı”, “insan, haklarına saygı” ve “yasa 

önünde eşitlik” kavramlarının içerik ve özüne bütünüyle ters düşmektedir”107. 

 

                Gerçekten de AYM, kadınları yasanın yaptığı gibi kendi arasında iffetli-

iffetsiz şeklinde sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma da toplumdaki yaygın ataerkil 

bakışa göre yapılmaktadır. Ve sınıflandırma sonunda, iffetsiz kadınların iffetli 

kadınlara göre daha az korunmaları gerektiği sonucuna varılmaktadır. Yani kadınlar 

önce iffetli-iffetsiz şeklinde ayrılmakta ve bu ayrıma göre de “korunmayı” ne kadar 

hak ettikleri belirlenmektedir. Yani korumaya, güvencelenmeye, eşitliğe ve  insan 

onuruna verilen anlam, iffetli-iffetsiz şeklindeki ataerkil bir değerlendirmeye göre 

şekillenmektedir.  

_____________________________________________________ 

106AYM’nin sözü geçen kararı  

107AYM’nin sözü geçen kararı  
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                 AYM’nin bu kararı, toplumda genel bir tepki yaratmış ve feminist hareket  

dışındaki kadınlar da bu karara tepki göstermiştir108. Bu karar sonrasında Ankara’daki 

feminist kadınlar, kadın grup ve örgütleri, “Babayasa Mahkemesi iffetli Kadın 

Vesikası” isminde bir belge hazırlayıp bastırmıştır. Ayrıca 438. maddeyi yürürlükten 

kaldıran iki maddelik bir kanun teklifi hazırlanmış, Anayasa Mahkemesi önünde bir 

basın açıklaması yapılmış ve  kampanya başlatılmıştır. Bunun dışında, kadınlar, 

mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerle görüşmüş ve  sokak gösterileri 

yapmışlardır109.  

 

-Diğer ayrımcı düzenleme, zinaya ilişkindir. Yasa, kadın ve erkek zinasını farklı 

şekilde düzenlemiştir. Kadının zinasına ilişkin 440. madde, zina suçunun oluşması 

için kadının bir tek eylemini yeterli gördüğü halde; kocanın zinasını düzenleyen  441. 

madde, kocanın eyleminin zina suçunu oluşturması için, “karısı ile birlikte ikamet 

etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi 

geçinmek için başkası ile evli olmayan bir kadını tutmak” koşulunu aramıştır. Bunun 

dışında kadının zinasında, kadının birlikte olduğu erkeğin evli olup olmamasının 

suçun oluşması yönünden bir önemi olmadığı halde; erkeğin  zinasında bu önemli bir 

öğe olarak görülmüştür. Yani kadın için bu suç, kadının kocasından başka bir erkekle 

bir kere ilişkiye girmesiyle oluşurken;  erkek için bu suçun oluşabilmesi için  erkeğin  

_______________________________________________ 
108Şirin Tekeli, “1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar”, Yay. Haz: Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde  

Kadın Bakış Açısından Kadınlar, 3.b., İstanbul: İletişim Yayınları, 1995, s, 34  
109Cinsel Şiddetle Mücadelede Nereye Geldik, http://bianet.org/biamag/kadin/117024-cinsel-

siddetle-mucadelede-nereye-geldik, Erişim Tarihi: 20.2.2010 
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evli olmayan bir kadınla karı-koca gibi yaşaması aranmıştır. (md.440-441)  

 

    Zinaya ilişkin bu hükümler, itiraz yoluyla AYM’ne götürülmüştür. Yerel 

mahkeme, bu iki düzenlemenin eşler arasında cinsiyet farkı yönünden eşitsizlik 

yarattığını, bu nedenle de Anayasa’nın 12.maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine 

aykırı olduğunu savunmuştur. AYM, itirazın kapsamını, Türk Ceza Kanunun 440 

maddesiyle sınırlamış ve 441 inci maddeyi inceleme konusu dışında bırakmıştır. 

Böylece, madde kendi içinde eşitlik yönünde incelenmiştir. AYM, 1967 yılında 

verdiği kararla, 440.maddenin zina eden kadını ve suç ortağı erkeği aynı cezalarla 

cezalandırdığını belirterek, 440.maddenin Anayasadaki eşitlik hükmüyle bir çelişki 

içinde olmadığına hükmetmiştir110. Ancak karara karşı bazı üyeler, “Kanun önünde 

eşitlik konusu bir hükmün Anayasa'nın 12. maddesinde yazılı kanun önünde eşitlik 

ilkesine aykırılık olup olmadığı incelenirken konuya ilişkin hükümlerin birlikte göz 

önünde tutulması ve incelenmesi zorunluluğu vardır” diyerek muhalefet şerhi 

koymuşlardır111.  

  

                    Daha sonra, 441.madde Anayasa’nın 12. maddesine aykırı olduğu 

iddiasıyla yerel mahkeme tarafından itiraz yoluyla AYM’ne götürülmüştür. Ancak 

AYM, daha önceki kararındaki yaklaşımı benimsemiş ve bu sefer de 440.maddeyi 

___________________________________________________ 

110AYM’nin 2.3.1967 tarih ve  E.1966/30 K.1967/9 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=196&content=, 

Erişim Tarihi: 3.6.2008   
111AYM’nin sözü geçen kararı  
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itiraz konusu dışında bırakarak sadece 441.maddeyi kendi içinde incelemiştir. 

Mahkemeye göre itiraz konusu 441. madde, zina eden koca hakkında verilecek 

cezanın, erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kadına da verileceğini 

hükmederek, suçlu erkek ile kadın arasında bir fark gözetmemiştir. AYM, 1968 

tarihli bu kararında  441.maddeyle Anayasadaki eşitlik hükmü arasında bir çelişki 

olmadığına hükmetmiştir112.  

 

 

                   Ancak Mahkeme, 1996 yılında verdiği kararla, konuya farklı biçimde 

yaklaşarak “eşit haklara sahip olma” ilkesini uygulamış ve  erkeğin zinasını, kadının 

zinasından farklı düzenleyen 441.maddeyi  iptal etmiştir: “Eşitlik ilkesi, aynı 

konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını 

gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi 

bu ilkeye aykırı düşer. Cinsiyet, yasa önünde eşitliği engelleyen bir neden olamaz. 

Ancak cinsiyete dayalı ayırımlarda, bunun, kadınları korumak mı yoksa erkeklere 

ayrıcalık tanımak amacıyla mı yapıldığı önemlidir. Çünkü, ilk durumda objektif 

olarak yaratılış ve işlevsel özelliklerin gerektirdiği bir ayırım, ikincisinde ise öbür 

koşullar aynı olmasına karşın sadece cinsiyetin neden olduğu bir ayrıcalık söz 

konusudur. Eşitlik, bireyler arasındaki farklılıkların gözardı edilerek herkesin her 

bakımdan aynı kurallara bağlı tutulması anlamında ele alınamaz. Kimi kişilerin başka 

________________________________________ 

112AYM’nin 28/11/1968 tarih ve  E. 1968/13  K.1968/56 sayılı kararı,  

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=248&content=, 

Erişim Tarihi: 3.6.2008   
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kurallara bağlı tutulmalarında haklı nedenler varsa, yasa önünde eşitlik ilkesine 

aykırılıktan söz edilemez. Bu nedenle, yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu 

kıldığı ayırımlar haklı bir nedene dayandıkları için eşitliği bozmadıkları halde 

cinsiyetten başka bir nedene dayanmayan ayırımlar eşitlik ilkesine açık bir aykırılık 

oluştururlar. …..Kocanın eyleminin zina suçu sayılabilmesi için kadının zinasında 

aranmayan kimi koşul ve öğelerin aranması, karı karşısında kocaya yasal üstünlük 

tanınması anlamına gelir. Evlilik birliği içinde kocaya bu tür üstünlük tanımak için 

haklı bir neden yoktur. Çünkü, karşılıklı sadakat yükümlülüğü bakımından karı ile 

koca arasında fark bulunmamaktadır. Bunun için kocanın basit zinasının 

cezalandırılmaması, ona kadına karşı çağdaş anlayışa uymayan bir ayrıcalık 

tanınmasına yol açarak cinsiyet ayırımını reddeden kadın erkek eşitliğini bozar”113.  

 

-TCK’da ataerkil namus anlayışının yansıması olan önemli bir madde de 

453.maddedeki düzenlemedir. Bu madde, yeni doğmuş çocuğunu  “şerefini 

kurtarmak” saikiyle öldüren anneye verilecek cezada indirim öngörüyordu. Fakat 

maddenin 3756 sayılı değişiklikten önceki halinde, çocuğu öldürme hakkı anne 

dışında kadının kocasına, oğluna, kızına, baba ve anasına, dedesine, kardeşlerine, 

analığına ya da babalığına  da  veriliyordu.  

__________________________________________ 
113AYM’nin 23.9.1996 ve E.1996/15 K.1996/34 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1996/K1996-34.htm, Erişim 

Tarihi: 3.6.2008   
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                 b. 5237 Sayılı TCK 

 

                 Yasa, 1.Haziran.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Ceza 

Kanunu’nun çıkmasında Medeni Kanun’da olduğu gibi, kadın örgütlerinin 

mücadelesi etkili olmuştur. Yasanın çıkması sürecinde, kadın kuruluşları ve feminist 

avukatların katıldığı TCK Kadın Çalışma grubu yasaya ilişkin eleştirilerde bulunmuş 

ve kadınları ilgilendiren maddelere ilişkin bir taslak hazırlamıştır. Ayrıca taslağın 

değişik platformlarda ve kamuoyunda tartışılması da sağlanmıştır. Türkiye’nin 

değişik yörelerinden ve farklı gruplarından  kadınlardan oluşan TCK Kadın 

Platformu, tasarının mecliste görüşüldüğü gün Ankara’da bir yürüyüş yapmış ve 

meclisteki muhalefet localarını doldurmuştur. 2005 yılında Hükümetin zinayı tekrar 

suç kapsamına alma girişimi, Kadın Platformu tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 

Sonraki süreçte Hükümet bu girişimden vazgeçmiştir. Yoğun bir eylemlilik 

sürecinden sonra,  TCK Kadın Çalışma   Grubunun   hazırladığı taslaktaki önerilerin 

büyük bir kısmı yeni TCK’da yer almıştır114.   

 

                  Eski Ceza Yasası’nda kadına yönelik cinsel suçlarla korunan hukuki 

yarar, “Genel Ahlak ve Aile Düzeni”ydi. Eski Alman Ceza Yasası’ndaki 

düzenlemede de cinsel suçların bazılarının koruduğu hukuksal değerin, aile ve ahlak 

___________________________________________________ 
114Altınay-Arat, s.28-29  
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olduğu belirtiliyordu115. Yeni CK, bu noktada eski yasadan önemli bir farklılık 

içermektedir. Çünkü kadınlara yönelik suçların düzenlendiği altıncı bölümün ismi, 

“Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığını taşımaktadır. Yani yeni yasada 

korunan hukuki yarar, cinsel dokunulmazlıktır. 

 

                  Yeni  Yasa’nın  bir   ilerici  yönü de  eski  yasada  bulunan  bakire-bakire 

olmayan ve evli-evli olmayan ayrımlarına yer vermemesidir. Yine yeni CKda, eski 

yasada  sıkça geçen “adab, ırz, namus, edep, töre, ahlak, ayıp, edebe aykırı 

davranış” gibi içeriği çoğunlukla kadınlar aleyhine doldurulan ataerkil söylem ve 

ifadelere yer verilmemiştir.  

 

                Bu bölümde yer verilen düzenlemelerin, eski yasadaki düzenlemelerden 

farkları şöyle sıralanabilir: 

-Önceki yasada, ırza tasaddi ve ırza geçme şeklinde ifade edilen saldırılar, “cinsel 

saldırı” olarak ifade edilmiştir. Suç; “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 

dokunulmazlığını ihlal etmek” şeklinde tanımlanmıştır. (md.102) Vücuda  organ 

veya sair bir cisim sokulması şeklinde cinsel saldırının  gerçekleşmesi, fiilin ağır 

biçimini oluşturmaktadır. Önceki yasada bu fiiller, tecavüz kapsamında 

değerlendirilmiyordu. Yine önceki yasada evlilik içi tecavüz, suç sayılmamıştı. Yeni 

yasada, bu suçun nitelikli halinin eşe karşı işlenmesi şikâyete bağlı bir suç olarak 

______________________________________________ 

115Handan Yokuş Sevük, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz 

Suçları”,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 57, Mart-Nisan 2005, s.246 
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kabul edilmiştir.(md.102/2) Yani soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdur olan 

eşin şikayetine bağlıdır. Bu düzenleme, evli kadının cinsel dokunulmazlığının 

sağlanması anlamında olumlu bir düzenlemedir.  

 

-Cinsel taciz, 105.maddede düzenlenmiştir:  “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak  taciz 

eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına veya   adli para    cezasına hükmolunur”.    Bu suça,    yeni    TCK’da    

Fransız Ceza Kanunu’nda olduğu gibi, “cinsel taciz” ifadesiyle yer verilmiştir116. 

Ancak maddede “cinsel taciz” suçu açıkça tanımlanmamıştır. Cinsel taciz madde 

gerekçesinde, “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel 

davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı 

olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir”117 şeklinde tanımlanmıştır. Bir 

suçun tanımlanmasında, “ahlâk temizliğine aykırı hareket” şeklindeki belirsiz bir  

ifadenin kullanılması yerinde değildir. Daha önce de belirtildiği gibi ataerkil kodlar 

ve ifadeler, yasalarda ayıklansa bile madde gerekçelerinde karşımıza çıkmaktadır.  

 

                     Cinsel taciz suçu, şikâyete bağlı bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme, yılbaşında Taksim’de yaşanan taciz olayı ve zanlıların serbest 

bırakılması sonrasında eleştirilere uğramıştır. İstanbul Barosu, tacizin topluca 

yapıldığını, suçun nitelikli olduğunu ve şikâyet aranmaksızın eylemin 102.maddeye 

______________________________________ 

116Sevük, s.270  
117http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2009  
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göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kadınlar, düzenledikleri 

kampanyayla, kamusal alanda gerçekleşen taciz suçlarında şikâyetin kaldırılmasını 

talep etmişlerdir118. 

 

-Yeni yasada, evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun, anne tarafından “namus kurtarma” 

saikiyle öldürülmesine ceza indirimi getiren düzenleme yoktur.  

 
-Eski yasada tecavüz, kız-kadın kaçırma suçlarında, failin mağdurla evlenmesi 

cezanın beş yıl ertelenmesini ve sonrasında da düşmesini sağlıyordu. Bu mağduru 

korumaktan çok, suçluyu koruyan bir hükümdü. Yeni yasa, tecavüzcünün mağdurla 

evlenerek cezadan kurtulmasına olanak sağlayan bu düzenlemeyi kaldırmıştır. 

 
-Bekâret kontrolü, 287.maddede “genital muayene” ismiyle yeni yasada da yer 

almaktadır: “Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye 

gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak 

amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan 

muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz”.  

 

                     İlk fıkrada, muayene için yetkili hâkim ve savcı kararı aranmaktadır. 

_________________________________________________ 
118Kadınlar Tacize Karşı “Mor İğne”lerle Eylemde, 

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/104114/kadinlar-tacize-karsi-mor-ignelerle-eylemde, 

Erişim Tarihi: 3.6.2008  
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Ancak bu hüküm, bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla 

yapılan muayeneler açısından aranmamaktadır. Düzenlemedeki “kamu sağlığını 

korumak” ifadesinin kapsamı  belirsizdir. Uygulamada kadınlar  kolluk, okul idaresi, 

aileler tarafından keyfi bir şekilde bekaret kontrolüne zorlanmaktadır. Ama en 

önemlisi, kadının onayı aranmamaktadır.  Kadının  onayı olmadan,  hakim  ve  savcı  

kararıyla yapılan muayene de zorla yapılan bir muayenedir ve zorla yapılan bir 

muayene, kadın için yeni bir travmaya yol açmaktadır119.  

 

                   Yasa, yargıç ve savcı kararı olmaksızın yapılan genital muayeneyi suç 

olarak düzenlemiştir. Ancak bu suç, “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığını taşıyan 

2.bölümde  yer almaktadır. Oysa burada ihlal edilen, kadının vücut ve cinsel 

dokunulmazlığıdır. Bu nedenle  eylemin,  Adliyeye karşı bir suç olarak düzenlenmesi 

ciddi bir çelişkidir.  

 

-5237 Sayılı TCK “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığında, 225.maddede “hayasızca 

hareketler” suçunu düzenlemiştir. Eski yasadaki düzenleme şöyleydi: “Alenen 

hayasızca vaz’u harekette bulunanlar on beş günden iki aya ve o suretle cinsi 

münasebette bulunanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve bu fıkrada yazılı 

hallerde ayrıca 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar”. Bu 

hüküm, yeni yasada şu şekilde düzenlenmiştir: “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya 

________________________________________________ 
119Meryem Erdal, “Kadınlara Yönelik Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet”, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.193 
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teşhir yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”. 

Görüldüğü gibi yeni düzenlemenin içeriği,  eski düzenleme göre daha belirgindir. 

Eski yasada “alenen hayasızca hareket” şeklinde ifade edilen eylemlerin ne olduğu 

belli değildi. Yeni yasadaysa “hayasız hareketlerin” ne olduğu, alenen cinsel ilişkide 

bulunma ve teşhir yapma şeklinde daha açık ifade edilmiştir. Ancak bu şekliyle de 

düzenlemenin çok net olduğu söylenemez. Yasa, bu belirsiz haliyle cinsiyetçi 

uygulamalara kapı aralamaktadır. Nitekim, maddenin yakın tarihte cinsiyetçi bir 

örneği yaşanmıştır. Galata köprüsünde balık tutan bir kadın, “hayasızca harekette” 

bulunduğu suçlamasıyla yargılanmış ve mahkum edilmiştir. Sözü geçen mahkeme 

kararında olay,  kadının üstüne şeffaf kıyafetler giydiği gerekçesiyle önce bir erkek 

tarafından uyarıldığı, ardından da polise şikayet edildiği şeklinde  anlatılmıştır. 

Ancak olayın nasıl olduğu ve geliştiği noktasında, kadının anlatımları hiç dikkate 

alınmamıştır. Oysa kadın, balık  tutarken  polislerin kendisine laf attığını ve 

sonrasında da karakolda tacize uğradığını iddia etmiştir. Fakat kadının iddiaları  

resmi organlar tarafından incelenmeye değer görülmemiş ve  bu iddialar 

doğrultusunda resmi hiçbir bir işlem yapılmamıştır120.   

 

                   Sonuçta bu hüküm, kadın bedeninin ve cinselliğinin “edep”, “haya”, 

“ahlak” gibi ataerkil kodlarla  baskı  altına alınmasına  ve kadın üstünde erkek 

___________________________________________ 

120Oral Çalışlar, “Bir Kadın Galata Köprüsü'nde Balık Tutunca”, 

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/107933/bir-kadin-galata koprusunde-balik-tutunca, 

Erişim Tarihi: 18.7.2008  
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denetimine  kapı açmaktadır. Kadının ne giyeceğine, giydiklerinin tahrik  oluşturup 

oluşturmadığına erkekler (aile, koca, devlet, sevgili ve sokaktaki erkekler)  karar 

vermektedir. Daha da önemlisi, kadınların giyiminin hep bir tahrik potansiyeli 

taşımasıdır. Bu olasılık üstünden, taciz, tecavüz, erkek saldırganlığı ve kadına 

yönelik şiddet eylemleri  cezasız kalabilmektedir. 

 

                  CEDAW Komitesi, Türkiye’nin 4. ve 5.birleştirilmiş raporunu görüşüp 

inceleyerek, değerlendirmelerini ve önerilerini “Sonuç Görüşlerinde” bildirmiştir. 

CEDAW, Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikleri olumlu bulmaktadır. Özellikle 

evlilik içi tecavüzün düzenlenmesinin altı çizilmiştir. Ancak önemli eksiklikler 

olduğu da vurgulanmaktadır. Bunlar arasında, namus suçuna yer verilmemiş olması 

ve genital muayenede kadının rızasının istenmesi zorunluluğunun getirilmemiş 

olması sayılmaktadır121.  

 
            
                   II. UYGULAMA VE  PROBLEMLER 

            

                   A. Aile İçi  Şiddet  

 

                   Daha önce de belirtildiği gibi, kadına yönelik şiddetin en yoğun 

yaşandığı yerlerden biri ailedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada şu tespitler 

___________________________________________________ 

121Feride Acar, “Kadınların İnsan Hakları, CEDAW ve Hukuki Durum”, Güncel Hukuk Dergisi, 

Mart 2005, s.36-37  
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yapılmaktadır:“Türkiye’de kadınların yaklaşık üçte biri fiziksel şiddete maruz 

kalırken, daha büyük çoğunluk farklı şiddet deneyimleri yaşamaktadır. Alışverişe 

çıkmaktan aileleriyle görüşmeye kadar kadınların attıkları her adım kocanın 

denetimine tabi görünmektedir: Her on  kadından yalnızca biri başka bir şehre/köye 

eşinden izin almadan gidebilmekte, üçü eşinden izin alma ihtiyacı duymadan ailesini 

ziyaret edebilmekte veya alışverişe/çarşıya gidebilmekte, dördü eşinin iznine tabi 

olmadan komşu/arkadaş ziyareti yapabilmektedir”122.  

 

                   Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından 17.168 kişi ile görüşülerek yapılan ve 2009 Ocak ayında 

yayınlanan “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Raporu”nda da şu veriler yer 

almaktadır: Rapora göre, ülke genelinde her on kadından dördü eşi veya birlikte 

olduğu kişi(ler) tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Türkiye’de yaşayan 

kadınlar, halen evli oldukları, bir dönem evli oldukları ya da evli gibi birlikte 

yaşadıkları erkekler tarafından farklı şiddet biçimlerine uğramaktadır. Evli kadınların 

% 11- 28’i eşinden ağır derecede fiziksel şiddet görmektedir. Fiziksel şiddette en 

yüksek oran, Kuzeydoğu Anadolu’da ve Orta Anadolu’da görülmektedir.  Türkiye 

genelinde evli kadınların %15’i cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Cinsel şiddet 

Marmara Bölgesi’nde %9, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde %29, 

_________________________________________________ 

122Altınay-Arat, s.105 
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diğer bölgeler için %11-23 arasındadır. Sadece fiziksel şiddet yaşadığını belirten 

kadınların yüzdesi ülke düzeyinde 39 iken, her iki şiddet biçiminden en az birinin 

yaşanma yüzdesi 42’dir. Şiddetin en yüksek görüldüğü   kadın grubu,  45-59 yaş 

arasıdır. Ülke genelinde kadınların %44’ü, duygusal istismarı yaşamının herhangi bir 

döneminde yaşamıştır. Kadınlar ekonomik şiddete de uğramaktadır. Kadınların %23,  

eşi veya birlikte olduğu kişinin/kişilerin çalışmasına engel olduğunu ya da işten 

ayrılmasına neden olduğunu söylemiştir123.  

 

                  Şiddete ilişkin rakamlar, yüksektir. Ancak rakamların, yaşanan şiddet 

gerçeğini bütünüyle yansıttığı söylenemez. Çünkü kadınlar, yaşadıkları şiddeti 

açıklama konusunda çekingen davranmaktadır. Ayrıca pek çok kadının hayatında 

şiddet  çok olağanlaştığından, kadınlar yaşadıklarını “şiddet” olarak 

tanımlamamaktadır. Aynı değerlendirme, duygusal ve ekonomik şiddet için de 

yapılabilir.   

 
       Kadın cinayetlerindeki rakamlar da yüksektir. Adalet Bakanlığı’nın 

Kasım 2009 verilerine göre; 2002 yılında 66 olan kadın cinayeti, 2007 yılında 

1077’ye, 2009 yılının ilk 7 ayında 953’e ulaşmıştır124. Rakamlar, şiddetin ve 

_______________________________________ 

123http://www.ksgm.gov.tr/tdvaw/doc/aisozet.pdf, Erişim Tarihi: 25.11.2009  
124Türkiye Psikiyatri Derneği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 

Günü Basın Açıklaması, http://www.psikiyatri.org.tr/PressPopUp.aspx?Id=26, Erişim Tarihi: 

2.12.2009  
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cinayetlerin sayısının arttığını göstermektedir. 

 

                   Bu noktada Devletin kadına yönelik şiddeti önlemede, ortadan 

kaldırmada yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdiği sorusu ve bunun yanıtı önem 

taşımaktadır. Bu soruya yanıt ararken, 4320 Sayılı Yasa’nın uygulamasına bakmak 

gerekiyor. Çünkü Yasa’nın çıkış amacı, aile içinde şiddeti önlemekti. Yasa’nın 

uygulanması noktasında  en başta görevlilerin duyarsızlığının ve tavrının, kadınların 

yaşadıkları şiddeti açıklamada, buna karşı hukuksal yollara başvurmada  olumsuz 

etki yaptığı belirtilebilir. Ayrıca bu sadece kolluk için değil, savcılar için de 

geçerlidir. Özellikle polise başvurulduğunda kadınların karşılaştığı “aile kavgasıdır, 

karışmayız” tepkisi ya da şiddet gören kadının eve gönderilmesi yasayı baştan 

işlevsizleştirmektedir125.  

 

                    Bu olumsuzluğa, İçişleri Bakanlığı’nın Ailenin Korunmasına Dair 

Kanunun Uygulanmasına Yönelik olarak yayınladığı genelgede de yer verilmektedir. 

2005/31 sayılı Bakanlık Genelgesi’nde, uygulamaya yönelik sorunlar yaşandığı 

belirtilmektedir. Bu sorunlar arasında da  aile içi şiddete, istismara veya suça 

yöneltmeye maruz kalıp kolluk kuvvetlerine başvuran ve şikayette bulunanların, 

gereği için adli makamlara yönlendirilmediği, mağdurların şikayetlerinin aileyi 

________________________________________________ 

125Bilal Köseoğlu, “Ailenin Şiddetten Korunması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 77, 

Temmuz-Ağustos 2008, s. 333 
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korumak adına dikkate alınmadığı, sığınma evinde kalanların adreslerinin de eşlerine 

ve yakınlarına verildiği  ifade edilmektedir. Bunların sonucunda da şiddet uygulayan 

kişilerin cezalandırılamadığı, şiddet mağdurlarının bir kez daha mağdur edildiği 

söylenmektedir126.  

 

                     Karakollarda yaşanan şiddet gerçeği de kadınların bu konudaki 

çekincelerini arttırmaktadır. Gözaltında şiddet-cinsel işkence olayları yaşanmakta ve 

“şiddet merkezine, şiddetten şikayet için gidilmektedir”127.  Bu, ciddi bir çelişkidir. 

Yaşamın her alanının ve kolluğun şiddetten arındırılması gerekmektedir. Bu da 

toplumsal bir dönüşümü deyimlemektedir. Ancak en azından, kolluğun şiddete 

uğrayan kadını eve göndermeyecek bilinç düzeyine gelmesi için, kolluğa toplumsal 

cinsiyet eğitimi verilmelidir. 

 

                       Yasadaki eksikliklerin uygulamaya yansıması da şiddete uğrayan 

kadınları mağdur etmektedir. Çünkü yasa boşanmış kadınları ve evli olmamalarına 

rağmen birlikte yaşayan kadınları kapsamına almamaktadır. Oysa bu gruba giren 

kadınlar da yoğun bir şekilde şiddete uğramaktadır.  Aile olma durumu, boşanmayla 

sona erse de eski kocaların eşlerini denetleme, kıskanma ve namusu olarak 

___________________________________________ 

126http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=3113, Erişim Tarihi: 20.2.1010 

127Erol, s.100 
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görme128 eğilimi devam etmektedir.  Bu, evli olmayıp da birlikte yaşayan ve ayrılan 

kadınlar için de geçerlidir. Nitekim Türkiye’de kadınlar boşandıkları için, 

boşandıktan sonra ilişkiye girdikleri için öldürülmektedir. Bu, fiilen yaşanan 

birliktelikler için de fazlasıyla geçerlidir. Yani kadın, en temel hakkını kullandığı için 

boşandığı ya da fiili birlikten ayrıldığı    için   şiddet   görmekte ve    

öldürülmektedir.   Bu kadınların   bir   kısmı,  mahkemelerden koruma talep ettiği 

halde, talepleri dikkate alınmamıştır129. 

  

                    Bu durum, Türkiye’nin taraf olduğu BM Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne de aykırıdır. Çünkü Sözleşme’nin 

1.maddesindeki “medeni durumlarına bakılmaksızın” ifadesi, bütün kadınları 

____________________________________________________ 

128Eray Karınca, “Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi için beş öneri”,  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=939704&Date=25.12.

2009&CategoryID=42, Erişim Tarihi: 24.11.2009  

129Boşandıktan sonra sürekli kocası tarafından ölümle tehdit edilen Zübeyde Kılıç, yakınlarının araya 

girmesiyle kocasıyla tekrar yaşamaya başlıyor. Fakat şiddet devam edince, korunmak için önce 

karakola başvuruyor. Karakoldaki polislerin “aile içinde olur böyle şeyler, barışın” demesi üzerine 

evine dönüyor. Fakat bir süre sonra çocuklarını da alıp kaçıyor. Kocası peşini bırakmayıp, ölüm 

tehditlerine devam edince bu kez de Savcıya başvuruyor.  Ancak tüm çabasına rağmen koruma tedbiri  

alamıyor ve çalıştığı atölyeye gelen kocası tarafından öldürülüyor. “Şiddet kol geziyor” , 

http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=55559,   Erişim Tarihi: 22.11.2009  
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içine almakta ve devleti bu konuda yükümlü kılmaktadır. Uygulamada bazı 

hakimlerin, fiili beraberlikleri de içine alacak şekilde kararlar vererek, Yasa’nın 

uygulama alanını genişlettikleri  görülse de130  bu konuda bütünlüklü bir 

uygulamadan söz edilemez. 

                        

                   Diğer taraftan kadına yönelik  şiddetin önlenmesi anlamında sadece 

şiddete maruz kalmış olma durumunda değil, şiddete uğrama tehlikesinin varlığı 

durumunda da yasa uygulanmalıdır. Yasa ve uygulama bu yönde genişletilmelidir. 

Çünkü yasa bu haliyle şiddete uğramayı ön koşul saymakta ve ikinci bir şiddet 

olayının gerçekleşmesini önlemeye çalışmaktadır. Şiddete uğrama tehlikesinin 

varlığı durumundaysa, kadın şiddete uğramadan korunmuş olacaktır131. 

 

                    Yasayla ilgili diğer sorun da başvuru taleplerinin üzerine koruma 

kararının derhal verilmemesidir. Durumun aciliyeti dikkate alınmadan duruşmanın 

açılması, delillerin toplanmasının beklenmesi, kadının ikinci kez ve belki de geriye 

________________________________________ 

130Örneğin Hakim Eray Karınca, birlikte yaşadığı kişinin uzun süredir kendisine şiddet uyguladığını, 

hayatı için endişe duyduğunu ileri sürerek korunma isteyen kadın için dört ay süreli koruma tedbiri 

alınmasına karar vermiştir. “Kadınlar Bu Mahkeme Kararlarını Aklınızın Bir Köşesinde Tutun”, 

http://bianet.org/bianet/kadin/115583-kadinlar-bu-mahkeme-kararlarini-aklinizin-bir-kosesinde-tutun, 
Erişim Tarihi: 22.11.2009  

131Karınca, 2007, s.119  
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dönüşsüz bir şekilde mağdur olmasını sonuçlamaktadır132. Mahkemenin nafakaya 

hükmetmesi durumunda da nafakanın mağdur eş tarafından tahsil edilmesinde 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Şiddet yaşayan kadın bu sefer de ekonomik yönden 

sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle, devlet tarafından sağlanacak bir fondan 

nafakanın doğrudan mağdura ödenmesi ve ardından kusurlu kişiden alınması yerinde 

olacaktır133. 

 
                  Koruma kararının alınmasında, uygulamada genellikle fiziksel şiddet 

dikkate alınmaktadır. Oysa Yönetmelik, fiziksel şiddetin yanında cinsel, sözel, 

ekonomik ve psikolojik şiddete de yer vermektedir. Diğer bir eksiklik de kararın, 

aleyhine tedbir kararı verilen kişiye bildiriminin nasıl ve kim tarafından 

yapılacağının net olmamasıdır. Yasa’da belirtilen “Cumhuriyet Başsavcılığı kararın 

uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler” şeklindeki düzenleme, 

kararın tebliği konusunda açıklık taşımamaktadır. Bu nedenle tedbirin tebliği 

konusunun, yasal açıdan açıklığa kavuşturulması gerekmektedir134.  

 

                    Sonuç olarak şiddet mağduru kadınların sosyo-ekonomik güçlerinin 

yetersizlikleri, yasadan habersiz oluşları ve kolluğun tavrı daha baştan kadının 

__________________________________________ 

132Moroğlu, 2009, s.242  
133Eray Karınca, 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=939704&Date=25.12.

2009&CategoryID=42,  Erişim Tarihi: 24.11.2009 
134Karınca, s.120 
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mağduriyetini açıklamasını zorlaştırmaktadır. Bir de buna yasanın eksikliklerini ve 

bunun uygulamaya yansımasını   eklediğimizde,   yasanın    etkisi  oldukça   

sınırlanmaktadır. Bu nedenle, yasanın eksiklikleri giderilmeli ve kapsamı 

genişletilmelidir. Ama daha da önemlisi, kolluktan başlayıp savcıya ve hakime 

uzanan sürecin, bir dönüşüm geçirmesi gerektiğidir. Çünkü bu sürecin aktörü olan 

uygulayıcıların duyarlılık kazanması, yasanın işlerliğini olumlu yönde etkileyecektir.  

 

                 Nitekim, AİHM’nin Türkiye’yi aile içi şiddetle ilgili bir davada mahkum 

etmesi, yasanın gerektiği gibi işlemediğini göstermektedir. Bu davayla Türkiye, aile 

içi şiddetten kadını koruyamadığı gerekçesiyle AİHM tarafından mahkum edilen ilk 

ülke olmuştur135.  Mahkumiyete konu olan davanın ismi, Opuz-Türkiye davasıdır. 

Başvurucu Nahide Opuz, devlet makamlarının kendisini ve annesini aile içi şiddetten 

koruyamadığını belirterek, Sözleşmenin 2., 3. ve 14.maddelerinin ihlal edildiğini ileri 

sürmüştür136. 

 

                  Başvurucu Opuz, annesinin imam nikahlı kocasının oğluyla evlidir.  

________________________________________ 

135Eray Karınca, “Devlet ne yapmalı?”, 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=943692&Date=04.12.

2009&CategoryID=42, Erişim Tarihi: 12.12.2009  
136Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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N.Opuz, 1995 ile 2002 yılları arasında sürekli olarak kocasının tehditlerine maruz 

kalmıştır. Opuz ve annesi ilk olarak Nisan 95’de, başvurucunun kocası ile kocasının 

babasının kendilerinden para istediği, kendilerini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği 

şikayetiyle Savcıya başvurmuştur. Doktor tarafından başvurucuya ve annesine, 

vücutlarında tespit edilen  çeşitli çürük ve ezikler nedeniyle, beş günlük iş 

göremezlik raporu verilmiştir. Savcılık, başvurucunun kocası ve kocasının babası 

için ölüm tehditleri ve beden yaralaması için bir iddianame hazırlamıştır. Ancak, 

Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen müessir fiil davası, başvurucu ve annesinin 

şikayetlerini geri almasıyla düşmüştür. Ölüm tehditlerine ilişkin davada ise failler 

delil eksikliği gerekçesiyle beraat etmişlerdir137.  

 

                        İkinci saldırı olayı, Nisan 96’da gerçekleşmiştir. Opuz, kocası tarafından 

ağır bir şekilde dövülmüştür. Doktor raporunda başvurucunun hayatını tehlikeye 

sokacak biçimde yaralandığını belirtmiştir. Savcının talebi ve yargıç kararı ile, 

başvurucunun kocası H.O., tutuklanmış, ancak 14 Mayıs 1996 tarihinde yapılan 

duruşmada, savcının talebi üzerine tahliye edilmiştir. 13 Haziran 1996 tarihinde 

yapılan duruşmada, başvurucu daha önce yapmış olduğu şikayeti geri almıştır. 

Davanın devam edebilmesi için başvuranın şikayeti gerekli olduğundan, Temmuz 

______________________________________________ 

137Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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1996 tarihinde dava düşmüştür138. 

 

                   Şubat 1998’de başvurucunun, annesinin, kız kardeşinin ve kocasının 

karıştığı bir kavga yaşanmış ve kocası başvurucuya bıçak çekmiştir. Kavgaya katılan 

herkes, çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 6 Mart 1998 tarihinde Savcılık bu kavgayla 

bağlantılı olarak hiç kimse hakkında kovuşturma başlatmamış ve bıçak çeken 

başvurucunun kocasının kovuşturulması için  yeterince delil olmadığı sonucuna 

varmıştır139.  

 

           Mart 1998 tarihinde H.O., başvurucunun ve annesinin üzerine araba 

sürerek, başvurucunun annesini ölümcül şekilde yaralamıştır. Karakolda H.O., 

yaşanan olayın bir kaza olduğunu ileri sürmüştür. Ancak gerek başvurucu gerekse 

annesi, başvurucunun kocasının kendilerini öldürmek için arabayı üzerlerine 

sürdüğünü belirtmişlerdir. Bunun üzerine, başvurucunun kocası tutuklanmıştır. Bu 

arada başvurucu, kocası aleyhine boşanma davası açmıştır. Bu olayla ilgili olarak  

güvenlik güçlerince hazırlanan raporda, başvurucunun, kocasını terk ederek 

annesinin yanına yerleştiği, başvurucunun kocasının başvurucu ile barışma 

girişimlerinin başvurucunun annesi tarafından geri çevrildiği, başvurucunun 

___________________________________________________ 

138Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
139Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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kocasının aşağılandığı ve başvurucunun kocasının kendisini ölümle tehdit ettiği 

iddialarında bulunduğu not edilmiştir. Raporda ayrıca H.O’nun, bu olayı takip eden 

25 günlük tutukluluk sürecinden sonra salıverilmesi üzerine, devreye arabulucuları 

sokarak başvurucu ile barışmaya çalıştığı ancak başvurucunun annesinin yine buna 

engel olduğu yer almıştır. Bunlar dışında, başvurucunun annesinin başvurucuyu 

kocasından ayırmak istediği, başvurucunun kocasına iftira attığı ve güvenlik 

güçlerinin zamanını boşa harcadığı ifadeleri de raporda yer almıştır. Mahkemenin 

cinayete teşebbüs olarak nitelendirdiği davanın duruşmasında, fail tekrar bunun bir 

kaza olduğunu ileri sürmüş, başvurucu ve anne de bunu onaylayarak, davaya devam 

etmek istemediklerini bildirmişlerdir. Mahkeme arabayla yaralama olayıyla ilgili 

olarak, başvurucu şikayetini geri aldığı için, başvurucuya karşı işlenen suç 

bakımından  davanın düşmesine karar vermiştir. Ancak başvurucunun annesine karşı 

işlenen suçta, oluşan yaralanmaların ciddi nitelikte olması nedeniyle, başvurucunun 

kocası   üç ay hapis   ve para cezasına   çarptırılmış,    hapis cezası   daha sonra para 

cezasına çevrilmiştir140.  

 
                  Başvurucu, Ekim 2001 tarihinde kocası tarafından çeşitli yerlerinden 

bıçaklanmıştır. Aralık 2001 tarihinde Savcılık, başvurucunun kocasını bıçaklı 

saldırıda bulunmakla suçlayan iddianamesini Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunmuştur. 

Bunun üstüne Mahkeme, H.O’yu para cezasına çarptırmıştır. Kasım 2001 tarihinde 

______________________________________________ 

140Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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başvurucu, Savcılığa başvurarak kocasının kendisini tehdit ettiği şikayetinde 

bulunmuştur. Ancak bu şikayet, Mart 2002 tarihinde somut delil olmadığı 

gerekçesiyle  kovuşturulmamıştır. Başvurucunun annesi, daha sonraki süreçte de 

Savcılığa çeşitli kereler başvurmuş, başvurucunun kocasının kendisini ve 

başvurucuyu tehdit ettiği şikayetinde bulunmuştur. Sonrasında, başvurucunun annesi 

Mart 2002 tarihinde  başvurucunun kocası tarafından vurularak öldürülmüştür.  

“Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2008 tarihli nihai kararda, H.O.’yu 

adam öldürmek ve ruhsatsız silah taşımaktan mahkum etmiştir. Öte yandan, sanığın 

suçu müteveffanın kendisini kışkırtması sonucunda işlediği ve duruşmalar 

sırasındaki iyi hali göz önünde bulundurulduğunda, mahkeme, esas cezayı düşürüp, 

25 yıl 10 ay hapis ve 180 Yeni Türk Lirası para cezasına indirmiştir. Mahkumun 

tutuklu kaldığı süre ve kararın temyiz mahkemesince inceleneceği göz önünde 

bulundurularak, H.O.’nun serbest bırakılmasına karar verilmiştir”141.   

 

 

           Başvurucu N.Opuz,  AİHM’ye başvurarak Hükümetin annesinin yaşam 

hakkını koruyamadığını belirterek, annesi bakımından Md.2’nin, kendisi bakımından 

ise AİHS Md.3’ün ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur. Ayrıca, hem kendisi hem de 

annesi bakımından AİHS Md.2 ve 3 ile bağlantılı olarak Md.14’ün ihlal edildiği 

iddiasında bulunmuştur. AİHM, hükümetin başvurucunun iç hukuk yollarını 

_____________________________________________ 

141Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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tüketmediği yönündeki savunmasını kabul etmemiştir. Mahkeme, yetkili makamların 

kocanın ölümcül bir saldırıda bulunacağını öngörüp görmediğini incelemiştir. 

Tehditler ve şiddetin artan dozu düşünüldüğünde bunun öngörülebilir olduğu 

belirtilmiştir. Mahkeme, yetkili makamların başvurucunun annesinin öldürülmemesi 

için gerekli gayreti gösterip göstermediklerini de incelemiştir. Mahkeme’ye göre 

olayın başından beri ölüm tehditleri vardır. Bıçak ve av tüfeği gibi öldürücü silahlar 

kullanılmıştır. Saldırgan plan yapmış ve evin etrafında dolanmıştır. Yerel mahkeme, 

bütün bu faktörleri dikkate almamıştır. Bunun yerine olayı “aile içi mesele” olarak 

görüp, müdahaleden kaçınmıştır. Üstelik, şikayetlerin geri çekilmesinin arkasındaki 

saikler aranmamıştır. Oysa şikayetlerin baskı ve ölüm tehditleri nedeniyle geri 

çekildikleri açıktır. Bu nedenle Mahkeme, yerel makamların annenin yaşamının 

korunması için gerekli gayreti göstermediklerini belirterek, devletin bu konudaki 

pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermiştir142. 

 

                   AİHM, başvurucu Opuz açısından fiziksel bütünlüğünün eşi tarafından 

ciddi bir şekilde ihlal edilmesine rağmen devlet yetkililerinin caydırıcı önlemler 

almadığına ve dolayısıyla AİHS’nin 3.maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Ayrıca AİHM, mevcut davada 2. ve 3.maddelerle birlikte 14.maddenin de ihlal 

edildiğini belirtmiştir. AİHM’nin 14.madde (ayrımcılık yasağı ) konusundaki tespiti 

_____________________________________________ 

142Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
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şöyledir: “……Bu nedenle, iddia edilen ayrımcılık (başlı başına) kanunlara 

dayanmamakta; yerel makamların genel tutumundan – aile içi şiddetten şikayetçi 

olan kadınların polis karakollarında gördüğü muamele ve mağdurlara etkili koruma 

sağlamadaki yargısal pasiflik gibi –  kaynaklanmaktadır”143. 

 

                    AİHM kararı, hükümet tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bakan Sema 

Kavaf ve Güldal Akşit kararı,  “Vaka münferit. Karara itiraz edeceğiz. Türkiye'deki 

yasal düzenlemeler yeterli”144 şeklindeki açıklamalarla eleştirmiştir. Karar, Başbakan 

tarafından da eleştirilmiştir: “AİHM'nin aile içi şiddetle ilgili Türkiye hakkında 

verdiği kararı utanç verici. Tekil bir olayı Türkiye geneline fatura etmek çok yanlış. 

Bu olaylar onlarda da var. Güvenlik güçleri bu işlerin üzerine gidiyor, yasalarımız 

ortada. ABD’de var, Japonya’da var. Kadın ve aileden sorumlu bakanlığımızın 

çalışmaları var. Mesela Mardin olayı... Her bir kişinin başına güvenlikçi konulmaz. 

Bunun akılla izahı yok. Bunun eğitimle alakası yok. Bakıyorsun, eğitimli insanlar 

neler yapıyor”145.  Kadın örgütleri ve aktivistlerse, karara ilişkin yaptıkları 

açıklamada Hükümetin karara gösterdiği tepkiyi eleştirmişlerdir. Bu 

_____________________________________________ 
143Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  
144“Hükümet AİHM Kararını, Kadınlar Hükümeti “Utanç Verici” Buluyor”,   

http://bianet.org/bianet/dunya/115147-hukumet-aihm-kararini-kadinlar-hukumeti-utanc-verici-

buluyor, Erişim Tarihi: 26.11.2009 
145“Hükümet AİHM Kararını, Kadınlar Hükümeti “Utanç Verici” Buluyor”,   

http://bianet.org/bianet/dunya/115147-hukumet-aihm-kararini-kadinlar-hukumeti-utanc-verici-

buluyor, Erişim Tarihi: 26.11.2009 
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kararın, Türkiye’de yapılan yasal reformların yeterli olmadığını gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Değerlendirmelerde, şu tespitler yapılmıştır: Erkek şiddeti, cinsiyet 

ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır ve eşitlik baz alınmadan yapılacak yasal 

düzenlemeler sonuç vermeyecektir. Ayrıca yapılan yasal düzenlemeler, uygulamaya 

yansımamaktadır. Diğer taraftan bu tür olaylar münferit değildir, erkek şiddeti 

sistematiktir146.  

                   

                    Gerçekten de Türkiye’de erkek şiddeti, münferit değil sistematiktir ve  

Opuz gibi pek çok vaka bulunmaktadır147.   Kadına yönelik şiddet, devletin öncelikli 

_______________________________________________ 

146“Erkek Şiddeti Alarm Veriyor, Yasalar Tam, Sıra Uygulamada, 

”http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/115257-erkek-siddeti-alarm-veriyor-yasalar-tam-sira-

uygulamada,   Erişim Tarihi: 26.11.2009 

147Hatay’da kocasından sürekli şiddet görün ve çocuklarına sığınmak zorunda kalan bir kadın, kocası 

hakkında iki kere savcılığa suç duyusunda bulunuyor. Buna rağmen savcılık herhangi bir önlem 

almıyor. Çocukların evde bulunmadığı bir gün evi basan koca, karısını öldürüyor. 
http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=41217, Erişim Tarihi: 27.11.2008,  “N.Ş., iki yıldır evli 

olduğu eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle, 16 Haziran 2004'te Eyüp 2. Aile Mahkemesi'ne 

başvurdu. Mahkeme, can güvenliği olmadığını bildiren N.Ş.'nin eşi için 3 ay evden uzaklaştırma 

kararı verdi. N.Ş., koruma süresinin bitmesinin ardından, 24 Ocak 2005'te Eyüp 1. Aile Mahkemesi'ne 

aynı doğrultuda yeni bir başvuru yaptı. Ancak mahkeme, bu başvuruyu reddetti. Başvurunun 

reddedilmesinden iki gün sonra N.Ş. eşi tarafından ağır biçimde dövüldü ve sokağa atıldı. N.Ş., bunun 

üzerine, darp edildiğine yönelik sağlık raporu alarak Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. 

Mahkeme, Eyüp'teki mahkemenin red kararı vermesine rağmen, olayın Eyüp ilçesi sınırlarında 

gerçekleştiği gerekçesiyle N.Ş.'nin koruma talebini geri çevirdi. N.Ş.'nin bunun üzerine Eyüp'teki 

mahkemeye yaptığı ikinci başvuru da reddedildi. Karara yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine N.Ş., 

iç hukuk yolları tükendiği için AİHM'ye başvurdu”.“AİHM'den Aile İçi Şiddete İkinci 

Mahkumiyet Yolda”, http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/116073-aihmden-aile-ici-siddete-

ikinci-mahkumiyet-yolda, Erişim Tarihi: 26.11.2009 
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meselesi olmamaktadır.Yasalar çıkarmak ve bu işin yalnızca yasal çerçeveyle 

çözüleceğini düşünmek, yaşanan şiddet gerçeği karşısında gerçekçi bir yaklaşım 

değildir. Zaten yasal reformlara rağmen şiddetin bu kadar yaygın olması, bunu 

doğrulamaktadır. Ayrıca kadınlar lehine düzenlemeler de etkin bir şekilde 

uygulanmamaktadır. Uygulamaya hakim olan eril bakış, bu düzenlemelerin hayata 

geçmesini engellemektedir. Devlet, kendisi için önem arz etmeyen konularda 

(kadınların eşitsiz konumu, şiddet görmeleri ve sömürülmeleri bunlardan biridir) 

kayıtsız kalmakta ya da ihmalkar davranmaktadır. Opuz kararı, bu kayıtsızlığın ve 

ihmalkarlığın çok açık bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. Zaten Mahkeme bu 

kayıtsızlığı, “yargı düzeyinde genel ve ayrımcı pasiflik”148 şeklinde ifade etmiştir.   

                 

                  Kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, sığınma 

evlerinin149 azlığı da bu kayıtsızlığı doğrulamaktadır. Türkiye’de  Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı 29, belediyelere ve özel kurumlara ait 25 

olmak üzere toplam 54  sığınma evi bulunmaktadır150. Devletin sığınma evlerine 

yaklaşımını göstermesi açısından, devlet kurumlarınca kullanılan “konuk evi” 

__________________________________________________ 

148Opuz-Türkiye Davası, http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/33401-02.pdf,  Erişim Tarihi: 

25.11.2009  

149Sığınma evleriyle ilgili hukuksal düzenlemelere, “Hukuksal Diğer Önlemler” başlığında yer 

verilecektir. 
150http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/KadinKonukevleri.Agustos09.pdf,  Erişim 

Tarihi: 26.11.2009  
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ifadesinin de irdelenmesi gerekmektedir. Mor Çatı, sığınma evlerini bu şekilde 

tanımlamanın bilinçli nedenleri olduğunu belirtmektedir: “…..Nitekim sığınak 

kavramı yerine, yasada, devlet kurumlarında “konukevi” kavramı kullanılıyor. Bu 

çekincenin nedeni bizce, sığınakların varlığının, üzerinde tartışılmayan, 

sorgulanmayan ailenin “kutsallığına” gölge düşürebileceği endişesidir……Kamu 

kurumları ve yerel yönetimler tarafından açılan sığınaklar için, “Kadın Korunma 

Evi”, “Konuk Evi” gibi tanımların kullanılması kabul edilemez. Bu kavramlar, 

kadına yönelik şiddeti toplumsal bir sorun olmaktan çıkarıp, kadını, esirgenmesi, 

korunması gereken bir nesne; kadına yönelik şiddeti ise kadının kendi sorunu haline 

getirmekte ve kadını değişmeden aynı durumda ve aile içindeki geleneksel rolü 

içinde kalmaya zorlamaktadır. Oysa sığınaklar, sadece kadınların can güvenliğini 

sağlayacak ya da erkek şiddetinden uzaklaşıp, biraz olsun nefes almalarını 

kolaylaştıracak mekanlar değil, aynı zamanda diğer kadınlar ve çocuklarıyla 

şiddetsiz bir ilişki kurabilecekleri ve giderek şiddetsiz bir hayatın mümkün olduğunu 

keşfedecekleri mekanlardır. Bu nedenle yukarıdaki ifadeler yerine “sığınak” sözcüğü 

kullanılmalıdır”151.  

   

                   Sığınma evlerinin azlığı dışında değinilmesi gereken diğer bir nokta da 

var olan sığınma evlerinin ekonomik yönden desteklenmemesidir. Mor Çatı Kadın 

Sığınağı Vakfı, devletin kadın örgütlerine para kaynağı sunmadığını belirtmektedir: 

_____________________________________________________ 

151“Mor Çatı ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet”, http://www.morcati.org.tr/bk01.php, Erişim 

Tarihi: 26.11.2009  
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“Devlet kadına yönelik şiddete karşı bütçe ayırmıyor. Cinsel şiddetle ilgili spesifik 

kaynak gerek. Çünkü cinsel suçlar gizli kalıyor, kadınlar tekrar tekrar 

yargılanmaktan dolayı başvuruda bulunmuyorlar”152. Van Kadın Derneği de devletin   

yapması gereken işleri yapmak zorunda kaldıklarını, oysa görevlerinin mağdurları 

devletin ilgili birimlerine yönlendirmekle sınırlı olması gerektiğini belirterek, şu 

örneği veriyor: “Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yönlendirdiğimiz bir kadının 

yaşadığı şiddeti teyit etmek için evine gidiyorlar. Kadını damgalamış oluyorlar. 

Ardından o anda kocası evde uyuşturucu krizine girmiş oluyor ve görevliler evi terk 

ediyor. Şimdi kocası o kadına sorun yaratmaz mı? Kadının güvenliği de yok”153. 

 

                  Bu başlığa son vermeden önce değinilmesi gereken diğer bir konu da 

mahkemelerin kadına yönelik şiddetle ilgili davalarda haksız tahrik uygulamasıdır.  

Haksız tahrik, ileriki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ama burada şunu 

söylemek gerekiyor ki haksız tahrik hükmü, namus gerekçeli öldürmeler dışındaki 

kadın cinayetlerinde de sıklıkla uygulanmaktadır. Örneğin bir tartışma sırasında eşini 

öldüren ve ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan erkeğe, yerel 

mahkeme  önce  ömür boyu hapis cezası  vermiştir. Ancak Mahkeme daha sonra 

___________________________________________________ 
152"Türkiye'de Tecavüz Kriz Merkezleri Bile Yok, Bırakın Devlet Desteğini", 

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/110897/turkiyede-tecavuz-kriz-merkezleri-bile-yok-

birakin-devlet-destegini,  17.11. 2008 
153"Türkiye'de Tecavüz Kriz Merkezleri Bile Yok, Bırakın Devlet Desteğini", 

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/110897/turkiyede-tecavuz-kriz-merkezleri-bile-yok-

birakin-devlet-destegini,  17.11. 2008 
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kadının tartışma sırasında kocasına hakaret ettiğini gerekçe göstererek “ağır haksız 

tahrik” hükmünü uygulamış ve kocaya verdiği ömür boyu hapis cezasını on altı yıla 

indirmiştir154. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nden (KA-DER) Hülya 

Gülbahar, haksız tahrik hükmü ve bunun uygulanmasıyla ilgili olarak şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: “Tahrik indirimleri, bir ülkenin hukuk sisteminin ne 

kadar cinsiyetçi olduğunun bir göstergesi. Bir sistem düşünün, kot pantolon giydi, 

kocasına küfretti ya da sevişmeyi reddetti gibi gerekçeleri, kadınların en doğal 

hakları olan davranışları bile, erkekleri provoke eden ve masum ilan eden davranışlar 

olarak nitelendiriyor. Bu durum kabul edilemez. Sistem, bir erkeği kurtarmak için 

harekete geçtiğinde, hastanelerden Adli Tıp Kurumu’na, yüksek yargıdan adalet 

teşkilatının tüm birimlerine kadar, siyasetçilerle de dahil olmak üzere, bütün 

mekanizmalar tüm gücüyle erkek saldırganı kurtarmak için işliyor. TCK’ya göre 

tahrik indiriminin yapılabilmesi için, sanığın hukuken haksız olan ya da suç 

oluşturan bir eylemle karşı karşıya kalmış olması gerekir. Ayrıca sanığın o eylemin 

şoku altındayken bu fiili gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu şartlar aranmadan 

haksız tahrik indirimi uygulanamaz. Bana yan gözle baktı, pantolon giydi, cinsel 

ilişkiyi reddetti gibi gerekçelerle haksız tahrik indirimi uygulanmasının hukuki bir 

tarafı yok. Mevcut kanunlar doğru uygulanmıyor” 155. 

________________________________________________ 
154“Kadın Katli Davalarında Haksız Tahrik Kabusu”,  

http://www.birgun.net/actuel_2008_index.php?news_code=1226444963&year=2008&month=11&da

y=12,  Erişim Tarihi: 13.10.2008 
155“Kadın Katli Davalarında Haksız Tahrik Kabusu”,  

http://www.birgun.net/actuel_2008_index.php?news_code=1226444963&year=2008&month=11&da

y=12,  Erişim Tarihi: 13.10.2008 
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                     Urfa’da yerel    mahkeme    karalarını    inceleyen   bir  çalışma, ataerkil  

değerlerin, haksız tahrike nasıl gerekçe yapıldığını açıkça göstermektedir. Özellikle 

kadınların hakaretamiz sözleri ve itaatkar olmayan hareketleri, mahkemeler 

tarafından “haksız tahrik” olarak değerlendirilmektedir. Örneğin karısının eve geç 

gelmesine sinirlenen ve üstüne bıçakla yürüyen alkollü kocasına kadının “sen bana 

karışmazsın, alkollüsün” şeklindeki bağırmalarını, mahkeme hafif tahrik olarak kabul 

etmiştir156. 

 

                    B. Cinsel Politika 

 

                    Daha önce de  belirtildiği gibi  yasalarda  reform  yapılması,  kadınların 

uğradığı şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldırmada tek başına yeterli olmamaktadır. 

Çünkü kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında, hukuk tek 

başına çözüm olamaz. Şiddetin ekonomik-sosyal ve kültürel sebepleri ortadan 

kaldırılmadıkça, hukukun işlevi çok sınırlı kalacaktır. Bu nedenle işlevi zaten sınırlı 

olan hukuktan, eşitsizliklerin ve şiddetin ortadan kaldırılmasında mucizeler beklemek 

doğru olmaz. Ancak  hukukun işlevinin de azımsanmaması gerekmektedir. Özellikle 

şiddetin önlenmesinde devlete pozitif yükümlülükler yükleyen yasalar ve bunların 

uygulanması önem taşımaktadır.  

________________________________________ 

156Ceren Belge, “Kadına Yönelik Şiddetin Cezalandırılmasında Kültürel Değerlerin ve Görsel 

Geleneklerin Ağırlığı: Şanlıurfa 2.Ağır Ceza Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme”, Töre 

Cinayetleri, Şanlıurfa Barosu Dergisi, Sayı:13, 2006, s.45  
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                   Bu noktada,   kadınlar  lehine düzenlemelerin ne kadar uygulandığı önem  

taşımaktadır. Çünkü zihniyet, algılar değişmedikçe en ileri yasalar bile işlevsiz 

kalmaktadır. Türkiye’de sınırlı da olsa uygulama alanında geçmiş yıllarla 

karşılaştırıldığında bir değişimden söz edilebilir. Bu değişimde, kadın mücadelesinin 

çok önemli bir etkisi olmuştur. Fakat bu, ataerkilliğin ortadan kalktığı anlamına 

gelmemektedir. Ataerkillik, önemli kazanımlarla zayıflatılıp, geriletilse de değişik 

formlar kazanıp, kendini var edebilmektedir. Son yıllarda mahkeme kararlarında 

ataerkillik, eski kararlarda olduğu gibi açık bir şekilde karşımıza çıkmamaktadır. 

Kullanılan eril dil, değişebilmektedir. Bu anlamda Mahkeme kararlarındaki yoğun 

ataerkil kullanımlar  yerini, daha incelikli ataerkil ifadelere bırakmıştır. Sonuçta 

ataerkil bakış kararlara ya da gerekçelere bir şekilde sızmaktadır. Bazen yerel 

mahkemelerin, Yargıtay’dan daha ilerde kararlar verdiği görülmektedir. AYM’nin de 

bazı kararlarında cinsiyetçilikten, ayrımcılıktan ve eşitlikten  söz eden muhalefet   

şerhleri  dikkat çekmektedir.  Bunlar   hukuktaki   ayrımcığın,   cinsiyetçiliğin deşifre 

edilmesinde ve yargının daha özgürlükçü-eşitlikçi bir bakış kazanmasında önem 

taşımaktadır.  

 

                Uygulamada, eril bakışın en çok egemen olduğu yerlerden biri de 

karakollardır. Kadınlara yönelik diğer şiddet biçimlerinde olduğu gibi, cinsel şiddet 

olaylarında da kolluğun ayrımcı tavrı değişmemektedir. Örneğin taciz olaylarında 

tacizciler, yetkililer tarafından korunmaktadır. En yakın tarihli örnek, tacize uğrayan 

dört kadının karakola giderek şikayette bulunmak istemeleri üstüne yaşananlardır.  
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Polisler, şikayetçi kadınlara bunun (taciz olayının) önemli bir şey olmadığını 

söylemişlerdir.   Şikayetçi kadınlar,   bazı polislerin,  “dişi   kuyruk sallamazsa erkek 

dolanmaz, kesin siz de bir şeyler yapmışsınızdır” şeklinde bir karşılık verdiğini 

belirtmiştir.  Kadın polislerin tavrı da erkeklerden farklı olmamıştır157. Bu tür 

olaylarda, kadına karşı kullanılan aşağılayıcı, ayrımcı dil, kadın için ikinci bir travma 

niteliğindedir. Böylelikle tacizci erkekler yetkililer tarafından kollanmakta ve  kadını 

mağdur eden taciz olayının faturası  da çok kez kadına çıkartılmaktadır. Kadını suçlu 

ilan eden bu eril bakış, tacizcileri ve kadına şiddet uygulayanları 

yüreklendirmektedir. Yargının üç ayağı, polis, savcı ve yargıç158, erkek egemen bir 

duruş sergilemekte ve bu da kadınlarla ilgili kararları ve uygulamayı 

şekillendirmektedir.  

 

                  Cinsel tacizde olduğu gibi, yaşanan tecavüz olayların da da saldırgandan 

çok kadın suçlanmakta ve kadının geçmişi, nasıl bir hayat sürdüğü konu 

edilmektedir. Cinsel saldırının mağduru olan kadının davranışları, çekiciliği, failler 

tarafından savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Mahkemeler, bu savunuyu dikkate 

alabilmekte ve  kadın bir tahrik objesi, asıl suçlu gibi kabul edilmektedir159.   

 

                          Tecavüz,   mağdur için çok büyük bir travmadır. Çoğu vakada kadınlar,  

_________________________________________________ 
157http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=41445, Erişim Tarihi:1.12.2008  
158Şenal Sarıhan, Namus Cinayetleri Aile içi Şiddetin Bir Türü  Yasalar Cinayeti Özendiriyor,  

Kadınlar Dünyası, Sayı:10, 2000, s. 45  
159Abbas Kılıç, “Ahlâk Perdesine Yansıyan Kadın ve Şiddet”, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2008, 

s.34  
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bu travmadan biran önce kurtulmak için yargısal yollara başvurmamaktadır. 

Toplumdaki önyargılar, kadına yönelen şüphe,  mağdurun saldırganı 

cesaretlendirdiği yönündeki ataerkil bakış, kadınların yargısal yollara başvurmasını 

zorlaştıran bir etkendir. Bütün bu zorlukları aşan kadını bir de mahkeme aşaması ve 

ispat külfeti beklemektedir. Tecavüz suçlarında cebir, şiddet, tehdit kullanıldığının 

ispat edilmesi gerekmektedir. Bu suçlarda en önemli delil, mağdura doktor tarafından 

yapılan fiziki muayene sonunda verilen rapordur. Ancak pek çok tecavüz olayında 

kadın, yaşadığı travmanın etkisiyle doktora gitmemektedir. Bu durumda saldırının 

gerçekleştiğini ispat etmek için en önemli delilden yoksun kalmaktadır. Olayın 

üstünden belli bir süre geçmesi durumundaysa, tecavüzün fiili izleri silinmektedir. 

Fiziki izlerin kaybolduğu durumda da fiilin ispatı neredeyse imkansız hale 

gelmektedir160.  

 

                 Oysa tecavüz, bedensel olduğu kadar ve ondan daha fazla ruhsal açıdan 

izler bırakmaktadır. Tecavüz suçlarında, fiilin ruhsal açıdan yarattığı travma göz 

önünde bulundurulmalı ve psikolojik unsurlar atlanmamalıdır. Bu nedenle tecavüz 

suçlarında, ruhsal bulgular/raporlar dikkate alınmalıdır161.  

 

                   Tecavüz suçlarında fiilin gizli işlenmesi durumunda, görgü tanıklarının 

____________________________________________ 

160Ayşe Nuhoğlu, “Cinsel Suç Mağdurunun Beyanı ve İspat”, Kadına Yönelik Şiddete 

Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, 2.b., İstanbul: İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi 

Yayını, 2002, s.62  
161Erdal, s.191  
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beyanı önemlidir. Bu tür durumlarda görgü tanıklarının beyanı olmadığında, fiilin 

ispat edilmesi zorlaşmaktadır. Bu durumda ispat sadece mağdurun kendi beyanlarına 

dayanabilir. Cinsel suçlarda ispatta yaşanan bu zorluklar nedeniyle, ispat külfetinin 

yer değiştirmesi veya tecavüz fiilinin gerçekleştiğinin fiili bir karine olarak kabul 

edilmesi gerektiği yönündeki görüş  haklılık taşımaktadır162. 

 

 

                 Zaten uygulama da bu görüşün haklılığını onaylar niteliktedir. Çünkü 

yargı kararlarında kadın ispat zorluğu çektiğinde, fiil gerçekleşmemiş sayılmakta, 

mağdur olanın beyanları dikkate alınmamaktadır. Buna ilişkin çarpıcı örnek, 

Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin 1990 tarihinde verdiği karardır. Yerel Mahkeme, öz 

kızına  tecavüz eden babayı 414/2’den cezalandırmıştır.  414/2 cebir, şiddet ve tehdit 

kullanarak tecavüz etmeyi düzenlemektedir: “Eğer fiil cebir ve şiddet veya tehdit 

kullanılmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından veya failin fiilinden başka 

bir sebepten dolayı veya failin kullandığı hileli vasıtalarla fiille mukavemet 

edemeyecek bir halde bulunan bir küçüğe karşı işlenmiş olursa ağır hapis cezası on 

seneden aşağı olamaz”. Mahkemenin verdiği karar, sanık tarafından  temyiz edilmiş 

ve yerel mahkemenin kararı Yargıtay 5.Ceza Dairesi tarafından incelenmiştir. Daire, 

“mağdurenin üç sene bu olayı gizleyip üç sene sonra açıklaması ve bu süre zarfında 

devamlı tehdit altında kaldığını kabul etmek mümkün olmaması nazara alınarak ırza  

geçme eyleminin maddi cebire dayalı olduğu yolundaki iddiayı kabule yeterli kesin 

__________________________________________ 

162Nuhoğlu, s.62 
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ve inandırıcı kanıt bulunmadığı” sonucuna varmış ve  sanığın TCK’nın 414/1 

maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir163. 414/1’deki 

düzenleme; “Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına geçerse beş seneden 

aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olur” şeklindedir. Bu düzenleme, 

414/2 ye göre daha az ceza öngörmektedir. Sonuçta yerel mahkeme kararı, Yargıtay 

tarafından bozulmuştur. Daire, mağdurenin fiilin tehdit ve korkutmayla gerçekleştiği 

yönündeki beyanlarını dikkate almadığı gibi, onun içinde bulunduğu durumu da 

doğru değerlendirememiştir. Mağdure korktuğu, baskı altında olduğu için  

yaşadıklarını uzun süre anlatamamıştır. Ama onun korkuya dayalı bu sessizliği, 

mahkeme tarafından maddi cebrin olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Oysa bu 

sessizliğin kendisi bile, mağdurenin korkutulduğunun, baskı altına alındığının açık 

bir kanıtı niteliğindedir.   

 

                   Daha önce de belirtildiği gibi Yargıtay, evli bir kadının rızasına aykırı 

ters ilişkiyi tecavüz saymamış ve verdiği kararlarda bu fiili, “aile bireylerine fena 

muamelede bulunmak” olarak değerlendirmiştir164.  Her iki karara, sadece bir üye 

tarafından muhalefet şerhi konulmuştur. Muhalefet şerhinde, karşılaştırmalı hukukun 

konuya yaklaşımı ele alınmış ve şöyle bir ayrım yapılmıştır:  

“A-1-Maddi ya da manevi zor kullanmaksızın ve fakat gönülsüz olarak 

__________________________________________________ 
163Yargıtay 5.C.D.’nin 29.11.1990 tarih E.1990/3380 ve 1990/5426 sayılı kararı,  YKD. C.17, S:6,  

1991, s.955-956 

164Yargıtay 4.C.D.’nin 19.12.1990 tarih ve 5557/7044 sayılı kararı, YKD, C.17, S:2, 1991, s.290, 

Yargıtay 4.C.D.’nin 7.7.1994 tarih ve 2788/6217 sayılı kararı, YKD, C.20, S:11, 1994, s.1847 
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gerçekleştirilen ters cinsel ilişkinin TCY’nın 478. maddesine; (aile bireylerine fena 

muamelede bulunmak) 

2- Maddi ya da manevi zorla işlenen olağan ( vajinal ) ya da ters cinsel ilişkinin, 

zorla ırza geçme suçunu oluşturacağı, böyle bir hüküm olmasaydı, bu hükme göre 

daha genel ve yardımcı hüküm olan TCY’nın 188/2. maddesine uyacağı açıktır.  

B- İnceleme konusu olayda sanığın eşiyle tehdit ( manevi zor ) kullanarak ters 

ilişkide bulunduğunu ileri sürülmesine göre, eylemin TCY’nın 416/1. maddesinin 

(On beş yaşını bitiren bir kimsenin cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle 

ırzına geçme) uygulanmasını gerektirebileceği, kanıtları tartışmanın ve eylemi 

nitelemenin Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girdiği kanısındayım”165.  

 

                 Hukuki düzenlemelerde ele alındığı gibi, Yeni Ceza Kanunu eşe karşı 

işlenen  tecavüz fiiline “cinsel saldırı” başlığında  yer vermiş ve bunu bir suç olarak 

düzenlemiştir. Yeni CK’nun yürürlüğe girmesinden sonra, eşe karşı işlenen cinsel 

saldırı suçuna yerel mahkeme tarafından 10 yıl 5 ay hapis cezası verilmiştir. 

Antalya’da bir kadın, kendisiyle  zorla dört beş kere ters ilişkiye giren kocasını 

şikayet etmiştir. Kadına fiili livata yapıldığının doktorlarca tespiti  ve psikolojisinin 

bozulduğu yönündeki rapor sonrasında, Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz 

yargıladığı kocayı eşe nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 5 ay hapse mahkum 

_______________________________________ 

165Yargıtay 4.C.D.’nin 7.7.1994 tarih ve 2788/6217 sayılı kararı, YKD, C.20, S:11, 1994, s.1847 
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etmiştir166.  Karar, sanık tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 5.CD., mahkemenin 

delillere, soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan  kanaat ve takdirini yerinde 

bulmuştur. Ancak ceza tespitinde yanlışlık yapıldığı ve fazla ceza tayin edildiği 

gerekçesiyle de yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir167.   

 

 

                 Yargıtay’ın cinsel saldırı suçuyla ilgili olarak yakın tarihli bir  kararı, ileri  

sürülen argümanlar açısından şaşırtıcı, sonuçları itibariyle de ayrımcıdır. Bafra Ağır 

Ceza Mahkemesi, konut dokunulmazlığını ihlal ederek eve giren, kadının ağzını 

kapatarak ona zorla cinsel saldırıda bulunan ve bunu 3-4 gün tekrarlayan saldırganı, 

cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapisle cezalandırmıştır168.  

 

                   Hüküm, sanık vekili tarafından temyiz edilmiş ve yerel mahkeme kararı 

Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yerel  mahkeme kararı, Yargıtay 5.Ceza Dairesi 

tarafından “mağdurun tecavüz sırasında bağırmaması” gerekçe gösterilerek 

bozulmuştur: “Evinde çocukları bulunan mağdurenin ırza geçme eyleminin 

_________________________________________________ 

166“Nikahlı eşe tecavüze 10 yıl 5 ay hapse onay”, 

http://arsiv.kazete.com.tr/sayilar/2008/72/?bolum=haberler&sayfa=hukuk02, Erişim Tarihi: 

25.10.2009  

167Yargıtay 5.C.D.’nin 31.3.2008 tarih 329/2957 sayılı kararı,  Erdener Yurtcan, Yargıtay Kararları 

Işığında Cinsel Suçlar, 1.b., İstanbul Barosu Yay., 2009, s.45-46  

168Yurtcan, s.30  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    207 

 

gerçekleştirildiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememiş olması, eylemin 

birden çok değişik zamanlarda tekrarlanmasına rağmen hiç kimseye anlatmaması ve 

şikayetçi olmaması, durgun halinden şüphelenen eşine olaydan yaklaşık iki ay sonra 

açıklama yapması gözetildiğinde: ırza geçmenin cebir şiddet kullanarak yapıldığına 

dair iddiasının durumunu çevresine mazur gösterme düşüncesinden kaynaklandığı 

ırza geçmenin zorla yapıldığı hususunda mağdurenin anlatımı dışında sanığın 

cezalandırılması için kesin ve inandırıcı başkaca da delil elde edilemediği, 

dolayısıyla eylemin rızaya dayalı olarak işlendiğinin kabulü yerine, oluşa uygun 

düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması….”169. 

 

                  Yargıtay, burada mağdurenin bağırıp çevreden yardım istememesini, 

rızasının varlığı için yeterli görmüştür. Oysa mağdur, olay sırasında çocukların 

uyanmasından ve kendisini o halde görmelerinden çekindiği için bağırmadığını 

söylemiştir. Yargıtay, kadının bu ifadesini dikkate almadığı gibi; kadının bağırmama  

eylemini değerlendirirken içinde bulunduğu psikolojik durumu da dikkate 

almamıştır. Oysa, bağırmama veya fiziksel olarak karşı koymama, cinsel ilişkinin 

varlığını göstermez. Kişi tecavüz gibi travmatik bir eylemde, ketlenme ve donma 

refleksi gösterebilir170. 

_______________________________________ 
169Yurtcan, s.39-40  
170Fatma Benli, “Kadın ve Hukuk: Kadın Haklarının Yargıtay Kararlarına Yansıması”, Der: Nil 

Mutluer, Cinsiyet Halleri Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, 1.b., İstanbul: Varlık 

Yayınları, 2008, s.126-127   
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                   Devletin cinsel politikasını göstermesi açısından değinilmesi gereken 

konulardan biri de Türkiye’de cinsel saldırı mağdurlarına yönelik koruyucu ve 

destekleyici programların olmamasıdır. Bazı ülkelerde, cinsel şiddet ve tecavüz 

mağdurlarını destekleyen, danışmanlık ve savunma hizmetleri veren   Tecavüz Kriz 

Merkezleri bulunmaktadır. Bu danışma merkezlerinin ilki, 1971’de Londra’da 

açılmıştır. 1976’da Avustralya’da ve 1977’de de İngiltere’de açılmıştır. 

Türkiye’deyse, tecavüz kriz merkezleri bulunmamaktadır. Oysa bu merkezler, 

tecavüze uğrayan kadınların desteklenmesinde önemli bir işlev görmektedir171.  

 
                  Cinsel şiddetle mücadele etmek amacıyla kurulan Cinsel Şiddete Karşı 

Kadın Platformu, Tecavüz Kriz Merkezleri kurulması talebini gündeme taşımak için 

çalışmaktadır. Bu platform, 2008 yılında  Türkiye’nin her bölgesinden kadın 

örgütleri, sendikal mücadelede yer alan kadınlar ile bağımsız kadınların 

birleşmesiyle kurulmuştur. Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu, cinsel şiddete 

yönelik farkındalık yaratmak ve bu konu ile ilgili kamuoyu yaratmak için forumlar, 

eylemler ve atölye çalışmaları yapmaktadır. Platform tarafından  “Cinsel Şiddetle 

Mücadele Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” tasarısı hazırlanmıştır.  Tasarıda, 

mağdurların tedavi ve şikayet sürecinin tek elden yürütülmesi için Tecavüz Kriz 

Merkezlerinin  kurulması talep edilmektedir. Ayrıca, Platform, “Cinsel Şiddetle 

________________________________________________ 
171Cinsel Şiddetle Mücadelede Nereye Geldik, http://bianet.org/biamag/kadin/117024-cinsel-

siddetle-mucadelede-nereye-geldik, Erişim Tarihi: 20.2.2010 
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Mücadele Başkanlığı Kurulması” hakkında kanun teklifinin Meclis gündemine 

alınması için de bir imza kampanyası başlatmıştır172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
172Cinsel Şiddete Karşı Bir İmza da Siz Verin!, http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/120257-

cinsel-siddete-karsi-bir-imza-da-siz-verin, Erişim Tarihi: 20.2.1010  
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      III. BÖLÜM  

TÜRKİYE’DE NAMUS CİNAYETLERİ: TANIM, YASAL ÇERÇEVE VE  

UYGULAMA 

 

                 I. NAMUS  

              

                 A. Namus Kavramı 

 

                 Türkçe sözlükte, namus şöyle tanımlanmaktadır: “Bir toplum içinde ahlâk 

kurallarına karşı beslenen bağlılık,  dürüstlük, doğruluk, iffet”1. Namus, Osmanlıca 

sözlükte de benzer şekilde tanımlanmaktadır: “Kanun, nizam, temizlik, doğruluk, 

ırz”2.  Ansiklopedik sözlükteyse “namus”un, Yunanca “nomos”tan  geldiği 

belirtilerek,   “nomos” “yasa, düzen” şeklinde tanımlanmaktadır3. Namus tanımı da 

diğer tanımlarla benzerlik taşımaktadır: “Ahlâk, şeref, haysiyet kurallarına sıkı sıkıya 

bağlılık, edep, iffet, hayâ, dürüstlük, doğruluk, kanun, nizam”4. 

 

                 Namus, şeref ve utanç kavramları, çoğunlukla bir arada kullanılmaktadır. 

Şeref, bir kişinin değerine ya da farz edilen değerine gösterilen saygıyı ifade 

etmektedir. Gösterilen saygının nesnel bir karşılığı olabilir ve bir kişinin 

__________________________________________________ 
1Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Milliyet Yayınları, 1.b., Cilt:2, 1992, s.1071   
2Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, , 2.b., İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1955, s.650 
3Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Haz: Pars Tuğlacı,  İstanbul: Pars Yayınları, 1972, s. 2131  
4Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Haz: Pars Tuğlacı,  İstanbul: Pars Yayınları, 1972, s. 2131  
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erdemlerinin bilgisine dayanılabilir: “Ama aynı zamanda bu değerin, bir kişinin 

davranışlarının bir kültürde geçerli olan değer yargılarına, yani belirli bir toplulukta 

“iyi sayılan davranış biçimlerine ve tutumlarına uygunluğunda-istenilen insan 

imgesinde uygunluğunda- bulunduğu farz edilir” 5.  

 

                  Aysan Sever’e göre şeref kelimesinin, Batı’da ve Doğu’da anlamları 

farklıdır: “Batı’da şeref , erdem, fazilet anlamına geliyor. Doğu kültüründe ise;  

“şeref”,  en önemli zenginlik olarak görülüyor. Zengin ve yoksul için şerefli bir 

hayat sürmek,  kendini, aile ismini söylentilerden ve onursuz suçlamalardan korumak 

anlamına geliyor”6. 

 

                  Başlığın anlaşılması, namusun sözlükteki anlamları dışında, sosyolojik ve 

antropolojik  anlamlarıyla da ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de  

şerefe ilişkin literatüre ve literatürdeki yazarların görüşlerine kısa da olsa 

değinilecektir.  

 

                    Julian Pitt-Rivers’a göre şeref, kişinin kendi ve toplum  gözünde değerli  

olmasıdır. Şerefli davranış, erkek ve kadın için farklıdır. Erkek, kendisinin 

___________________________________________ 
5İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, 1.b., Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 

2007, s. 73  
6Aysan Sever, “Culture of Honor, Culture of Change: A Feminist Analysis of Honor  Killings in 

Rural Turkey”, Violence Against Women: An International and Interdisciplinary Journal, 1999, 7(9), 

s. 970 
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ve ailesinin şerefini korumalıdır. Bunun anlamı; ailenin üyeleri üstündeki kontroldür. 

Kadın için şeref, saflığın, temizliğin korunmasıdır. Erkeğin şerefle ilişkisi aktif, 

kadınınkiyse pasiftir. J.G Peristiany ise şeref ve utanç kavramlarını, yüz yüze 

ilişkilerin hâkim olduğu, küçük toplulukların önemli bir unsuru olarak tanımlamıştır7.  

    

                  Nancy  Baker ve diğerlerine göre aile şerefi düzeni, Latin Amerika’da, 

Ortadoğu’da köylü-geleneksel toplumlarında, göçebe ve aşiretlerde, güneybatı 

Asya’da Hindistan sosyal sınıflarında ve Çin’in elit gruplarında görülür. Fakat “şeref, 

namus” belli bir sosyal sınıf ya da tabakayla sınırlanmış değildir. Namus kavramının,  

geleneksel toplumlardaki görünümü şöyledir: Kadının davranışlarının kontrolü, 

bununla bağlantılı olarak kontrol yitirildiğinde utancın gelmesi, utancın 

getirilmesiyle grubun işe karışması ve şiddet. Kadın üstündeki kontrol, onun 

cinselliğini, kadınlık görevlerini yerine getirmedeki performansını ve tüm yaşamını 

kapsamaktadır. Kadınların, cinsel anlamda saf olması beklenmektedir. Bu, evli 

kadınlar için başkasıyla ilişkiye girmeme ve evlenmemiş genç kadınlar için de evlilik 

öncesi deneyim yaşamama anlamına gelmektedir. Cinsel anlamda saflık dışında 

kadının sınırları belirlenmiş alanda itaatkar davranması da istenmektedir. Kadınlar 

şeref (namus) normunu ihlal ettiklerinde, aile üyelerine utanç getirdikleri kabul 

edilmektedir. Utancın  tazminiyse  ancak  cezalandırıcı  bir karşılıkla  olabilmektedir.  

__________________________________________ 
7Julian Pitt-Rivers, “Honor and Social Status”, Ed. J.G.Peristiany,  Honor and Shame: The Values of 

Mediterranean Society, Chicago/London: University of Chicago Press, 1965, s.21  
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Geleneksel toplumda bu karşılık,  şiddet şeklinde gerçekleşmektedir8. Ancak ilerde 

de değinileceği gibi namus, utanç kodları geleneksel toplumlara özgü değildir. 

Gelenekselliğin kaybolduğu yerlerde, ailenin ya da topluluğun oynadığı rolü kadının 

kocası ya da sevgilisi almaktadır. Yani bu kodlar, çok açık olmasa da daha gelişkin 

toplumlarda da örtülü ve incelikli şekilde görülmektedir9.  

 

                  Tam bu noktada Victoria Goddard da  şeref, namus gibi kültürel 

değerlerin, sermaye  birikimi açısından önemli olduğunu ancak namusa ilişkin 

değerlerin, davranış kalıplarının sadece ekonomik etkilere indirgenemeyeceğini 

belirtmektedir. Peristiany’den farklı olarak şerefe ilişkin kuralların ve yargıların, 

sadece küçük ölçekli sosyal gruplarda olmadığını; içinde eşitsizliğin bulunduğu daha 

geniş toplumsal birimlerin de bir özelliği olduğunu söylemektedir. Goddard’a göre  

kadınların iffetine  dayalı grup ideolojisi çok yaygındır ve bu nokta, namusla ilgili 

Akdeniz literatüründe göz ardı edilmiş ya da yetersiz şekilde analiz edilmiştir. 

Namusla ilgili endişe ve meşguliyet, en azından kuramsal  düzeyde sosyal 

hareketlilik ve rekabet olasılığının bulunduğu yerlerde anlamlıdır.  Yazar, bu gibi  

yapısal koşulların   birçok   kültürel ve coğrafi alanda bulunabileceğini ve bu nedenle  

__________________________________________ 

8Nancy Baker-Peter R.Gregware -Margery A. Cassidy,  “Family Killing Fields Honor Rationales in 

the Murder of Women”, Violence Against Women, Sage Publications Vol. 5 No. 2, February 1999, 

s.164-171 
9Baker-Gregware-Cassidy, s.173-175 
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de “grup namusu” ideolojisinin ilginç bir şekilde yaygınlık gösterdiğini belirtiyor10.  

 

 

                      B. Kadın Cinselliğinin Denetlenmesi Bağlamında Namus 

 
 
                           Şeref  ve utanç kavramları, cinsiyetle karakterize edilmiştir ve pek çok  

toplumda erkek şerefi, kadın şerefinden farklı düşünülmektedir. Antropologlar ve 

tarihçiler arasında,  erkek şerefi ile şiddet bağlamında pek çok çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların ortaklaştığı nokta, şiddetin ve şerefin, 

erkek kültüründe önemli bir rol oynadığıdır. “Erkekler kadınları korumak ya da 

diğer sebeplerle şiddet kullandıklarında, bundan gurur duyarlar. Pasiflik ve 

barışsever olmaksa, başlıca kadınlık erdemi olarak sayılır”11. 

 
 

                    Şerefin erkeklerle ilişkisi, hep aktif olmak ve şiddetle ilişkilendirilmiştir. 

Batı kültüründe bu, en çok düelloda görülmektedir. Ute Frevert’e göre düellonun, 

erkek (eril) değerlerle bağlantısı tarihi bir sabittir. Düello, gerek burjuva gerek 

aristokrat erkekler arasında, çatışmaları çözme aracı olarak kullanılmıştır. Bu 

nedenle;  Avrupa’da (Fransa, Almanya,  İtalya)  yaygın   bir  şekilde  görülen  düello,  

____________________________________________________ 
10Victoria Goddard, “Honour and shame: the control of women’s sexuality and group identity in 

Naples”, The Culturel Construction of Sexuality, Ed. Pat Kaplan,  London: Routledge, 1989, s.171 

vd. 
11Pieter Spierenburg, “Masculinity, Violence and Honor: An Introduction”, Ed. Pieter 

Spierenburg, Men and Violence Gender, Honor and Rituals in Modern Europe and America, The Ohio 

State University Press, 1998, s.2 
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erkek onuru ile şiddet ilişkisinin en simgesel temsillerinden biri olmuştur12. 

Avrupa’da olduğu gibi, Japonya’da da erkeklerin samuray onuru, kan dökmeye ve 

saldırganlığa bağlıydı. Bazı kültürlerdeyse, (Surinam yağmur ormanlarında) kavga 

etmek, uyuşmazlıkları şiddetle çözmek, erkeğin şerefini lekeler. Ancak; bir aldatılma 

durumunda, koca erkeğe vurma hakkına sahiptir13.  

 

 

                   Daha önce de belirtildiği gibi şerefin erkekler için cinsiyet kökenli 

anlamı, aktifliktir. Bu, kendi kadınlarını saldırganlara karşı korumak anlamına 

geldiği gibi; başkalarının kadınlarını baştan çıkarmayı da  içermektedir. Bu gelenek, 

sadece elit erkekler arasında değil, fakat düşük sosyal statüdeki erkekler arasında da 

Avrupa’da 16.yüzyıla kadar yaygınlığını korumuştur14. 

 

                    Erkekler için şeref, şiddet ve cesaretle eş anlamlıysa, kadınlar için 

“şerefin” anlamı nedir? Kadınlar için şeref, hep ahlâki bir konu olmuştur: “Şeref, 

kadınlar için sadece alçakgönüllü olmayı, pasif olmayı değil; cinsellik anlamında da 

“masum olmayı, saf olmayı” içeriyordu. Cinsel saflık ve namus kodları, sadece 

Akdeniz toplumlarına özgü değildir, benzer şekilde Hıristiyan ve İslam 

toplumlarında da görülür. Örneğin İngiltere’de de kadın şerefi, cinsel saflık, temizlik  

_______________________________________________ 
12Ute Frevert, “The Taming of the Noble Ruffian: Male Violence and Dueling in Early Modern 

and Modern Germany”,  Ed. Pieter Spierenburg, Men and Violence Gender, Honor and Rituals in 

Modern Europe and America, The Ohio State University  Press, 1998, s.37-40  
13Spierenburg, s.3  
14Spierenburg, s.5  
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anlamına geliyordu”15. 

 

                     Namus ve utanç kavramları, birlikte düşünülmektedir. Buna göre ikisi 

arasında diyalektik bir ilişki vardır. Utancın varlığı, namusun kaybına bağlıdır. Bu 

diyalektik şemada kadınlar, şeref-utanç getiren grupta erkekler de getirilen utançtan 

zarar gören grupta yer almaktadır. Kadınlar kendilerine dikte edilen normlara aykırı 

davrandıklarında, başkaldırdıklarında, utanç getirmektedir. Yani namus kavramı, 

kadının bedeniyle, cinselliğiyle ve cinsel arzularını ifade edişiyle, davranışlarıyla 

ilişkilidir. Kadın cinselliğinin disipline edilmesinde ve kontrol altına alınmasında 

erkek egemen aile kurumu çok önemlidir. Çünkü aile kurumu, kadının alanının 

sınırlarını oluşturmakta ve kısıtlamaları belirlemektedir16. 

 

                     Kadınlar için namusun en önemli ölçütlerinden birisi, cinsel anlamda 

saf olmaktır. Cinsel anlamda saf olmak, bakire olmaya karşılık gelmektedir. Hanne 

Blank’in ifadesiyle  “zaten yüzyıllar boyunca bekâretin işlevi de kadınların cinsel 

etkinliğini kontrol altında bulundurmak ve bunu gözaltında tutabilecek ve 

___________________________________________ 

15J.G.Peristiany, Julian Pitt-Rivers, “Introduction”, Ed. J.G.Peristiany, Julian Pitt-Rivers, Honor and 

Grace in Anthropology,  Cambridge University Press, 1992, s.3-4   
16Tahira Khan, “Namus Cinayetleri: Tanımına ve İçeriğine Bir Bakış”, Kadına Yönelik Cinsel 

Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı (11-12 Mart 2000), 2.b., İstanbul Barosu Kadın Hakları 

Merkezi Yayınları, 2002, s.124 
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denetleyebilecek bir şey haline getirmek olmuştur” 17. Blank ’a göre eski dünyada 

bekâreti kaybetme, para cezasından ölüme kadar farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

Fakat kadın, gay ve lezbiyen özgürleşme hareketiyle yaygınlaşan özgür aşk fikri, 

bekâret ideolojisine sert bir darbe vurmuştur. Ama Blank “bekâretin ölüm haberini 

vermek için çok erken”18 diye de eklemektedir.  

 

 

                     Gerçekten de  bekâret ideolojisini  besleyen ataerkillik bu çağda bile 

hala çok güçlüdür ve pek çok coğrafyada kökleri sağlam görünmektedir. Bu 

coğrafyalardan biri de Akdenizdir. Akdeniz toplumlarında ataerkilliği inceleyen 

Germaine Tillion, Akdeniz ataerkilliği üstüne şu tespitleri yapmaktadır: “….Akdeniz 

havzasında kadını aşağılamanın aldığı biçim, hem çok özgüldür hem de, muhtemelen 

kendi içinde tutarlı bir sosyal sistemle bütünleştiği için, başka yerlerdekinden daha 

güçlüdür. Akdenizli kadınların kapatılması ve katlanmak zorunda kaldıkları çeşitli 

düşmanlık biçimleri, günümüzde,  insanlığın yaşadığı kölelikten arta kalan en kitlesel 

kölelik örneğidir”19. 

 

                     Tillion, Akdeniz ataerkilliğinde (Kuzey ve Güney Akdeniz’in her 

____________________________________________ 
17Hanne Blank, Bekâretin “El Değmemiş Tarihi”, Çev: Emek Ergün, 1.b., İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2009, s.332  
18Blank, s.200-341  
19Germaine Tillion, Harem ve Kuzenler, Çev: Şirin Tekeli, Nükhet Sirman, 1.b., İstanbul: Metis 

Yayınları, 2006, s.43 
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yanında) bekâretin önemli olduğunu ve bunun öncelikle erkek kardeşleri ilgilendiren 

önemli bir mesele olduğunu söylemektedir20. Yazar, Akdeniz havzasında kadın 

cinselliğinin denetlenmesine ilişkin  farklı ülkelerin denetleme pratiklerine  şu 

örnekleri vermektedir:  

-Sicilya’nın Ragusa kasabasında görüşülen otuz ev kadınından üçünün alışveriş 

yapmak için dışarı çıkmaları ( kocaları ölmüş ya da hasta oldukları için kadınların 

buna mecbur olması). 

-Güney İtalya’da (Potenza bölgesinde) gerdek gecesi geleneği ve kayınvalidenin 

ertesi sabah teftiş ziyareti. 

-Yunanistan’da, özellikle Teselya’da kayınvalidelerin, yeni gelinin bekâretine 

çevreyi ikna etmek için çarşaf asmaları.  

-Fransa’da iki yüz yıl önce görülen gelenek: Kadınların başlarını örtmek için 

kullandıkları başlığı ya da başörtüyü açmanın,  dul kadını evlenmekten alıkoymanın 

cezalandırılması. Korsika’da genç kızın evlenmekten alıkonması için, kamusal 

alanda saçının kesilmesinin yeterli olması. Bu durumda kadınla evlenebilecek tek 

kişi, o kadının saçını kesen kişi olabilirdi. Ancak; bu kişinin kızın akrabaları 

tarafından öldürülme ihtimali de yüksekti. 

-Yunanistan’ın kırsal yörelerinde hâlâ görülen zina yaptığından şüphelenilen evli 

kadının kocası tarafından zorla kendi evine gönderilmesi ve kadının babası ya da en 

büyük erkek kardeşi tarafından öldürülmesi. 

________________________________________ 
20Tillion, s.128  
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-İtalya’da, kızların erkek kardeşleri tarafından öldürülmesi; Müslüman ülkelerde de 

(Fas’ta) benzer örneklerin görülmesi. 

-İtalya’da kız ve erkek çocuklarının oldukça cinsiyetçi bir şekilde eğitilmeleri: 

Kızların hayatlarındaki tek önemli şey bekâretmiş gibi yetiştirilmeleri, erkeklerinse 

kaprisleriyle hep uğraşılan, keyiflerinin her istediğini yapan kişiler olarak 

yetiştirilmeleri21.  

 

                   Yine Akdeniz ataerkilliği üstüne yapılan bir çalışmada da benzer şekilde, 

erkeklerin ve kadınların şereflerinin tamamen ayrı ve zıt tanımlandığı belirtilmiştir: 

“Kadınların rolleri, aslında her coğrafyaya aynı şekilde belirlenmiştir: Üreyerek 

grubun devamını sağlamak ve iffetleri sayesinde soy ağacını korumak. Kadın, bir 

saflık sembolü haline getirilmiş ve evlenene kadar bakir kalarak, bedenini korumak 

zorunda olduğu kabul edilmiştir”22. 

 

                   Çarşaf gösterme geleneği sadece Yunanistan’da değil, Sicilya’da da 

görülmektedir. Bu geleneğe göre düğün gecesinin sabahı gelinin en yakın akrabaları 

gelini ziyaret ederler. Kayınvalide, bu ziyaret sırasında büyük bir gururla çarşafı 

göstererek, evine bir bakirenin geldiğini gösterir. Diğer bir gelenek de kadının dışarı 

çıkması gerektiğinde ağırbaşlı olmasıdır. Müslüman ülkelerde peçe, Katolik 

__________________________________________________ 
21Tillion, s.204-206 
22Maria Pia Di Bella, “Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily”, Ed.  

J.G.Peristiany, Julian Pitt-Rivers, Honor and Grace in Anthropology, Cambridge University Press, 

1992, s.152 
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kırsalındaysa önlük ağırbaşlılığın simgesidir. Önlük, kadının evden geçici ve acilen 

çıktığını göstermektedir. Kadının rolü pasiftir, en büyük görevi miras aldığı kanı 

korumak ve aldığı saflıkta çocuklarına aktarmaktır23.  

 

                       Diğer taraftan erkek ve kadın bedenleri, gündelik hayatta simgesel 

anlamlar kazanmıştır. Bu bedensel imgeler, oldukça cinsiyetçidir. Örneğin  İtalya’da 

kadın bedeniyle ev arasında yakın bir benzeşim kurulmuştur. Bir yabancının kapısını 

zorlamak, bir kadının kızlık zarını yırtmakla eş tutulmuştur24. 

 

                    Arap toplumlarında namus üstüne yapılan antropolojik bir çalışma, 

bekâretin anlamları üstüne yoğunlaşmıştır. Çalışmada, bekâretin Arap toplumlarında 

çok önemli olduğu ve kadınların evlenmeden önce her türlü cinsel etkinlikten uzak 

durmalarının beklendiği anlatılmıştır: “Buna göre Arap kadını olmak, büyük kısmı bir 

bakire olmak olan günlük davranışlarda bulunmaktır. Kızlık zarı, çift işlev taşır. İlki; 

bekâretin bir işareti olma, diğeri de kadın olarak adlandırılan bedenin sınırlarını 

çizmektir”25. 

 

                     Bedenin sınırlandırılmasına ilişkin taleplerin işlevi sadece fiziksel 

____________________________________________________ 
23Bella, s.152-153 
24Spierenburg,, s.7 
25Lama Abu-Odeh, “Arap Toplumlarında Namus Cinayetleri ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası”, 

Çev: Ebru Salman, Derleyen: Pınar İlkkaracan, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, 1.b., 

İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s.254-255 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    221 

 

bekaretin koruması değil, ayrıca bekaretin kamusal etkisini de  üretmektir: “….kızlık  

zarının bedendeki fiziksel bütünlüğünün, toplumsal çevre için, ayrıntılı ve karmaşık 

performanslar dizisiyle kamusallaştırılması gerekmektedir. Böylelikle, kızlık zarı, 

biyolojik taşıyıcısı olan vajinadan kaydırılıp tüm bedene yerleştiriliyor; bu yolla 

beden, kızlık zarına dönüştürülüyor ve kadın olarak adlandırılan beden oluşturuluyor. 

Ama sonra, yine başka bir düzeye, kadın bedeninin, içinde hareket etme/var olma 

serbestliğinin tanındığı toplumsal alana kaydırılıyor; bu alanı, sınırlarını belirleyen 

bir toplumsal zar gibi sarıyor. Kadının toplumsal cinsiyet performansı, bu üç anlamı 

da kapsıyor: Arap kadınlarının bedenlerinin, gerdek gecelerinde, kızlık zarının 

delinmesi sonucu kanamaları gerekiyor, belirli bir beden tarzıyla kamusal bir 

bekareti sergilemeleri ve aynı zamanda, bedenlerinin tanımlı ve sınırlı bir toplumsal 

alan dâhilinde hareket etmesi gerekiyor. Yukarıdaki sınırlardan her biri –vajinal, 

bedensel ve kamusal- kadının ihlal etmemesi gereken bir grup düzenleme ve 

yasaklama aracılığıyla dayatılır. Bir namus cinayeti, yukarıdaki sınırlardan 

herhangi biri aşıldığında işlenebilir”26. 

 

                  II. NAMUS CİNAYETLERİ 

 

                  A. Tanım 

 

                 Namus cinayetleriyle ilgili verilere (BM İnsan Hakları Yüksek 

__________________________________________________ 
26Abu-Odeh, s.255-256 
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Komiserliği'nin 2000 rakamları) göre, dünyada yılda beş bin kadın, namus 

bahanesiyle öldürülmektedir. Raporda ayrıca Bangladeş, Brezilya, Ekvator, Mısır, 

Hindistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Fas, Pakistan, İsveç, Türkiye, Uganda ve Britanya 

namus cinayetinin işlendiği ülkeler olarak belirtilmektedir27.   

 

                    Dünyada işlenen namus cinayeti örneklerine geçmeden önce, namus 

cinayetinin ne anlama geldiği, onun kadına karşı uygulanan diğer şiddet 

biçimlerinden ve özellikle ihtiras cinayetlerinden farklı olup olmadığı irdelenecektir. 

Bu nedenle de ilk önce literatürdeki tanımlara yer verilecektir. 

 

                     Namus cinayetlerini tanımlama noktasında, ataerkil normlara sıkça 

vurgu yapılmakta  ve  namus cinayetlerinin eril kararlar, ataerkil normlar ve adetler 

tarafından şekillendirilen bir fenomen olduğunu belirtilmektedir. Buna göre, kadının 

varlığına yönelik olan bu evrensel fenomen, cinsel şiddetin bir türüdür: “Namus 

cinayetleri dünya üzerinde yer alan pek çok devletin temel özelliğini belirleyen özel 

mülkiyet kültürünün, ataerkilliğin ve sömürü düzeninin bir parçasıdır28. 

 

                     Ataerkil norm dışında,  “gelenek, cinsel davranış sınırını aşma, ataerkil  

________________________________________________ 
27Her yerde Kadınları Erkekler Öldürüyor,  

http://www.bianet.org/bianet/kategori/kadin/85786/heryerde-kadinlari-erkekler-olduruyor, Erişim 

Tarihi: 6.5.2008 
28Nahla Abdo, “Namus Cinayetleri, Ataerkillik ve Devlet: İsrail’de Kadın”, Derleyenler: 

Shaharzad Mojab-Nahla Abdo, Namus Adına Şiddet Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, Çev: Güneş 

Kömürcüler, 1.b., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.63  
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denetim, tasarlama, evlilik öncesi-evlilik dışı ilişki, aile meclisi” gibi kavramlar da 

namus cinayetlerini tanımlama çabalarında dikkat çekmektedir: 

-Geleneklerin öngördüğü cinsel davranış sınırlarını (örneğin; evlilik öncesi veya 

evlilik dışı ilişkide bulunmak gibi ) aştığından şüphe edilen kadınlara karşı  işlenen 

cinayet29. 

-Namus cinayetleri, ergen veya ergen olmayan kadınların, çekirdek veya geniş 

ailelerinin üyeleri tarafından tasarlanarak öldürülmesi. (Bu cinayetler, mağdurun 

cinsellikle ilgili uygunsuz davranışları olduğu şüphesi ve ithamıyla, aile meclisinin  

zaman ve biçim noktasında verdiği karar üzerine gerçekleşiyor)30.  

-Kadının evlilik öncesi veya evlilik dışı cinsel ilişkide bulunması ya da bundan 

şüphelenilmesi nedeniyle, babası ya da erkek kardeşi tarafından öldürülmesi ( Bu 

şekli, namus cinayetinin en paradigmatik örneği)31. 

 

                 Uluslararası Kadının İnsan Hakları Organizasyonu Madre ise namus 

cinayetlerini, esas amacı kadınların evlilik, boşanma, cinsel ilişkiye girip girmeme ya  

da   kiminle   cinsel ilişkiye   gireceği gibi konularda  özerk kararlar alma hakları 

gibi-uluslararası düzeyde kabul edilmiş- temel haklarını reddederek, ailede ve 

toplumda erkeğin iktidarını korumaya yönelen suçlar olarak tanımlamaktadır32.  

__________________________________________________ 
29Pınar İlkkaracan, “Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik”, Derleyen: Pınar İlkkaracan, 

Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, 1.b., İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s.30  
30Sever,  s.1 
31Abu-Odeh,  s.243 
32Honor Crimes, http://madre.org/articles/int/honorcrimes.html, Erişim Tarihi: 6.5.2008  
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                   Benzer bir tanımda da namus cinayetlerinin en uç ataerkil denetim 

biçimi olduğu ve temelinde kadın cinselliğinden duyulan korkunun yattığı 

belirtilmektedir33.  

 

                   Namus cinayetleri, ataerkil normların  ve bu normların getirdiği 

denetimin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın bedeninin ve cinselliğinin 

sınırlarını çizen normların aşılması, şiddetle karşılanmaktadır. Ataerkil şiddetin, 

başka biçimleri de vardır. Bu noktada hemen akıllara “ihtiras” diğer bir ismiyle, 

“tutku cinayetleri” gelmektedir. Peki, namus cinayetleri ile Batılı ülkelerde yaygın 

görülen ihtiras cinayetleri aynı mıdır? Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.  

Bazı yazarlar, ikisinin farklı olduğunu savunurken; bazı yazarlar da kadına yönelen 

bu iki şiddet biçiminin çok farklı olmadığını söylemektedir. Sırasıyla, bu farklı 

görüşlere yer verilecektir. 

 

                    Bu iki şiddet biçimi arasındaki fark şöyle ifade  edilmektedir: “Namus 

ve utanç kodlarının kökeninde, bireyin grupla bütünleşmesi fikri yatıyor. Bu 

yapılarda, erkek itibarının göstergesi, kadının bekâretidir. Yani; erkeğin onuru, 

kadının cinsel davranışlarına bağlıdır. Bir erkek, kadının yanlış davranışlarıyla 

utandırıldığında, erkekliğinin olumsuzlanmasına  maruz kalır. Namus, hem erkekler;  

____________________________________________________ 
33Nicole Pope, “Namus Cinayetleri: Ataerkil Denetim Araçları”, Derleyenler: Shaharzad Mojab, -

Nahla Abdo, Namus Adına Şiddet Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, Çev: Güneş Kömürcüler, 1.b., 

İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.108  
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hem de kadınlar için önemlidir. Kadın hayatta kalmak için, onu temiz tutmalı, 

erkekler de kadın konumuna düşmemek için onu olanca gücüyle savunmalıdır”34. 

 

                  Bu görüşte, tutkunun namustan farklı olarak bir erkek ile kadın arasındaki 

özel bir ilişkiye işaret ettiği vurgulanmıştır. Tutkuda, bir kadınla bağı bulunan, 

erkekliklerinin kamusal imajını korumaya yönelik yoğun bir mücadele yürüten 

birçok erkeği kapsayan kolektif bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir: “Tutku modeli, 

kadınla cinsel olarak ilişkili olmayan ya da olamayacak bütün erkekleri (baba, erkek 

kardeş, oğul) dışarıda bırakır ve konu, hadım edilmiş bir erkeklik olmaktan uzaklaşıp 

tutkulu bir kıskançlık durumunu alır. Bir tutku suçu işlendiğinde, bu, bir eşin, 

aldatan eşine karşı gerçekleştirdiği ve incinme, kıskançlık ve tutku duygularından 

doğan bir eylemdir”35.  

 

                  Tutku ve namus cinayetleri arasındaki fark noktasında, namus 

cinayetlerindeki “kolektifliğe” vurgu yapılmaktadır. Namus cinayetleri, ihtiras  

suçlarının aksine kolektif kimliğin ve eylemin somutlaşması olarak 

tanımlanmaktadır. Kolektif kimliğin ve eylemin somutlaşması olarak namus 

cinayetleri, olaya karışan herkesin kamusal alandaki şerefi konusunda sonuçlar 

___________________________________________ 

34Abu-Odeh, s.261  
35Abu-Odeh, s.263-264 
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doğurmaktadır36. 

 

                   Diğer taraftan bu iki şiddet türü arasında fark görmeyen görüş, 

ataerkilliğe ve onun farklı biçimlerine yönelmek  gerektiğini söylemektedir. Farklı  

ataerkillikler, farklı şiddet biçimleri üretebilir.  Kadın-erkek eşitliğinin yerleştiği yer 

olarak düşünülen Batılı toplumlarda bile, ataerkillik ve ataerkil şiddet  devam 

etmektedir. Namus cinayetlerinde, sadece eş değil tüm toplum sahiplik duygusu 

içinde olsa da  geniş bir perspektiften bakıldığında, namus cinayetinin Batılıların 

düşündüğünün aksine liberal Batı toplumlarında son derece yaygın olan aile içi 

şiddet, tecavüz ve ihtiras suçları gibi diğer kadına yönelik şiddet şekillerinden farklı 

değildir: “Acaba kendisini  terk etmek istediği için sevdiği kadını öldüren sahiplenici 

ve kıskanç Avrupa erkeğiyle, Pakistan’da kızını öldüren baba arasında fark var mı? 

……..Her iki durumda da, cinayeti tetikleyen unsurlar; erkeklerin yaralanmış 

onurları, egemenlik kurma istekleri ve kadınların denetim altına alınabilecekleri ve 

alınmaları gerektiği yönündeki görüşlerdir”37. 

 

                    Benzer bir görüşte de Asya ve Latin Amerika’da karşılaşılan maşizmin 

ve erkek   egemenliğinin   çeşitli   biçimlerinin,   azgelişmişliğin karakteristiği 

olmadığı, cinsiyetçilik  ve  ataerkilliğin geri kalmışlığa işaret  etmek  bir yana, bilakis   

_______________________________________________ 
36Yakın Ertürk, “Uluslararası Rejimler Bağlamında Namus Adına Uygulanan Şiddet”, 

Derleyenler: Shaharzad Mojab-Nahla Abdo,Namus Adına Şiddet Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, 

Çev: Güneş Kömürcüler, 1.b., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.176 
37Pope, s.110-111 
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endüstriyel sistemin ve onun birikim modelinin ideolojik ve kurumsal destekleri 

olduğu belirtilmektedir38.  

 

                   Gerçekten de kadına yönelik şiddet, Doğu toplumlarına özgü değildir. 

Hatta kadının sosyal sınıfı da bu noktada çok belirleyici olmamaktadır. Fransa’da 

sevgilisi tarafından öldürülen oyuncu Marie Trintignant, buna örnektir. Trintignant, 

sevgilisi rock grubu Noir Desire’in solisti Bertrand Cantat tarafından bir tartışma 

sonrasında  dövülerek komalık edilmiştir. Trintignant, hastaneye kaldırılmış ancak 

kurtarılamamıştır. Mahkeme, Bertrand Cantat’ı  Mart 2004’te sekiz yıl hapse 

mahkûm etmiş ancak Cantat 2007’de  şartlı tahliye edilmiştir39.  

 
                   Şeref, namus kavramı, Amerika’da ve Batılı toplumlarda erkekler 

tarafından gerçekleştirilen cinayetleri anlamamıza da yardımcı olabilir. Modern Batı, 

kendisindeki kadın ölümlerini geleneksel toplumlardaki ölümlerden ayrı düşünmeye 

çalışmaktadır. Baker ve diğerlerine göre, geleneksel toplumlarda, kadının biyolojik 

ailesi, kadını kontrol eder. Aynı şekilde Batı’da kadınlar biyolojik ailelerinden ayrılıp 

evlendiklerinde, kontrol sorumluluğu yön değiştirir ve erkeğe 

____________________________________________ 

38Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlholf ,  Son Sömürge: Kadınlar, Çev: 

Yıldız Temurtürkan, 1.b., İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, s. 11 

39Noir Desir'in solisti serbest, 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=828721&Date=14.12

.2009&CategoryID=113, Erişim Tarihi: 20.12.2008  
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(kocaya) geçer. Batı’da (Kanada, Amerika, İngiltere, Avustralya) kadınlar 

kocalarının kendi üstündeki kontrolüne meydan okuduklarında öldürülmektedir. Bu 

kontrolde, kadının ev içindeki edilgenliğini ve itaatkarlığını da içine alan  kadının 

cinselliği çok önemlidir. Şiddet, kadın üstündeki kontrolü korumanın bir yoludur. 

Utanç kavramıysa, gerek geleneksel ve gerek Batı toplumlarında aileden çocuklara 

geçmektedir. Her iki toplumdaki içeriğinde de erkeğin, kadının uyacağı standartları 

koyma ve  kadını bu kurallara zorlama, onu denetleme görevi vardır. Batılı bir 

bağlamda, kültürel cinsiyet ve rol normlarını içselleştirmiş olan erkek (erkek arkadaş, 

sevgili, koca), diğeri(kadın) üstünde kendi kişilik duygusu ile bağlantılı olarak bir 

şeylere hak sahibi olduğu (bir şeyleri hak ettiği ) beklentisine kapılabilir. Ebeveynler 

ve çocuk arasındaki (ve içindeki ) utanç, kendi kendini devam ettirebilen ve geleneksel 

olarak utancın yaşandığı ve yaşatıldığı büyük toplumsal bağlamdan soyutlanmış bir hale 

gelebilir. Batı düzeninde, toplumsal bağlamdan soyutlanan erkeğin utancı, içselleşir 

ve onun kendi meydana getirdiği bir ürün olur. Erkek, bu durumda kendi 

eylemlerinin hem aktörü hem de sosyal tanığı olur. Böyle bir ikili rol içinde erkek, 

utandığı için kızma ve kızdığı için de utanma şeklindeki bir döngüye kapılabilir, bu 

da utandıran bir öfkeye, mantıksız davranışlara ve belirgin bir dürtüsel şiddete neden 

olabilir. Kadın öldürme suçlarındaki bu korku/utanç örüntülerinde nispeten daha 

önemli olan, saldırganın kişilik duygusunun ya da başarısızlığının, diğer kişinin 

davranışına bağlı olmasıdır40.  

__________________________________________ 

40Baker-Gregware-Cassidy, s.176-177 
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                  Farklı ataerkillikler, Batı’da ve Doğu’da erkeklere farklı denetim araçları 

vermektedir. Bazı yerlerde, ataerkilliğin özelliğinin bir sonucu olarak bu denetim, 

kolektif olarak somutlaşıp pek çok erkeği içine almakta; bazı yerlerdeyse ataerkil 

yapı bu hakkı sadece kocaya veya sevgiliye  vermektedir. Ancak; yukarıda da 

belirtildiği gibi, ister namus cinayeti ister ihtiras cinayeti şeklinde açığa çıksın, bu 

cinayetler ve şiddet aynı ataerkil (eril) inançtan beslenmektedir: Kadınların bedeninin 

ve  cinselliğinin denetlenmesi gerektiği düşüncesi. 

 

 
                  B. Dünyadan Örnekler 

 

                      Namus cinayetleri; Arjantin, Ekvator, Guatemala, Hindistan, İran, İsrail, 

Ürdün, Lübnan, Pakistan , Filistin, Peru, Suriye, Türkiye ve Venezüella gibi farklı 

toplumlara, dinlere sahip  çeşitli ülkelere yayılmıştır41. 

 

                  Uluslar arası örgütler, namus cinayetlerini yakın zamana kadar aile içi 

şiddet türü olarak görüyorlardı. Uluslararası örgütlerin bakışındaki değişim, kadın 

gruplarının baskısıyla olmuş ve konu  bir insan hakları sorunu olarak ele alınmaya 

başlanmıştır. Uluslar arası örgütlerin aile içi şiddet söylemiyle bu cinayetleri 

görünmez kılması gibi, bazı devletler de bu cinayetleri töre, kültürel normlarla 

ilişkilendirerek göz ardı etmişlerdir. Örneğin İsveç’te bir babanın kızını öldürmesine  

____________________________________________ 

41Honor Crimes, http://madre.org/articles/int/honorcrimes.html, Erişim Tarihi: 6.5.2008  
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failin Arap olduğu ve kültürünün İsveç kültüründen çok farklı  olduğu ileri sürülerek, 

“kültür farkı” gerekçesiyle izin verilmiştir. Ancak Türkiyeli bir göçmen ailenin kızını 

öldürmesi olayından sonra, İsveç farklı bir tutum almıştır42.  İsrail’de de benzer bir 

durum yaşanmakta, namus cinayetleri Filistin toplumunun geleneklerinden ve 

kültürel normlarından ileri gelen  ailenin özel meselesi olarak görülmektedir. Polis 

bu tür şikâyetleri dikkate almamakta, suçluları delil eksikliği nedeniyle 

tutuklamamaktadır43. 

 

                     Kültürel görecelik, erkek iktidarını ve şiddetini meşrulaştırmaya hizmet 

etmektedir. Leyla Pervizat’ın ifadesiyle;  “…kültür, örf ve adet maskesi altında 

dünyanın en eski en köklü ideolojisi olan erkeğin kadın üstündeki iktidarı kurulmaya 

devam etmektedir”44.  

 

                      Diğer bir örnek de New York’ta yaşayan  Çinli göçmen bir erkeğin, 

başka birisiyle ilişkisi olduğunu söyleyen karısını öldürmesi sonrasında yaşanmıştır. 

Mahkemede failin avukatı, kültürel savunmada bulunmuş ve mahkeme bu savunmayı   

kabul etmiştir.   Kültürel   baskı savunmasını kabul eden mahkeme, faili beş yıl hapis 

_______________________________________ 
42Leyla Pervizat,  “Yaşam Hakkını Savunmak: Namus Adına İşlenen Cinayetler”, 1.Kadın Sağlığı 

Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı, 1.b., Ankara, 2008, s.125   
43The Working Group On the Status of Palestinian Women in Israel, NGO Report: The Status of 

Palestinian Citizens of Israel, United Nations Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women, July 1997 
44Pervizat, s.124 
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cezasına çarptırmıştır45. 

 

                   Namus cinayetleri konusunda, Batı’nın oryantalist bir bakış geliştirdiği 

söylenebilir. Bu cinayetler,  Batı’da  daha çok bir Doğu geleneği olarak görülmekte  

ve Batı’da yaygın olan şiddet türleri ile arasında ortak yanlarının bulunmadığı 

düşünülmektedir. Böylelikle de “biz ve onlar” şeklinde bir  ayrım yapılmakta ve bu 

ayrım üstünden  “ötekileştirme” karşımıza çıkmaktadır. Nicole Pope’un da belirttiği 

gibi Batı’da yaygın olan şiddet biçimleriyle, namus cinayetleri arasında, kadının 

denetlenmesi anlamında benzerlik bulunmaktadır. Feminist hareket sayesinde 

kaydedilmiş ilerlemeye rağmen; Batı’da  da kadına karşı şiddet çok yaygındır.  Pope, 

bu  noktada İngiltere ve Galler gibi ülkelerde; her yıl yüzden fazla kadının, eşleri 

veya eski eşleri tarafından öldürüldüğünü ve diğer gelişmiş liberal ülkelerdeki 

rakamların da aynı şekilde korku verici boyutlarda olduğunu  söylüyor46. Örneğin 

cinsiyet eşitliği konusunda örnek gösterilen Norveç’te bile, kadına yönelen erkek 

şiddeti ciddi boyutlarda yaşanmaktadır. 2005’te Norveç’te yapılan bir ankete göre 

dört kadından biri, eşinden ya da birlikte yaşadığı erkekten en az bir kez şiddet ya da 

şiddet kullanma tehdidi görmektedir. 2003’te polise rapor edilen kadına yönelik 

şiddet vakalarının sayısı, 3 bin 890’ken, 2005’te bu sayı 4 bin 348’e çıkmıştır.   

Raporda   bu artışın,    şiddetin görünür olması ve    kadınların şikayette bulunmaktan 

_____________________________________ 

45Timüçin Köprülü, “Töre Saikiyle İşlenen Suçlar”,  Güncel Hukuk, Mayıs 2007, s.46  
46Pope, s.111-112  
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çekinmemesiyle ilgili olduğu belirtilmiştir47. 

 

                   Namus cinayetlerinin, Arjantin’den, Hindistan’a; Filistin’den 

Venezüella’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyleyebiliriz. Hatta ABD, 

İngiltere gibi bireyci toplumlarda bile benzerleri görülmektedir. Örneğin 1999’da 

Texas’ta bir erkek, on yaşındaki oğlunun önünde karısını öldürmek ve sevgilisini 

yaralamaktan dört ay hapis cezasına çarptırılmıştır48. Yine yakın zamanlı bir örnek de 

İngiltere’de yaşanmıştır. Olay, İngiltere’de evli bir çiftin boşanma kararı alması ve 

erkeğin evi terk etmesi sonrasında yaşanmıştır. Boşanma kararı ve erkeğin evi terk 

etmesi sonrasında, kadın  bir internet sitesinde medeni durumunu bekar olarak 

değiştirmiş ve yeni erkeklerle tanışmak istediğini  belirtmiştir. Bunun üstüne, kadın 

kocası tarafından satırla ve bıçakla öldürülmüştür49. 

 

                   Yunanistan’da da  namus cinayetleri yaşanmaktadır. Özellikle, köylerde 

ve küçük şehirlerde namus cinayetleri görülmektedir. Ayrıca, köyden kente göç eden 

geleneksel ilişkilerini ve değerlerini devam ettiren kişiler de bu cinayetleri 

__________________________________________ 

47"Devlet Feminizmi" Norveç'te Eşitliği Getirdi Ama Şiddeti Önleyemedi, 

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/111051/devlet-feminizmi-norvecte-esitligi-getirdi-ama-

siddeti-onleyemedi, Erişim Tarihi: 26.10.2008  
48Honor Crimes, http://madre.org/articles/int/honorcrimes.html, Erişim Tarihi: 6.5.2008  
49İngiltere'de namus cinayeti, 

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=904002&Date=19.10.2008&Categ

oryID=79,  Erişim Tarihi: 19.10.2008  
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işlemektedir50.   

 
 
                    ABD’nin işgalinden sonra Irak’ta namus cinayetlerinde yükseliş olduğu 

yönünde görüşler vardır. Bu yükselişin nedenleri arasında, ABD’nin hükümeti 

yıkması, uyuşmazlıkları çözme ve adalet dağıtma işini, (buna namus cinayetleri de 

dahil)  işgalin yarattığı otorite boşluğundan, yoksulluk ve  güvensizlik ortamından 

yararlanan kökten tutucu  aşiretlere vermesi gösterilmektedir. Irak’ta namus 

cinayetleri suç olarak kabul edilmemektedir. Bunun yerine kadınlara namus adına 

tecavüz edilmesine, kadınların sakatlanmasına ve öldürülmesine azaltılmış cezalar 

verilmektedir51.  

 

                   Pakistan’da namus cinayetleri, kadınların mücadelesi sonucu yasa dışı 

ilan edilse de kanun çok nadir uygulanmaktadır52. Yine  Pakistan’da kökten dinciliğin 

yükselişiyle birlikte, ataerkil kontrolün güçlenmesi namus cinayetlerini 

tetiklemektedir. Hindistan’da ise farklı kastlardan gelen insanların evlenmeleri ya da 

ilişki kurmaları kadına yönelik  şiddeti tetiklemektedir53. 

 

                    İsrail’de de kadına yönelik şiddet yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu 

_______________________________________ 

50Constantina  Safilios-Rothscild, “Honor Crimes in Contemporary Greece”, The British Journal of 

Sociology, Vol. 20, No2, June 1969, s.210  
51Honor Crimes, http://madre.org/articles/int/honorcrimes.html, Erişim Tarihi: 6.5.2008  
52Honor Crimes, http://madre.org/articles/int/honorcrimes.html, Erişim Tarihi: 6.5.2008 
53Pope, s.113 
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bölgede, Filistin halkına yönelik siyasal şiddet dışında, gerek Yahudi gerek 

Filistinliler arasında cinsel şiddet yaygınlık göstermektedir. Nahla Abdo, bu şiddette 

İsrail’in militarize ve göçmen-sömürge doğasının etkili olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca, İsrail devletinin hem kadınlara yönelik olarak işlenen namus  cinayetlerine, 

hem de İsrailli Yahudi kadınlara yönelik şiddete duyarsız kaldığını belirtmektedir. 

Abdo, namus adına öldürülen Yahudi ve Arap kadınların sayısına ilişkin resmi 

makamların sundukları rakamların, gerçek sayının çok altında olduğunu; Arap 

hükümetlerinin de kadınlara karşı işlenen suçlar karşısında sahte bir bağlılık 

gösterdiğini  söylemektedir54. 

 

                    Latin Amerika ülkelerinde de namus cinayetine benzer şiddet türleri  

görülmektedir. Brezilya’da işlenen ihtiras cinayetlerini konu alan bir çalışma, ihtiras 

cinayetleri ile kadın cinselliğinin denetlenmesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Brezilya’da kadınlara yöneltilen genel tehdit açıklaması, “bana ihanet edersen, seni 

öldüreceğim” şeklinde gerçekleşmektedir. Aslında bu tehdit sadece Brezilya’ya özgü  

değildir, evrensel bir nitelik taşımaktadır. Aldatılan erkek, toplumda egemen olan 

ahlâk anlayışına göre bu aldatılmaya şiddetle karşılık vermezse; alay edilmekte ve 

küçük görülmektedir. Yerleşik ahlak anlayışına göre onurlu bir adam, aldatıldığını 

fark ettiğinde, pişmanlık duymadan ve  üzülmeden karısını öldürmeli ve bir 

________________________________________ 

54Abdo, s.69-73 
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kahraman, evlilik onurunun şampiyonu  gibi kendisini kabul ettirmelidir55. Bu 

cinayetlerin, kocanın şerefine yönelik saldırı karşısında erkeğe meşru savunma hakkı 

veren yargı içtihatlarıyla beslendiği söylenebilir. Ayrıca bağımsızlık öncesinde 

geçerli olan  Portekiz koloni yasasının, kocaya zina sırasında yakaladığı karısını ve 

onun sevgilisini öldürme yetkisi veren kuralı da bu cinayetlerin yaygın olarak 

görülmesinde etkili olmaktadır56.  

 

                     Adı ister namus cinayeti  ister ihtiras cinayeti olsun, kadına yönelik 

şiddet evrensel bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, kadına yönelen 

şiddetin dünyada çok yaygın olduğu anlamına gelmektedir. Kadına karşı şiddetin bir 

biçimi olan namus ve ihtiras cinayetleri; yineleyecek olursak hep kadının cinsel 

anlamda denetlenmesi gerektiği yönündeki  ataerkil düşünceden beslenmektedir. 

                 

                    III. TÜRKİYE’DE NAMUS CİNAYETLERİ  

 

                    A. Namusa İlişkin Algılar 

 

                    Daha önce de belirtildiği gibi namus, ataerkil kültürde ahlâki bir mesele 

olarak tanımlanmakta ve kadının cinselliğiyle ilişkilendirilmektedir. Erkek namusu; 

güvenilirlik ve kadın cinselliği üstünde denetim kurmakla,  kadın cinselliğiyse sadece 

_____________________________________ 

55Susan K. Besse, “Crimes Of Passion; The Campaign Against Wife Killing in Brazil, 1910-

1940”,  Journal of  Social History, Vol. 22, No.4,  Summer, 1989, s.659 
56Köprülü, s.44-45  
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kendi cinselliğiyle ve cinsel davranışlarıyla ilgilidir. Sonuçta, namuslu olmak ahlâki  

bir meseledir57. 

 

                     Bu noktada toplumda, siyasette ve mahkeme kararlarındaki namus 

anlayışı ve algıları önem taşımaktadır.  Türkiye’de konuya ilişkin olarak yapılan bir 

çalışmada, toplumdaki yaygın namus anlayışı şu şekilde tanımlanmaktadır: “Namus, 

erkeklerin kontrolünde olan, kadınlara ait bir özelliktir. Kadınlar, namuslu olarak 

kabul edilen davranış kurallarına uymak zorundadırlar, dolayısıyla rolleri pasiftir, 

erkekler ise kadınların bu kuralara uymasını sağlamak zorundadır, bu nedenle de 

aktif rol oynamaları gerekir. Sonuçta, namus genellikle hem kadınları hem erkekleri 

belirli biçimde davranmaya zorunlu kılan bir şey olarak tanımlanmıştır”58.  

 
 
                      Namus kadının cinselliği ve onun kontrolüyle ilgili olunca; kadının 

bekâreti, giyimi, hareketleri, konuşması önem taşımaktadır. Namus, kadın üstünden 

tanımlanınca; namusa aykırı davranışlar da doğal olarak yine kadın üstünden 

tanımlanmaktadır. Sözü edilen çalışma, incelediği olaylardan yola çıkarak  toplumda 

“namusa aykırı” olarak kabul edilen davranışları  şu şekilde saymaktadır:  

-“Evli bir kadının evlilik dışı ilişkisi, 

-Evli bir kadının bir erkekle kaçması, 

___________________________________________________ 
57Sirman, s.49  
58Filiz Kardam, Türkiye’de’  Namus  Cinayetlerinin Dinamikleri:Eylem Programı İçin Öneriler 

Sonuç Raporu, Katkıda bulunanlar: Zeynep Alpar, İlknur Yüksel, Ergül Ergün. 

http://www.sendika.org/arsiv/tore_cinayeti-2006-02-04.doc,  s.11, Erişim Tarihi: 15.5.2008   
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-Evli bir kadının boşanması, kocasını terk etmesi, 

-Boşanmış bir kadının bir erkekle ilişkisi,  

-Bekar bir kızın bir erkekle ilişkisi, 

-Bekar bir kızın bir erkekle kaçması, 

-Evli veya bekar bir kadının kaçırılması, tecavüze uğraması”59. 

 

                    Toplumsal hayatta namusla ilgili düşünceleri ifade eden ataerkil 

kelimeler, oldukça fazladır ve yaygınlık göstermektedir: Gurur, ar, prestij, izzet, 

utanma vb. Kadın cinselliğiyle ilgili diğer cinsiyetçi ifadeler şöyledir: Bakire, kız, 

kadın, kızlığını kaybetmek, kızın bozuk çıkması vb60. Bu cinsiyetçi dil, ataerkil 

kültürün yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

 

                     Namusa, politik anlamlar da yüklenmektedir. Cinselliğin ve namusun 

politikleştirilmesinde, siyasal iktidarın belirleyiciliği atlanmamalıdır. Türkiye’de 

modernleşme, kadınları namus üzerinden tanımlayan ve erkeklerin denetimine sokan 

cinsiyet rejimine dokunmamıştır. Namus, şeref gibi geleneksel ve ataerkil kodlar 

Cumhuriyete aktarılmıştır. Cumhuriyetin yeni ahlâk anlayışı, bireysel ahlâk 

geliştirmeye yönelik adımlar atsa da kadını erkeğin namusu sayan ataerkil anlayışı 

devam ettirmiştir. “….Müslüman bir toplumda yol alan Kemalist feminizm, kamusal 

yaşamda görünürlük kazanan, erkeklerle bir arada bulunan kadınların bir o kadar 

____________________________________________________ 
59Kardam, s.27  
60Sever, s. 8-9  
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iffetli, erişilmez kadınlar olduklarını, yani toplumsal ahlâkı tehdit etmediklerini 

ispatlamak durumundadır”61. 

 

 

                     Namusun politik anlamlar yüklenmesinde, milliyetçiliğin de etkisi 

görülmektedir. Çünkü milliyetçilik, kadın ve erkek için farklı cinsel  roller ile namus 

anlayışını şekillendirmektedir. Kadının cinselliğini kocasına saklaması  beklenirken, 

erkeğin de askerlik yapması ve çürük olmaması (yani heteroseksüel  olması) 

beklenmektedir. Askerliğin mitleştirilmesi, eşcinsellerin çürük, heteroseksüellerin de 

sağlam olarak nitelendirilmesi, namusun iktidar tarafından belirlenmesine örnek 

gösterilebilir. Yine  kadınlar evlenene kadar kız, evlendikten sonraysa resmi 

makamın onayıyla kadın olarak tanımlanmaktadır. Erkeklerse, doğduğu andan 

itibaren erkek olarak nitelendirilmektedir62.  

 

                     Bu politikleşmenin bir sonucu olarak namus anlayışı, sadece aile, 

toplum  içinde değil aile gibi algılanan başka ilişkilere de uygulanmaktadır. Örneğin 

köyün, ailenin, mahallenin namusuna vatanın namusunun eklenmesi gibi.Yine 

askerlere, silahlarının namusları  olduğunun söylenmesi ve siyasi partilerin namus 

üstünden oy istemesi gibi. Yani modern denilen birçok ilişki ve bağlılık biçimi, 

___________________________________________________ 
61Nilüfer Göle, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme, 8.b., İstanbul: Metis Yayınları, 2004, 

s.109 
62Nil  Mutluer, “Türkiye’de Cinsiyet Hallerinin Sınırları: Namussallaştırma”,  Der: Nil Mutluer, 

Cinsiyet Halleri Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, 1.b., İstanbul: Varlık Yayınları, 

2008, s. 22-24  
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devlet tarafından ve başka kurumlar tarafından eski denilen namus anlayışına  göre 

düzenlenmektedir. Böylelikle, “namus kavramı hem devlet eliyle yukarıdan yeniden 

üretilmiş, hem de başka yasaların yokluğunda aile içinde ve gündelik yaşamda 

tanıdıklar arasındaki hiyerarşileri belirlemeye devam etmiştir63. 

 

 

                      Namusa       ilişkin     ataerkil     kodlar,     kadınlar      tarafından    da  

içselleştirilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalardan biri, bazı yerlerde kadınların 

bu cinayetleri onayladığını göstermektedir64. Ancak özelde namus cinayetleri genelde 

erkek şiddetine kadınlar tarafından verilen bu onayın niteliği tartışmalıdır. Bu 

onayın, erkek hâkimiyetince belirlenen bir onay olduğu söylenebilir. Kadının içinde 

bulunduğu zor durum ( yetersiz beslenme, aşırı çalışma, çocuk bakımı) kadını 

zihinsel ve bedensel açıdan yıpratmaktadır. Bunun dışında kadınlar üretim, savunma 

araçlarına ve özgür iradesiyle seçim yapmasını sağlayacak nesnel bilgilere 

ulaşamamaktadır. Bütün bunlar kadının entelektüel mekanizmalarında, bilinç 

düzeylerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu süreç, erkeğin bedensel, hukuksal 

ve düşünsel üstünlüğünü sonuçlamaktadır. Erkeğin üstünlüğü, kadın bilincini 

belirlemekte ve onu sürekli erkeğe gönderme yaparak çalışmak zorunda 

_________________________________________ 

63Nükhet Sirman, “Namus Kavramının Feminizme Düşündürdükleri”,  Feminist Politika, Sayı: 5, 

Kış 2010, s.28-29 
64Namus cinayetine kadın onayı, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1438&Itemid=87, 

Erişim Tarihi: 15.5.2008  
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bırakmaktadır. Bu nedenle cinsiyetler arasındaki ilişkilerin bu kadar eşitsiz olduğu 

bir  dünyada, erkek üstünlüğünce belirlenen bu onayın özgür ve gerçek bir rıza 

olduğu söylenemez65.   

 

 

                    Namus anlayışına mahkeme kararlarında da66 rastlanmaktadır. 

Kadınların davranışları, yaşam tarzları, giyimleri, sevmeleri, ailelerinin onaylamadığı 

davranışlarda bulunmaları, eve geç gelmeleri, haklarında dedikodu yapılması  çok 

zaman bir namus meselesi yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır67. Bu 

değerlendirme sonucunda da kadınlar, namuslu-namuslu şeklinde 

sınıflandırılmaktadır68. Sonuçta, kadınların toplumdaki yaygın ahlak anlayışının 

belirlediği sınırları ihlal etmeleri,  namusa aykırı hareketler olarak değerlendirilmekte 

ve bunların sanıklar lehine haksız tahrik oluşturduğuna hükmedilmektedir.   

 

                     B. Namus Cinayetleri 

 
  
                     Başbakanlık İnsan Hakları  Başkanlığı’nın 2007 tarihli töre ve namus 

_______________________________________________ 
65Nicole-Claude Mathieu, “Femmes matiêre  â  penser et â  reproduire”, L’Arraisonnement des 

femmes, Cahiers de l’Homme, Ecole des hautes êtudes en sciences sociales, Paris, 1985, s.8-9  
66Mahkeme kararlarındaki namus kavramına ve bunun haksız tahrik olarak dikkate alınmasına 

ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.  
67Vildan  Yirmibeşoğlu, Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler Toprağa Düşen 

Sevdalar, 1.b., İstanbul: Hürriyet Yayınları, 2007,  s.195-196 
68Belge, s. 48 
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cinayetleri raporuna göre her yıl yaklaşık 200’ü aşkın kadın, bu cinayetlerle 

öldürülmektedir. Yıllara göre dağılım ise şöyledir: 2003 yılında 159 kişi, 2006 

yılında 233 ve 2007 yılında da 231 kişi bu cinayetlerle öldürülmüştür. Diğer   veriler 

ise, bu cinayetlerin illere ve  bölgelere dağılımını göstermektedir. Veriler şöyledir: 

-Töre ve namus cinayetleri en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, 

Antalya gibi büyük illerde görülmektedir. Son beş yılda gerçekleşen töre ve namus 

cinayeti sayısı sırasıyla; İstanbul’da 167, Ankara’da 144, İzmir’de 121, 

Diyarbakır’da 69, Bursa’da 58  ve Antalya’da 46 ’dır. Tüm Türkiye’de gerçekleşen 

töre ve namus cinayetlerinin yarısından fazlası sadece bu illerde gerçekleşmiştir. 

-Bölgesel açıdan bakıldığında, bu cinayetler en çok, sanılanın aksine, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde değil, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde 

görülmektedir69.   

 

                     Ancak gerçek sayının, açıklananın üstünde olduğu söylenebilir. Çünkü  

kayıtlara kaza ve intihar olarak geçen kadın ölümleri, derinlemesine 

araştırılmamaktadır. Hakimler tarafından yeterince araştırılmayan, kaza ve intihar 

süsü verilerek arkada tanık bırakılmayan kadın ölümlerinin büyük bir kısmı, eşler ya 

da aileler tarafından gerçekleştirilen namus cinayetleridir70.  

__________________________________________________ 
69Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri Raporu, 

http://www.ihb.gov.tr/haklarim/hak_konulari/tore_namus/tore_namus_cinayetleri_raporu_02_07_200

8.doc,  Erişim Tarihi: 6.5.2008 
70Belge, s.43-44 
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                     Namus cinayetleri konusunda, yaygın iki düşünce bulunmaktadır. İlki, 

bunun ülkenin belli bir yöresine özgülenmesi ve buna hizmet eden “gelenek 

söylemi”dir. Diğeri ise, ilkiyle  bağlantılı olarak  bu cinayetlerin “modernlik dışı 

olduğu” söylemidir. Özünde, bu iki söylem de birbirini beslemektedir. Çünkü bu 

cinayetler, modernlik dışı sayıldığında doğrudan geleneklerle ilişkilendirilmektedir.  

 

                    Türkiye’de namus cinayetlerinin, Doğu’ya-Güneydoğu’ya özgü bir 

pratik olduğu yönündeki düşünce, namus cinayeti terimi yerine ısrarla “töre cinayeti” 

ifadesini kullanmakta ve  namus cinayetleriyle töre cinayetlerini birbirinden 

ayırmaktadır. Töre cinayeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayanlarla ve bu 

bölgenin toplumsal yapısıyla, geri kalmışlığıyla ilişkilendirilmektedir71. Kendinden 

uzaklaştırma ve ötekilerin sorunu saymaya örnek olarak, TBMM Töre ve Namus 

Cinayetlerini Araştırma Komisyonu’nun, Karadeniz’de yetkililerle ve bazı kitle 

örgütleriyle yaptığı görüşme verilebilir. Bu ziyarete  yetkililer,  “bizde töre ve namus 

cinayeti olmaz” diyerek itiraz etmiştir. Görüşülenler, Karadeniz Bölgesi’nde görülen 

kadına yönelik şiddet olaylarını  hafif şiddet olarak nitelemişlerdir. Ancak, gazete 

Trabzon Cezaevinde töre ve namus cinayetinden mahkum olan yirmi altı 

mahkumdan yirmi üçünün Karadeniz kökenli olduğunu belirtmiştir72. 

________________________________________ 

71Kardam, s.83  
72“Karadeniz'de yapılanlar 'hafif şiddet”, Radikal, 7.2.2006,  

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=177933, Erişim Tarihi: 3.2.2009 
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                     Nükhet  Sirman, uzaklaştırma ve ötekinin sorunu sayma düşüncesini 

eleştirmektedir: “……Dolayısıyla Batı’nın Doğu’ya yaptığını Türkler şimdi Kürtlere 

yapmaya başlıyor, bu töre cinayeti üstünden. Töre lafının Kürtlere uygulanması da 

çok ilginç, çünkü benim bildiğim kadarıyla töre aşırı sağın çıkardığı bir laf. …Şimdi 

töre Kürtlere ait bir şey haline geldi ve bu şekilde Kürtler daha ilginç bir şekilde 

belli bir cinsellik sınıflamasına da sokulmaya başlanıyor…”73.  

 

                      Bu özgülemeye hizmet eden söylemse, gelenek söylemidir. Namus 

cinayetleri, daha önce de belirtildiği gibi geleneğe gönderme yapılarak 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, hem namus cinayetlerinin sebeplerini 

anlamayı zorlaştırmakta; hem de namus cinayetlerinin arkasındaki iktidar ilişkilerini 

görünmez kılmaktadır: “Namus cinayetleri, söylemsel olarak gelenek ve kültüre 

bağlanıp nesneleştirilerek hayatlarına müdahale edilen toplumsal gruplar ile onların 

hayatına müdahale etmekte olan profesyonel seçkinlerin arasında iktidarın nasıl 

bölüşüldüğü sorusu görünmez  kılınıyor. Bu görünmezlik, yeni müdahaleleri mümkün 

kılıyor74. 

 

                    Oysa namus cinayetlerinin, pek çok dinamiği bulunmaktadır. Bu nedenle 

de namus cinayetlerinin, üretim ilişkileriyle, ataerkilliği besleyen bir dizi siyasal- 

_________________________________________ 

73Nükhet Sirman, Yerinden Edilme, 

http://www.tesev.org.tr/etkinlik/yerinden_edilme_kof_sunumlar_nsirman.php, Erişim Tarihi: 7.5.2008 
74Koğacıoğlu,  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Elektronik Dergi  
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sosyal ve kültürel sebeple birlikte ele alınarak çözümlenmesi gerekmektedir. Tabii ki 

ataerkil yapının erkeğe verdiği iktidarı ve bu iktidarın sonuçlarını da atlamadan.  

Dolaysıyla, çözümleme çabasında iktidar ilişkileri de önem taşımaktadır. Çünkü 

iktidar,  kontrol etme-denetleme gibi mekanizmaları ve bunların sonucu olarak da 

şiddeti içermektedir. Şiddetin uç biçimi de öldürme şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Kadın üstündeki denetim, onun bir birey olduğu, özerkliği olduğu, bedeninin ve 

cinselliğinin sahibi olduğu düşüncesinin reddinin  bir sonucu olarak  görülebilir. 

Özerkliğin reddi, kadın bedenini erkekler için  kendi erilliklerini teyit ettikleri  ve 

kazanmak için kullandıkları bir savaş alanına çevirmektedir. Kadınların, birey olarak  

haklarını savunmaları, özerklik talebi onları yerleşik toplumsal normlarla karşı 

karşıya getirmektedir. Bu çatışma ise, kadının saldırıya uğramasını 

sonuçlamaktadır75.   

 

                  Gelenek söyleminin tek sakıncası, bu cinayetlerin anlaşılmasını 

zorlaştırmakla sınırlı değildir. Çünkü gelenek söylemi, aynı zamanda bir 

“ötekileştirme” içermektedir. Bu söylemle,  bir “onlar” kategorisi yaratılmakta ve 

“onlar” ile ifade edilen de  yukarıda  söylendiği gibi çoğunlukla Doğulular, Kürtler 

ve bazen de Güneydoğulular olmaktadır:“Onlar toplumsal tasavvurlarımızda 

gelenekler üzerinden yaşıyorlar ve namus cinayetleri de onların geleneğinin 

_______________________________________ 

75Leyla Pervizat, “Namus Adına”,  Derleyenler: Shaharzad Mojab-Nahla Abdo, Namus Adına Şiddet 

Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, Çev: Güneş Kömürcüler, 1.b., İstanbul: Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2006, s.146 
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bir parçası. Hatta; bu gelenekler o kadar toplumsal dönüşümün dışındaki bavul gibi  

gidilen yere götürülüyorlar. Gelenek söylemi, yarattığı aidiyet ile geleneğe sahip 

olduğu insanların arasında temel bir benzerlik kuruyor; gelenek ile yaşayan 

insanlara homojen ve sabit oldukları varsayımı ile yaklaşılıyor. Onların birbirinden 

ayrılan yönlerini siliyor. Bu şekilde gelenekler üzerinden yaşayan insanlar ile bu 

insanlar hakkında konuşan diğerleri arasında temel bir farklılık olduğu  

varsayılıyor”76.  

 

                    Geleneğe yapılan vurgu, “töre” kelimesi aracılığıyla  ırkçı çağrışımlar 

taşıyan  açıklamalara yol açmaktadır: “Bazı üst düzey yetkililer, çok açık bir ifadeyle 

bu cinayetlerin Türkiye geneline ait bir şey olmadığını, ülkemizin sadece Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde bulunduğunu söylüyorlar. Burada siyasi açıdan söylenmek 

istenen şu:  Bu, bir Kürt meselesi. Namus cinayetleri sadece Kürtler arasında işlenir.  

Törenin orada kullanılmasında ırkçılık ayağı var77. Sonuç olarak gelenek söylemi, 

töre kelimesi aracılığıyla ırkçılığa kadar varan çağrışımlarıyla tehlikeli bir 

ötekileştirme içermektedir.   

 

                     Diğer bir algı da bu cinayetlerin modernlik dışı olduğu söylemidir. Elit 

bakış ve medya, bu cinayetlere devletin modernleşme çabalarına direnen 

___________________________________________ 

76Koğacıoğlu, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Elektronik Dergi 
77Leyla Pervizat, “Sayfadaki kanı silmekle bitse kolay...” Röportaj: Şule Çizmeci, 

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=cts&haberno=5961, Erişim Tarihi: 7.5.2008  
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gelenekçiliğin kalıtları gözüyle bakmaktadır78. Yani modern bireyin, eşini özgürce 

seçtiği, gezdiği, aşk hayatını romantik aşk pratikleriyle şekillendirdiği 

kurgulanmaktadır. Bu nedenle de cinsellik üstündeki denetimin de sadece modern 

öncesine ait olduğu düşünülmektedir. Böylece, modernliğin cinsel hayat üstünde 

kurduğu  denetim atlanmaktadır. Oysa modernlik de cinsellik üstünde gelenekselden 

farklı, ondan daha esnek bir denetim kurmaktadır. Hatta modernlik, cinsellik üstünde 

daha incelikli bir denetim kurmaktadır79. 

 

                   Modernlik, geleneksel toplum biçimlerini ve ahlaki çerçeveleri 

çözmüştür. Ancak bu kopuşla birlikte; yeni kontrol sistemleri getirmiştir. Bu da 

geleneksel davranış tarzları yerine Anthony Giddens’ın ifadesiyle, göndergeleri kendi 

içinde olan düzenlerin geçmesini sonuçlamıştır. Bunun kadın cinselliğinin 

denetlenmesi noktasındaki etkisiyse, eski toplumsal biçimlerin çözülmesiyle erkek 

cinselliğinin sıkıntıya girmesi,  zorlayıcılığının ve şiddetinin artmasıdır80.  

 

                   Namus cinayetlerinin, kapitalizm öncesi baskı biçimleriyle ilişkisi 

yadsınamaz. Doğu  ve Güneydoğu’daki feodal  ataerkil yapı, namusu kadın cinselliği  

_______________________________________ 
78Zehra F. Arat, “A Struggle on Two Fronts” 

http://www.cceia.org/resources/publications/dialogue/2_10/articles/1059.html, Erişim Tarihi: 7.6.2008 
79Pınar Ecevitoğlu, Ahmet Murat Aytaç, “Siyasal bir mesele olarak namus cinayeti tartışmaları: 

Kim medeni, kim barbar?”,  Toplum ve Bilim, Sayı:109, 2007, s.104-105  
80Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm, 

Çev: İdris Şahin, 1.b., İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994, s.114,167  
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üstünden tanımlayan normların ve kontrol mekanizmalarının güçlü bir kaynağı 

durumundadır. Namus, feodal yapıda kolektif için çok önemli bir değerdir. Bu 

nedenle,   kadının kontrolü,  denetimi   kolektife kabulde  ve  kolektiften dışlanmada 

merkezi bir yer işgal etmektedir. Feodal yapının, kadının cinselliğinin denetlenmesi 

noktasında kullandığı en önemli mekanizma, kolektif denetimdir. Yani kadının 

cinselliğini nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin ataerkil norma  uygun davranıp 

davranmadığı, kadının ailesi ve içinde yaşadığı topluluk tarafından denetlenir. Ancak 

bu denetim, ülkenin doğusuna-güneydoğusuna özgü değildir. 

 

                  Türkiye’de kapitalizm, kendi gelişimine göre, farklı ataerkillikler 

biçimlendirmiştir ve bu biçimlenmede  sosyal ve kültürel dinamiklerin de etkisi 

vardır. Bu ataerkillikler arasında farklar olmakla birlikte, ortak noktalar da 

bulunmaktadır. Bu ortaklaşma; kadının bedeni, emeği ve cinselliği üstünde  erkeklere  

verdiği denetim hakkında görülebilir.  Yani, değişen sadece kadın üstündeki denetim 

araçları ve biçimleridir. Kolektif denetim, kentlerde ve  Batı’da bireysel denetim 

biçimini alabilmektedir. Bireysel denetim, kadının kocasına, sevgilisine bu hakkı 

vermektedir. Bu anlamda kadının ne giyeceği, kiminle arkadaşlık edeceği, nasıl 

davranacağı koca veya sevgili tarafından belirlenmekte ve denetlenmektedir. Yani 

kolektif kontrolün yerini, bireysel (koca-eski koca-sevgili-eski sevgili) kontrol 

almaktadır. Burada kilit kavram, kontrolün biçiminden çok kontrolün kendisidir. 

Çünkü bu denetim ve kontrol mekanizması, kendini şiddet şeklinde açığa 

vurmaktadır. Doğu’da kadın, sevdiği kişiyle arkadaşlık ettiği ya da radyodan şarkı 

istediği için erkek kardeşi    tarafından öldürülürken;    Batı’daysa  eşinden boşanmak  
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istediği için kocası tarafından öldürülmektedir. Doğu ile Batı örneğini  birleştiren 

nokta, kadının cinselliğinin sınırlarının kendi dışındaki erkekler tarafından çizilmesi 

ve sınırların aşılmasının şiddetle karşılanmasıdır.  

 
 

IV. ATAERKİLLİKTEN  EŞİTLİĞE DAYALI HUKUKA  GEÇİŞ 

BAĞLAMINDA NAMUS  CİNAYETLERİ 

 

     A. Hukukun Kadına Yönelik Şiddete Bakışı Çerçevesinde Namus Cinayetleri  

 

                    Türkiye, 2000 tarihli Pekin+5 Sonuç Belgesi’ne  imza koymuştur. Bu 

belge ile kadına yönelik şiddet tanımı genişletilmiş, devletler evlilik içi tecavüz dâhil 

olmak üzere aile içi şiddetin her türüne karşı adımlar atmaya ve zorla evlendirme,  

namus suçları gibi uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmeye 

çağrılmışlardır.  Türkiye, Pekin+5’te bazı taahhütlerde bulunmuştur. Bu taahhütler 

arasında, namus cinayetlerine ilişkin taahhütler de  bulunmaktadır. Türkiye, namus 

cinayetlerine ilişkin olarak,  namus suçları ile zorla evlendirmeyi, kadına karşı şiddet 

kapsamında ele almayı, bu konularda gerekli yasal önlemleri almayı ve daha güçlü 

mekanizmalar oluşturmayı taahhüt etmiştir81.  

 
 
                      Namus cinayetleri, kadına yönelik şiddetin bir biçimidir. 

___________________________________________ 

81Anıl-İlkkaracan-Kılıç-Ronge-Seral-Ülgen, s.9-21  
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Kadına yönelen diğer şiddet biçimlerinde olduğu gibi, namus cinayetlerine hukukun 

bakışının belirlenmesinde,  hukukun aldığı önleyici ve koruyucu tedbirlerle, şiddetin 

bir suç olarak tanımlanması, faillerinin yargılanıp cezalandırılması önem 

taşımaktadır. Bu nedenle de  Ceza Yasası82 ve diğer hukuksal önlemler-

mekanizmalar irdelenmelidir.  

 

                    Namus cinayetleri konusunda, hem hukuksal düzenlemelerin  hem de 

yargı kararlarının “kadınların namusun  taşıyıcısı olduklarına” ilişkin bir  ataerkil ön 

kabulden hareket ettikleri görülmektedir. 765 Sayılı TCK’nın namus cinayetlerine 

bakışında, 462.madde ile birlikte  51.madde  etkili olmuştur.  765 Sayılı Yasa’da yer 

alan 462.maddedeki özel haksız tahrik hükmü, namus adına işlenen cinayetleri 

meşrulaştırmaya yönelik bir işlev görmüştür. Yine 51.maddede düzenlenen haksız 

tahrik hükmü de benzer bir işlev görmüştür. Hatta namus gerekçeli öldürmeler 

dışındaki kadın cinayetlerinde83 sıkça uygulanan 51.madde,  namus cinayetlerinde 

özel tahrik hükmünün uygulanamadığı durumlarda genel haksız tahrik hükmü olarak 

uygulanmıştır. Namus cinayetlerinde cezada büyük oranda indirime olanak veren 

462.madde hükmü, 2003 yılında yürürlükten kalktıktan 

___________________________________________ 

82Ataerkillikten eşitliğe dayalı hukuka geçiş bağlamında hukukunun namus cinayetlerine bakışındaki 

değişimin daha iyi anlaşılabilmesi için, 5237 sayılı Yasa ile birlikte 765 sayılı Yasa’nın da irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle bu başlıkta, 765 Sayılı TCK’nın namus cinayetleriyle ilgili hukuksal 

düzenlemelerine ve uygulanmasına  yer verilecektir.  
83Namus gerekçeli öldürmeler dışındaki kadın cinayetlerinde haksız tahrik uygulamasına, bir önceki 

bölümde yer verilmiştir.  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    250 

 

sonra da sanıklara genel haksız tahrik hükmü uygulanarak indirimler yapılmıştır. 

Yani namus adına işlenen cinayetlerde iki düzenlemeden biri, pek çok durumda 

öldürenlerin can simidi olmuştur. Bu nedenle de namus cinayetlerinde indirime 

olanak sağlayan bu iki düzenlemeye ve uygulamalarına yer verilecektir. 

 

                     1. Haksız Tahrik Hükmü ve Özel Haksız Tahrik Hükmü 

 
 
                     765 Sayılı TCK’nın   51.maddesinde   düzenlenen   haksız tahrik   

hükmü şöyledir:  “Bir kimse haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap veya şedit bir 

elemin tesiri altında bir suç işler ve bu suç ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis 

cezasını müstelzim bulunursa yirmi dört sene ağır hapis cezasına mahkum olur. Sair 

hallerde işlenen suçun cezasının dörtte biri indirilir. Tahrik ağır ve şiddetli olursa 

ağırlaştırılmış   müebbet   ağır hapis cezası   yerine yirmi  dört sene ve müebbet ağır  

hapis cezası yerine on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

Sair cezaların yarısından üçte ikisine kadarı indirilir”. 

 

                  Bu düzenleme, hem suç hem de kişi bakımından cezayı azaltıcı genel bir 

kuraldır. Bazı yabancı ülke yasalarında belli suçlar için kabul edilen ve belirlenen 

suçlarda uygulanan haksız   tahrik kurumu, eski   TCK’da  genel  hükümler arasında 

düzenlenmiştir. Yani koşulları oluştuğunda haksız tahrik, bütün suçlar için 

uygulanabilecektir. Haksız tahrik, suç için olduğu gibi kişi bakımından da genel bir 

kuraldır. Yani   suçu işleyenle,   mağdur arasındaki ilişkiyi kanun dikkate almamıştır.  
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Mağdurla suçu işleyen arasındaki ilişki ne olursa olsun, haksız tahrikin koşullarının 

gerçekleşmesi durumunda bu hüküm uygulanacaktır84.  

 

                    Haksız tahrikin koşulları gerçekleştiğinde, suç işleyen kişiye verilen 

ceza indirilir. Haksız tahrikin koşulları şunlardır:  

1.Tahrik edici haksız bir fiil olmalıdır: Yasa, hangi fiillerin haksız tahrik teşkil 

edeceğini belirtmemiştir. YCGK, bir kararında, “hangi hallerin kışkırtma olacağının 

her olayda hakim tarafından gerekçeleri gösterilerek takdir olunacağını”85 

belirtmiştir. Tahrik edici fiil, failin hayatına, bedensel bütünlüğüne, özgürlüğüne, 

malvarlığına, saygınlığına, sosyal ve ahlaki değerlerine yönelik olabilir. Ancak 

bunlara yönelen fiil, haksız olmalıdır86.  Çünkü yasa ancak haksız tahrikin meydana 

getirdiği “gazap veya şedit bir elemin” etkisi altında suçun işlenmesi durumunda, 

cezayı indirmektedir. Tahrikin haksız olması için, fiilin suç olması ya da haksız fiil 

olması gerekmemektedir. Tahrikin haksızlığı, hukuka aykırı olması anlamına 

gelmektedir.  Buna göre hukuk düzeniyle çatışan fiiller, failde “gazap veya şedit bir 

elem” meydana getiriyorsa, haksız tahrik olarak değerlendirilecektir. Sosyal 

kurallara, değer yargılarına, geleneklere aykırılık tahrik olarak değerlendirilse de 

__________________________________________________ 
84Faruk Erem-Ahmet Danışman-M.Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14.b., Ankara: 

Seçkin Yay., 1997, s.593  

85YCGK’nun 9.4.1984 tarih ve 1-453/124 sayılı kararı, YKD,  S:9, C.10, 1984, s.1422 

86Devrim Aydın, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Haksız Tahrik”, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.54, S:1, 2005, s.231  
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bunlara aykırılık, tahrikin haksız olması koşulunu gerçekleştirmez87. Ancak 

uygulamada ileriki bölümde yer verileceği gibi, tahrikin haksız olup olmadığı 

değerlendirmesinde gelenek, örf-adet ve ataerkil değerler hesaba katılmıştır. Bu 

nedenle de yerel mahkemelerin ve Yargıtay’ın pek çok kararında, “gelenek-örf ve 

adetlere aykırılık” haksız tahrik olarak değerlendirilmiştir.  

2. Haksız tahrikin failde “gazap veya şedit bir elem” doğurmuş olması:  Yani haksız 

tahrikle, failin psikolojisi arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmalıdır. Fail, 

kapıldığı “gazap veya şedit bir elem” nedeniyle;  kendini denetleyemeyecek, 

dinginliğini koruyamayacak durumda olmalıdır.  Yani Ceza Kanunu, failin psikolojik 

durumunu dikkate almıştır. “Gazap veya şedit bir elem” durumu, heyecanın yüksek 

bir aşamasını88 ve yoğun bir duygu durumunu ifade etmektedir.  

3.Suç şeklinde bir tepkinin verilmesi: Haksız tahrik durumunun meydana getirdiği 

“gazap veya şedit bir elem” nedeniyle, suç şeklinde ortaya çıkan bir tepkinin verilmiş 

olmasıdır.   

 

                 Eski Ceza Yasası, haksız tahrikte basit ve ağır şeklinde bir ayrıma 

gitmiştir. Yasa ağır tahriki tanımlamamakla birlikte; 51/2’deki düzenlemeyle ağır 

haksız tahrikin varlığını kabul etmiştir: “Tahrik ağır ve şiddetli olursa ağırlaştırılmış 

___________________________________________ 

87Aydın, s.234-235 

88Erem-Danışman-Artuk, s.597  
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müebbet ağır hapis cezası yerine yirmi dört sene ve müebbet ağır hapis cezası yerine 

on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir”. Tahrikin basit ya da 

ağır olduğunun belirlenmesi, yargıca bırakılmıştır.  

 

                  Eski Ceza Yasası’nda namus cinayetleriyle ilgili en önemli düzenleme, 

TCK’nın 462.maddesindeki  hükümdü.  Bu madde, namus cinayetlerinde “haksız 

tahrik” nedeni olarak cezada indirime olanak veriyordu. Bununla birlikte, 462.madde 

hükmünü özel bir tahrik hükmü değil de bağımsız bir suç olarak kabul eden görüşler 

de bulunuyordu89.  Düzenleme  şöyleydi: “Yukarıda geçen iki fasılda beyan olunan 

fiiller, zinayı icra halinde veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunduğu esnada 

meşhuden yakalanan veya zina yapmak veya gayrimeşru   cinsi    münasebette    

bulunmak    üzere  yahut  henüz zina yapmış veya gayrimeşru cinsi münasebette 

bulunmuş olduğunda zevahire göre şüphe edilmeyecek surette görünen bir koca veya  

karı yahut kız kardeş veya fürudan biri yahut bunların müşterek faili veya her ikisi  

aleyhinde karı veya koca yahut usulden biri veya erkek veya kız kardeş tarafından 

işlenmiş olursa fiilin muayyen olan cezası sekizde bire indirilir ve ağır hapis cezası 

hapis cezasına tahvil olunur. Müebbet ağır hapis cezası yerine dört seneden sekiz 

seneye ve idam cezası yerine de beş seneden on seneye kadar hapis cezası verilir”.    

 

                    462.maddedeki bu düzenleme, her iki cinse karşı  nötr gibi görünse de  

_________________________________________ 
89Sahir Erman-Çetin Özek, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere Karşı İşlenen Suçlar (TCK 448-

490), İstanbul: Dünya Yay., 1994, s. 154  
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sosyal gerçeklikte yalnızca bir cinsin aleyhine işlemiştir. Çünkü  objektif olarak her 

iki cinse de eşit olarak “suç işleme hakkı” tanınmış gibi görünse de, sosyal 

gerçeklikte bu madde aslında kadınlara yönelik namus cinayetlerinde hafifletici 

neden olarak uygulanmıştır90.  

 

                   Hükmün kökeninde, zina halinde yakalanan kadını öldürme hakkını 

erkeğe tanıyan Eski Avrupa Hukuku’nun etkisi olduğu söylenebilir. Çünkü Katolik 

dini, boşanmayı yasaklamaktadır ve evlilik eşlerden birinin ölümüyle sona 

ermektedir. Zina halinde evlilik devam edemeyeceğine göre evliliği sonlandırmanın 

tek yolu, kadının öldürülmesidir91. 

 

                  462.Maddenin ilk şeklinde sadece zinadan söz edilirken, 6123 sayılı 

yasayla yapılan değişiklikle, “gayrı meşru cinsi münasebet” ifadesi de maddeye 

girmiştir. “Gayrı meşru cinsi münasebet” neyi ifade etmektedir? Eski CK’da, zina 

suç olarak düzenlenmişti. Zina dışında bir ilişki hukuka aykırı olmadığına göre, o 

ilişki nasıl gayrı meşru olacaktır? Bu değişiklikle, zina dışında evlilik dışı her türlü 

ilişki durumunda da maddenin uygulanması amaçlanmıştır. Böylece, maddenin 

uygulama alanı genişletilmiştir. Bu yaklaşım, Şeriat ve Ortaçağ 

___________________________________________ 

90Göztepe, 2004, s.51  

91Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler Cilt: III, Ankara: Seçkin Yay.,1993, 

s.2132 
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anlayışının ürünüdür92. 

 
                   462.madde, 1936, 1938 ve 1958 yıllarında olmak üzere üç defa 

değiştirilmiştir. 1938 yılında yapılan değişiklikle; cezalar ağırlaştırılmış, indirim 

oranı 1/8 olarak belirlenmiştir. 1953 yılındaki değişiklikle, 1936’da eklenen “fürudan 

olan kız veya kadın” ifadesi maddeden çıkarılmış, “gayri meşru cinsi münasebet” 

hali de maddeye eklenmiştir93.  

 

                   1993 tarihli Ceza Genel Kurulu kararında, maddenin amacı şöyle 

açıklanmıştır: “…Bundan güdülen amaç failin, fiilin işlendiği sırada kişiliği 

itibariyle aile onuru bakımından derin ve çok ağır bir şekilde uğradığı saldırının 

iradesi üzerinde ağır tahrik halinden daha ileri derecede yarattığı büyük 

sarsıntıdır”94.   

 

                    Bu hükmün uygulanabilmesi için  suçun,  

-Mağdur veya ölen zina veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunduğu sırada,  

-Bu tür ilişkide bulunmak üzereyken,  

-Bu ilişkide henüz bulunmuş olduğu sırada gerçekleştirilmiş olması gerekir. 

______________________________________________ 
92Erman-Özek, s.156  
93Yirmibeşoğlu, s.238  
94YCGK’nun 21.6.1993 tarih ve 4-154/183,  Vural Savaş-Sadık Mollamahmutoğlu, Türk Ceza 

Kanununun Yorumu IV.Cilt Madde 452-592, 1.b., Ankara: Seçkin Yay., 1995, s. 4567 
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Zaman koşulu dışında kişi koşulu da gerçekleşmelidir. Yani suç, maddede yazılı 

kişiler (fail)  tarafından (koca, karı, usulden birisi, erkek veya kız kardeş) maddede 

belirtilen kişilere (mağdur) karşı (koca, karı,  kız kardeş, fürudan biri veya bunların 

müşterek faili ) işlenmelidir.  

 

                  1998 yılında, itiraz yoluyla maddenin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş 

ve düzenleme iptali için AYM’ne götürülmüştür. İtiraz gerekçesinde, “özgür irade 

ve tercihleriyle yaşamını sürdüren –hele de reşit ve mümeyyiz olan –bir bireye, başka 

bir bireyin sahipliği ve tahakkümü iddiasından, başkasına yar etmeme egoizminden 

ve namus temizleme düşüncesinden kaynaklanan bu maddenin hukukun genel 

ilkelerine uyar yönü bulunmamaktadır”95 denilmiştir.  

 

                 AYM, itiraz incelemesinde 462.maddenin koşullarını irdelemiş ve bu 

maddenin varlık gerekçesine ilişkin olarak şu yorumu yapmıştır: “….. Failin 

cezasından TCK’nın 462. maddesinde öngörülen indirimin yapılabilmesi için 

eylemin maddede belirtilen zamanlarda ve kişiler tarafından, belirli kişilere karşı 

işlenmiş olması şarttır. Koşulların oluşması halinde varlığı kabul edilen özel ağır 

tahrikin nedeni,   fiili işlediği    sırada    failin kişisel   saygınlığıyla,  aile   haysiyeti 

_________________________________________________ 

95AYM’nin 16.7.1998 ve E.1997/45 K.1998/48 sayılı kararı, 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1998/K1998-48.htm, Erişim 

Tarihi: 3.6.2008  
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yönünden uğradığı derin ve ağır saldırının iradesi üzerinde yarattığı büyük 

sarsıntıdır”96. AYM,  eşitlik yönünden yapılan itirazı da değerlendirmiş ve hükmün 

eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir. Sonuçta AYM, oy çokluğuyla 

462.maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir97. 

 

 

                   Bu karara karşı, dört üye karşı oy kullanmıştır. Karşı oy yazısında yer 

verilen gerekçelerden bazıları şöyledir: 

-462.maddede sayılan durumlarda, daha fazla indirim öngörülerek, fail için bir çeşit 

imtiyaz oluşturulmaktadır.  Bu durum, eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. 

-Madde,  kendi içindeki kız kardeş-erkek kardeş ve usul-furuğ ayrımı ile, ikinci bir 

eşitsizliğe neden olmaktadır. Erkek kardeş için öngörülen indirimin,   kız kardeş  için 

kabul edilmemesi de bu eşitsizliği bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. 

-Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan ve diğer hak ve özgürlükler 

arasında öncelikli bir yere sahip olan yaşam hakkına yapılan saldırının, şeref ve 

haysiyeti koruma veya kurtarma gibi bir gerekçeyle de olsa, büyük ceza indirimi ile 

adeta onaylanır hale gelmesi kabul edilemez98. 

 

 

                   Karşı oy yazıları önemlidir fakat ciddi bir eksikliği de barındırmaktadır. 

Karşı oy yazılarında şeref, namus gibi ataerkil değerler sorgulanmamıştır. Mahkeme 

_____________________________________________ 

96Adı geçen AYM kararı   
97Adı geçen AYM kararı   
98Adı geçen AYM kararı   
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gibi karşı oy yazılarında da namus, şeref kodları baştan kabul edilmiş sadece bunların  

korunması amacıyla dahi yaşam hakkına son verilmez denilmiştir. Yani namus, şeref, 

haysiyet koruma amacının maddi hukuk düzeninde yeri olmayacağına ilişkin bir 

görüş dile getirilmemiştir99. Bu karşı oy yazılarında 51.maddeye yapılan atıftan 

anlaşılmaktadır. Çünkü karşı oyda indirimin zaten 51.maddeden yapılabileceği 

belirtilmiştir. Yani karşı çıkış, indirimin mantığından çok, indirimin oranına 

yöneliktir.  

 
                  2. Uygulama 
 

 

                  Eski Ceza Yasası’nın haksız tahrik hükmü, uygulamada çok kez 

kadınların aleyhine işlemiştir.  “Mahkemeler boşanmak isteyerek, çocuğun velayetini 

isteyerek, sevişmeyi reddederek, cilveli saat sorarak, kadınların haksız bir davranış 

içinde bulunduğuna ve katilini bu haksız davranışlarıyla hiddet ve şiddete sürüklemiş 

olduğuna”100 karar vermişlerdir. Bunun  gibi, kadınların sevmeleri, erkeklerle 

gezmeleri, ailelerinin onaylamadığı kişiyi seçmeleri, sevdikleri kişiye kaçmaları, 

cinsel ilişkiye girmeleri ve hatta bir tartışma sırasında erkeğe cevap vermeleri bile 

haksız tahrik sayılmıştır. Bütün bunlar, erkekler tarafından  yapıldığında normal 

sayılmış ancak bunları  kadının yapması haksız tahrik olarak değerlendirilmiştir. 

____________________________________________ 

99Ece Göztepe, “Namus Cinayetlerinin Hukuki Boyutu: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bir 

Değerlendirmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 59, Temmuz- Ağustos 2005, s. 39  
100Meriç Eyüboğlu, “Erkek vuruyor, devlet “haksız tahrik” diyor”,  Feminist Politika, Sayı:1, 

2009, s. 11 
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Böylece, kadına yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı  bakış hukukla meşrulaşmıştır101.   

 

                  Namus cinayetlerinde,   “namus, şeref”    gibi ataerkil sanık savunmaları,  

çoğunlukla haksız tahrik hükmünden yararlanmıştır. Özellikle Doğu ve 

Güneydoğu’da görev yapan savcılar ve yargıçlar, namus cinayetlerine ilişkin 

davalarda “namus-şeref-yöresel kurallar” gibi savunuları, haksız tahrik olarak 

değerlendirmişlerdir. Örneğin  kocasız yalnız yaşayan bir kadın, eve geç saatlerde 

geldiğine ilişkin somut bir bilgi olmadığı halde, kayınpederi olan amcası tarafından 

öldürülmüştür. Dava sırasında savcı, maktulün “yöresel kurallara uygun 

yaşamadığını ileri sürmüş” ve sanık için haksız tahrik indirimi istemiştir102.  

 

                 Yargıçların tutumu da farklı değildir. Yargıçların konuya bakışlarında ve 

yorumlarında da cinsiyet ayrımcılığını içselleştirdikleri görülmektedir: “Öyle ki, 

kendisine çizilen sınırları aştığında kadın şiddeti hak eder” zihniyetine sahip 

yargıçlar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda, onların, sokakta namus adına cinayet 

işleyen sıradan insanlarla büyük benzerlikler taşıdıklarını üzülerek de olsa ifade 

etmek gerekir……..hukuku hazırlayanlar ile hukuku uygulayanların, erkek egemen 

zihniyet açısından dayanışma içinde oldukları ve bu nitelikleriyle namus cinayetlerini 

cesaretlendirdikleri de söylenebilir”103.  

___________________________________________________ 
101Türkan Yalçın Sancar,  “Töre” Ötekinin Sorunu (mu)”,  Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2007, s.17  
102Yirmibeşoğlu, s.162-163 
103Yirmibeşoğlu, s.195-196 
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                    51.maddenin bir haksız tahrik hükmü olarak uygulanmasında, “haksız 

tahrik”e neden olduğu düşünülen kadın davranışları şunlardır:  

-gayrı meşru ilişki ve  hamilelik ile, bunun sanık üstünde meydana getirdiği  elem ve 

ızdırap etkisi,    

-Kadının tek yaşaması, eve geç gelmesi, bazen gelmemesinin yol açtığı dedikodular, 

sanığın kadının kötü yola düştüğüne inanması ve bu mülahazaların oluşturduğu ağır 

gazap ve şiddetli elem, kadının iffetsiz yaşantısının sanıkta uyandırdığı haksız 

tahrik104. 

 

                      Konuyla ilgili bir çalışmada da benzer örnekleri görmek mümkündür. 

Namus cinayetlerine yer verilen örneklerde, sanıkların  öldürdükleri kadının 

“iffetsiz” olduğu  yönündeki iddialarının, mahkemeler tarafından dikkate alındığı 

görülmektedir. Yine kadınların hukuka uygun eylemleri (ailesinin istemediği bir 

kişiye kaçma, evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunma) otomatikman haksız tahrik 

olarak değerlendirilmektedir. Örneğin ailesinin istemediği bir kişiyle kaçan kız 

kardeşini öldüren kişinin bu fiili, “maktulenin rızası hilafına kaçması sonucu haksız 

tahrik sebebi altında işlediği” mahkeme tarafından kabul edilmiş ve sanığa verilen 

ceza dörtte bir oranında indirilmiştir105.   

 

                   Ancak, zaman içersinde haksız tahrik değerlendirilmesinde ve 

______________________________________________ 
104Yirmibeşoğlu, s.195-200 
105Belge, s.46  
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uygulamada bir değişim de görülmüştür. Yetmişli seksenli yıllardaki haksız tahrik 

değerlendirmeleriyle, doksanlı yıllardaki değerlendirmeler arasında bir fark 

gözlemlenmektedir. Doksanlardan önce kadının hareketleri, yaşam biçimiyle ilgi 

yargılar, otomatikman haksız tahrik olarak değerlendirilirken; doksanlı yıllarda 

“kadının hareketlerinin örf adetlere uygun olmayışının failde yarattığı baskıya” 

vurgu yapılmaktadır: “…Maktule 22 yaşında genç bir kişidir, yasalara göre, rızasıyla 

cinsel ilişkide bulunması kendi ve erkek tarafından suç teşkil etmemektedir. Kızlığın 

bozulması yeni olduğu gibi toplumda duyulmamış olup, halen gizliliğini muhafaza 

etmektedir. Bu itibarla sanık üzerinde toplumun bir baskısı söz konusu değildir. 

Ancak sanık, bu tür baskıya maruz kalacağı korkusuyla, kardeşi maktuleye duyduğu 

kızgınlıkla müsnet   suçu   işlemiş   olup  olayın oluş şekline göre hafif tahrik altında  

işlemiştir”106. 

 
 
                   Ayrıca kadınların hareketleri de “namus-namussuzluk” bağlamında bir 

ayrıma tabi tutulmuştur. Buna göre fuhuş yapma veya evli bir kadının ilişkiye 

girmesi “namussuzluk” olarak değerlendirilirken; tecavüze uğrayan, ailenin tasvip 

etmediği biriyle kaçan ya da evlilik öncesi ilişki yaşayan kızların aile ve akrabalar 

tarafından öldürülmeleri ayıplanmıştır. Yani evlilik kurumunun kocaya verdiği 

denetim tanınırken, geniş ailenin ve akrabaların denetimi meşruiyetini kısmen 

kaybetmiştir107. 

________________________________________ 

106Belge, s. 49 
107Belge, s. 48 
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                 Görüldüğü gibi haksız tahrik değerlendirmelerinde bir değişim söz 

konusudur. Haksız tahrik değerlendirmesi, kadının hareketlerinin otomatikman 

haksız tahrik olarak kabulünden, örf-adetin sanıklar üstündeki etkilerini dikkate alma 

yönünde bir değişim geçirmiştir. Ama her iki değerlendirme de ataerkildir. Çünkü 

sonuçta kadınları ikincilleştiren, onları denetleyen örf-adet ve ahlak gibi ataerkil 

normlar haksız tahrik değerlendirmelerinde dikkate alınmıştır.  

 

                   Bununla birlikte ayrık örnekler de görülmektedir. Örneğin sevdiği 

erkekle kaçan genç bir kadın, cinsel ilişki kurulmaksızın sonradan ailesine teslim 

edilmiş,  onu kaçıran kişi tarafından da ailesine evlenme   teklifi iletilmiştir.   Ancak 

genç kadın, ağabeyi  tarafından öldürülmüştür. 1991 tarihinde gerçekleşen bu olayda, 

yerel mahkeme  haksız tahrik hükmünü uygulamamıştır: “Ceza hukukunda örf ve 

adete yer verilmemiştir. Maktul tarafından sanığa karşı yapılmış hiçbir eylem 

bulunmamaktadır. ….Olayda maktule tarafından  sanığa yönelik haksız tahrik söz 

konusu değildir. Başlı başına örf ve adet de haksız tahrik sebebi sayılamaz. Bu 

bakımdan olayımızda, tahrikin hiçbir derecesi mevcut olmadığından sanık lehine 

kanuni indirim tatbik edilmemiştir”108.  

 
 
                    Urfa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 2002 yılında verdiği karar da buna 

örnek gösterilebilir. Bu davada Emine Kızılkurt, bir erkekle ilişkisi olduğu ve hamile 

______________________________________ 

108Belge, s. 49 
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kaldığı gerekçesiyle, erkek kardeşi tarafından öldürülmüştür. Mahkeme bu davada, 

haksız tahrik hükmünü uygulamamış ve yargılanan kardeşe müebbet hapis cezası 

vermiştir. Ayrıca, bu cinayetin işlenmesine karar veren aile üyelerini de ağır hapis 

cezasına çarptırmıştır109.   

 

                  Haksız tahrik değerlendirmesi noktasında, Yargıtay uygulaması da farklı 

değildir. Yani Yargıtay da “kadınların hareketlerini” ve “örf-adet, aile nizamı”  gibi 

ataerkil normları dikkate almıştır. Örneğin yerel mahkeme, ailesinin rızası olmadan 

kaçan ve cinsel ilişkiye giren   kadının    öldürülmesi    olayına haksız tahrik 

hükmünü uygulamamıştır. Sanık vekili, muhitin öf-adetinin de  göz önünde tutularak 

sanık hakkında 51/2’nin uygulanmasını istemiş ancak  mahkeme 51.maddeyi 

uygulamamıştır. Yerel mahkeme kararı temyiz edilmiş ve Yargıtay 1981 yılında 

verdiği kararla, olaya 51/1 hükmünün uygulanmasının adil olacağı sonucuna 

varmıştır: “….maktulenin  babasının izin vermemesine rağmen M.S isimli şahısla 

kaçması onunla rızası ile ve mayubiyetine neden olacak şekilde cinsi ilişkide 

bulunmuş olması, tüm bunların aile nizamını olumsuz yönde etkileyen haksız bir 

hareket niteliğinde olması ve sanık M.Y.’yi taammüden kız kardeşini öldürmeye iten 

olayın nedeninin onun bu haksız nitelik taşıyan davranışı olması nedeniyle sanık 

hakkında TCK’nın 51/1. maddesinin uygulanmasının adil olacağı kanaatine 

________________________________________________ 

109Töre cinayetine ağır ceza, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=812&Itemid=87, Erişim 

Tarihi: 7.7.2008 
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varılmıştır”110. 

 

                  Yargıtay 1.C.D.’nin 1988 tarihli bir kararında kadının hareketleri, haksız 

tahrik olarak değerlendirilmiştir.“Aralarında henüz kesinleşmemekle birlikte 

boşanma kararı bulunan karı kocanın, birlikte katıldıkları aile toplantısında kadının 

başkasıyla oynaması ve dans etmesi öldürme fiiline hafif tahrik oluşturur”111 

denilmiştir. 

 

                   Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1990 tarihinde verdiği kararla, bir kadının 

eşine ilişkisi olduğunu söylemesini ve bunu kızının önünde tekrarlamasını ağır tahrik 

olarak değerlendirmiştir. Yerel mahkeme, sanık hakkında hafif tahrik hükmü 

uygulamış ve sanığa 24 yıl ağır hapis cezası vermiştir112. Hüküm, sanık ve vekilleri 

tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 1.C.D., maktulenin bazı şahıslarla cinsel 

ilişkiye girdiğini itiraf ettiğini, bu konuda Mehmet isimli bir tanığın beyanı 

olduğunu, sanığın bu olayın birikiminden etkilenerek maktulü öldürdüğünü 

belirterek, sanığın maruz kaldığı tahrikin adi tahrik seviyesini aştığını ve olaya ağır 

tahrik hükmünün uygulanması gerektiğine karar vermiştir.  Yerel Mahkeme, “sanığın 

savunması samimi değildir. Maktulenin ırzına geçildiği bilinmektedir. Zorla 

__________________________________________________ 
110Belge, s. 48 
111Yargıtay 1.C.D.’nin 10.11.1998 tarih ve 40004-4025 sayılı kararı, Şenal Sarıhan, “Namus 

Cinayetleri Aile içi Şiddetin Bir Türü  Yasalar Cinayeti Özendiriyor”,  Kadınlar Dünyası, Sayı: 

10, 2000, s.45  
112YCGK’nun 25.6.1990 tarih ve 1-176/194 sayılı kararı, YKD, C: 17, S:2, 1991, s.257   
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ırzına geçilmesi üzerine maktulenin öldürülmesinde, öldürülenin iradesi dışında 

başına gelen bu olaydan ötürü sanık lehine ağır tahrik hükmünün uygulanması hak ve 

nefasete uygun görülmemiştir. Maktulenin zorla ırzına geçildiğini eşinden gizlemesi 

haksız hareket sayılarak sanık lehine basit tahrik hükmü uygulanmıştır. Mehmet 

isimli bir tanık yoktur”113 gerekçesiyle önceki hükmünde direnmiştir. Yerel 

Mahkeme, olayı Yargıtay’dan farklı değerlendirmiş ve kadının ırzına geçildiğini 

saklamasını hafif haksız tahrik olarak değerlendirmiştir.  

 

                 Yerel mahkemenin kararında direnmesi üzerine karar, Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu’nca incelenmiştir. YCGK, yerel mahkeme kararını bozmuştur:  

“……Maktule, önce işten gelirken ıssız bir yerde birisinin zorla ırzına geçtiğini daha  

sonraysa otobüs şoförü …ile 1,5 yıldır   ilişkide  bulunduğunu söylemiş, bunu kızının 

huzurunda tekrarlamıştır. Sanık, bu olayın etkisi altında kalarak karısını öldürmüştür. 

Maktulenin otobüs şoförünün adını vermesi korkudan öte, sanık açısından vehameti 

arttıran bir husustur. Kaldı ki, maktulenin, başkasıyla olan ilişkisinin saptanması da 

şart değildir. Sanığın içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi gerekir. Sanık; 

örf, adet ve ahlaka aykırı olan bu olayların etkisi altında kalarak, girdiği psikolojik 

bunalım sonucu karısını öldürmüştür. Sanığın öldürülenin haksız hareketlerinin 

husule getirdiği gazap ve şiddetli elemin etkisi altında kalarak suçu işlediği 

anlaşıldığından hakkında, haksız ağır tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu 

_______________________________________________ 
113YCGK’nun adı geçen kararı, s.258 
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itibarla direnme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir”114. Görüldüğü gibi YCGK, 

da olayı Yargıtay Dairesi gibi ele almıştır. Kurul, örf, adet ve ahlaka aykırı olayların 

sanık üstündeki etkisini dikkate alarak,  bunu ağır tahrik olarak değerlendirmiştir.  

 

                    462.maddeyle ilgili Yargıtay kararlarının bazılarında, kadına yönelik 

olarak işlenen suçlarda görülen eril bakış değişmemekte, mağdurların yaşam 

tarzlarına ve davranışlarına ilişkin ataerkil değerlendirmeler  yapılmaktadır. Örneğin 

Yargıtay 462.maddeyle ilgili bir kararında  kocası tarafından öldürülen kadın için iki 

defa şu ifadeyi yinelemiştir: “Mazbut bir yaşantı sürdürmeyen sanığın eşinin…”, 

“……Hayatının çeşitli aşamalarında mazbut bir yaşantı sürdürmediği anlaşılan 

sanığın eşi…”115. 

 

                  Yargıtay, 462.maddeyle ilgili olarak verdiği kararlarda çoğunlukla olaya 

51.maddenin mi yoksa 462.maddenin mi uygulanacağını değerlendirmiştir. YCGK, 

aynı olayda, bu iki hükmün birlikte uygulanamayacağını belirtmiştir: “TCK’nun 

462.maddesinde düzenlenen özel daha ağır kışkırtma durumunda suçu işleyen sanık 

hakkında TCK’nun 51/2. maddesiyle indirim yapılması yerinde olmayıp, bu 

maddenin uygulanması gerekir”116. Örneğin yerel mahkemenin, 51.maddeyi 

uyguladığı bir olayda YCGK, olaya 462.maddenin uygulanması 

___________________________________________________ 
114YCGK’nun adı geçen kararı, s.259 

115Yargıtay 1.C.D.’nin 29.5.1991 tarih ve 1125/1497 sayılı kararı, Kazancı Yargıtay Kararları 

programları  
116YCGK’nun 20.3.1989 tarih ve 1-55/113 sayılı kararı, YKD, C.XV, S.9, 1989, s.1310  
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gerektiğini belirterek, yerel mahkeme kararını bozmuştur117.   

 

                    Yargıtay, sözü edilen kararında ve pek çok kararda 462.maddenin zaman 

koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğini tartışmıştır. Sözü edilen kararda, yerel 

mahkeme olaya 51/2.maddeyi uygulamıştır.  Yargıtay 1.Ceza Dairesi de  yerel 

mahkemenin görüşüne katılmıştır: “TCK’nun 462. maddesinin tatbiki için failin zina 

haliyle aniden karşılaşması gerektiği, olayımızda sanığın bilinçli hareket ettiği, 

maktülleri zinayı icra halinde ya da henüz zina yaptığından zevahire göre şüphe 

edilmeyecek bir surette ani sürpriz durumda görmediği, yıllardır dedikodu 

bulunduğu, esasen ikisi arasındaki ilişki hususunda yoğun bir şüphe taşıdığı, olay 

günü evden ayrılarak maktülleri özellikle yalnız bıraktığı, bir keseri de tedarikli 

olarak gizlediği, olay için hazırlıklı olduğu cinsi münasebetin maddi delilleri 

bulunmadığı, savunmada bile sadece sevişme sahnesinin ifade edildiği, bu durumda 

dahi icra için bir süre bekleyip fırsat kolladığı anlaşılmakla, mahkemenin CYUY’nun 

254. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak delilleri takdir ve sanığın hukuki 

durumunu tespitte bir yanılgı görülmediğinden, tebliğnamede bu hususa müteallik ve 

her ikisinin de sevişmeleri kanısıyla aynı sebep ve saikle aynı yer ve zamanda 

öldürdüğü kabul edilmekle TCY’nın 450/5. maddesinin tatbiki isabetli olduğundan 

suç vasfına ilişen düşüncelere iştirak edilmeyerek ve sair temyiz itirazları da yerinde 

görülmeyerek usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına”118. 

________________________________________________ 

117YCGK’nun 20.3.1989 tarih ve 1-55/113 sayılı kararı, YKD, C.XV, S.9, 1989, s.1310  
118YCGK’nun adı geçen kararı  
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                  Ancak C.Başsavcılığı, olaya 462.maddenin uygulanması gerektiğini 

belirterek itiraz etmiştir. Bunun üzerine dosya, Ceza Genel Kurulu’nca incelenmiştir. 

YCGK, olayı yerel mahkemeden ve Ceza Dairesi’nden farklı değerlendirmiş ve 

462.maddenin koşullarının gerçekleştiğine hükmetmiştir:  “……462. maddedeki 

koşulları taşıyan fiil, maddede belirtilen kimselerden birisini başkasıyla zina veya 

meşru olmayan ilişki halinde veya bu fiillerden birinin işlenmiş ya da işlenmek üzere 

bulunulduğu bir halde görüp de öldürmek veya etkili eylemde bulunmak suçunu 

işlerse hakkında bu madde uygulanır. …. olaya baktığımızda, sanık öldürdüğü karısı 

Keziban ile suç ortağı Dursun Ali’yi yukarıda açıklanan koşullar içinde keserle 

kafalarına vurarak öldürmüştür. Her ne kadar ölenler arasında ilişki bulunduğuna dair 

dedikodu bulunmakta ve hatta sanık; anne, baba ve kardeşleri tarafından uyarılmış 

ise de ölenler arasında meşru olmayan ilişki bulunduğuna inanmamış ve bunu 

davranışlarıyla göstermiştir. Sadece içerisinde bir kuşku hali vardır. Kuşkusunu 

gidermek ve yenmek çabasındadır. Kuşkunun da bilmek şeklinde kabul 

edilemeyeceği açıktır. O halde TCK’nun 462. maddesinde düzenlenen özel daha ağır 

tahrik hali altında suçu işleyen sanık hakkında TCK. 51/2. madde indirim yapılması 

isabetli olmayıp bu maddenin uygulanması gerektiğinden C. Başsavcılığı itirazının 

kabulüne karar verilmelidir”119.  

 
                           
                    Yargıtay kararlarında zaman koşulu dışında, kişi koşulunun gerçekleşip 

gerçekleşmediği de tartışılmıştır. Örneğin bir kararında YCGK, maddenin 

______________________________________________ 
119YCGK’nun adı geçen kararı  
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kişi koşulunun olayda gerçekleşmediğine hükmetmiştir: “TCK’nun 462.maddesine 

göre; suçun koca veya karı, yahut kız kardeş veya fürudan biri veya bunların 

müşterek faili veya her ikisi aleyhine işlenmiş olması halinde öngörülen indirimden 

sanık yaralanır. Olayımızda suç, ana ile zina yaparken suçüstü yakalanan müşterek 

fail aleyhine işlenmiştir. Şu halde ananın madde kapsamındaki kişilerden 

bulunmamasına göre, TCK’nun 462.maddesinin olayımızda uygumla yeri yoktur”120 . 

 

 

                      B. Namus Cinayetlerini Önlemeye İlişkin Hukuksal Düzenlemeler 

 

                      Namus cinayetlerinin önlenmesi noktasında, 5237 Sayılı TCK’nın 

çıkarılması önem taşımaktadır. Daha önceki bölümde yeni Ceza Yasası’nın eski 

yasadan farklı olduğu ve kadın erkek eşitliği noktasında daha ileri düzenlemelere yer 

verdiği belirtilmişti. Yasa’nın namus cinayetlerine bakış noktasında da diğer yasadan 

daha ilerde olduğu görülmektedir. Yeni yasa, eskisinde olduğu gibi bu tür cinayetleri 

meşrulaştırmaya hizmet eden bir hükme yer vermemiştir. Bu tür cinayetler, ilerde 

değinileceği gibi çok kapsayıcı olmasa da “töre saikiyle”öldürme ismiyle ifade 

edilerek, öldürme suçunun nitelikli şekli olarak düzenlenmiştir. Ayrıca haksız tahrik 

kurumunun hem tanımlanması hem de uygulanması noktasında farklılıklar 

görülmektedir. İçerdiği bütün eksikliklere ve kadın örgütlerinin taleplerini bütünüyle 

karşılamamasına  karşın,   5237 sayılı   Ceza   Yasası’ndaki   değişikliklerin    olumlu  

________________________________________________ 
120YCGK’nun 22.12.1986 tarih ve 1-429/611  sayılı kararı,   Savaş-Mollamahmutoğlu, s.4571  
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gelişmeler olduğu belirtilebilir. 

 

                  Namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin hukuksal düzenlemeler, Ceza 

Yasasıyla sınırlı değildir. Koruyucu önlemleri içermesi nedeniyle 4320 Sayılı 

Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve uygulaması121, sığınma evleri, namus 

cinayetlerini önlemeye yönelik genelgeler, KSGM faaliyetleri  de önemlidir. Ancak 

bu önlemlerin uygulanması noktasında  da sorunlar yaşanmaktadır.  

 

                  Ceza Yasasıyla birlikte diğer hukuksal önlemler, kadınların yaşam, 

özgürlük, cinsel,  bedensel ve zihinsel bütünlük ve güvenlik  haklarının 

korunmasında  önem taşımaktadır. Hukuksal düzenlemelerdeki eksikliklere ve 

uygulamada karşılaşılan sorunlara rağmen, bütün bu hukuksal önlemler,  kadınların 

haklarının ve özgürlüklerinin  korunmasını sağladığı oranda  kadın-erkek eşitliğine 

hizmet etmektedir.   

 
 
                     1. 5237 Sayılı TCK 

 

                     a. Töre Saikiyle Öldürme Suçu 
 

                 Yeni TCK’nun 82/1-k maddesinde, “töre saiki”yle öldürme, kasten 

öldürme suçunun nitelikli halleri arasında sayılmıştır. Öldürme suçunda yer verilen 

___________________________________________________ 

1214320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair  Yasa’ya ve uygulamasına, II.Bölümde yer verildiği için, bu  

bölümde yer verilmeyecektir.  
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töre saikine, yaralama suçları açısından yer verilmemiştir. Ancak bu saikle saç 

kazıma, burun ve kulak kesme şeklinde görülen pek çok yaralama suçu 

gerçekleşmektedir. Yaralama açısından bunun ağırlaştırıcı bir neden olarak 

düzenlenmemesi ciddi bir eksikliktir122.  

 

                     TCK Kadın Platformu’nun çalışmalarına karşın; nitelikli kasten öldürme 

hükmünde “namus saiki”ne değil, töre saikine yer verilmiştir123. Nitelikli adam 

öldürme hallerine sadece “töre saiki” eklenmiştir. Böylece bu cinayetlerin töre gereği 

değil, namus için işlendiği söylendiğinde haksız tahrik indirimine kapı açılacaktır.  

Diğer taraftan, töre saiki suçun nitelikli hali olarak kabul edilse de failin böyle bir 

saikle hareket ettiğinin neye göre belirleneceğine ilişkin yasada da herhangi bir 

ölçüte yer verilmemiştir124.  

 

                  Gerçekten de töre saikinin yasada tanımı bulunmamaktadır. Ayrıca,  

içeriği ve  kapsamı belirsizdir. Bu belirsizlik, keyfi sonuçlara yol açacağı gibi, 

yasallık ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. 

 

                    Peki,  töre saikini ne  anlama  gelmektedir? Saik, bilinç ve iradenin 

__________________________________________________ 
122Sancar, 2007, s.18 
123TCK Tasarısı Değişiklik Talepleri TCK Kadın Çalışma Grubu, Yay Haz:  Kadının İnsan 

Hakları-Yeni Çözümler Vakfı, http://www.kadinininsanhaklari.org/images/tck_kadinbakisacisi.pdf,  

Erişim Tarihi: 20.5.2008  
124Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R.Murat Önok, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre 

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 5.b., Ankara: Seçkin Yayınları, 2007, s.157  
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belirli bir yön göstermesi anlamına gelmektedir125. Peki töre? Törenin sözlük anlamı, 

“bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, 

geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, ahlaki davranış 

biçimleri”126 şeklindedir.   

             

                        Töre kelimesi, namus gerekçesiyle gerçekleştirilen öldürmeleri ifade 

etmekten uzaktır. Çünkü törenin halk arasında  erdem, fazilet, onur gibi olumlu 

çağrışımları da bulunmaktadır127.  Diğer taraftan kan davaları töre kelimesine daha 

uygun düştüğü halde, kan gütme saikiyle işlenen fiiller ayrı bir bentte 

düzenlenmiştir128. 

 

                   Töre cinayetleri, feodal sistemin sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu 

nedenle kan davası bu terim için daha uygun düşmektedir. Feodal yapı zayıfladığında 

ya da toplum yapısı değiştikçe töre cinayetleri ortadan kalkmaktadır. Ancak bu 

namus cinayetleri için söylenemez. Çünkü namus cinayetleri, ataerkil düzenin bir 

_________________________________________ 

125Erem-Danışman -Artuk, s.448 
126Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Milliyet Yayınları, 1.b., C:2, 1992, s.1488  
127Türkan Yalçın Sancar, “Kadınlar, Töreler ve Ötekiler”,  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=876016&Date=09.03.

2008&CategoryID=42, Erişim Tarihi: 20.11.2009  
128Tuğrul Katoğlu, Namus Cinayetleri Başlıklı Oturum Konuşması, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.225 
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parçasıdır ve her toplumsal düzlemde varlığını sürdürmektedir129. 

 

                   Töre kelimesinin seçilmesinde, törenin  sadece gelenekle değil, akıl 

dışılıkla da ilişkilendirilmesinin etkisi görülmektedir. Çünkü töre, kişinin kendi 

aklıyla ve özgür iradesiyle eylem yapmasını engelleyen, kişiyi grubun denetimine 

sokan bir kültürel pratik olarak görülmektedir. Yani aşiret, aile veya sülale kişiler 

hakkında karar vererek kişilerin insan haklarını ihlal etmektedir. Oysa namusa, 

olumlu anlamlar yüklenmektedir. Namus, her insanda olan, kişinin özgür iradesini, 

onun kişisel bütünlüğünü ve kendisine saygısını ifade eden bir kavram olarak 

algılanmaktadır. Her insanın namusuyla yaşama hakkı olduğu noktasından hareketle, 

namusa dayalı suç işleyen kişinin namus düşüncesinin eşliğinde geçici bir akıl 

tutulması yaşadığı varsayılmaktadır. Bu varsayımla, kişinin başkasının yaşam 

hakkına ve şiddet görmeme hakkına ani akılsızlıkla tecavüz etmiş olduğu 

düşünülerek, namus cinayetlerinde haksız tahrik indirimi yapılmaktadır. Sonuç 

olarak namus kavramı, insan hakları kavramıyla çelişen bir kavram olmaktan 

çıkmaktadır130.  

 

                    Bu cinayetlerin, namus yerine töre kelimesiyle ifade edilmesi, namusun 

sorgulanmasını engellemektedir. Çünkü öldürme nedeni töreyle ifade edilince, 

________________________________________________ 
129Leyla Pervizat, “Namus Cinayetlerinin Kavramsal Tartışması”, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.221 
130Sirman, 2010, s.28-29 
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öldürmelerin arkasındaki gerçek sebepler tartışma dışı kalmaktadır. Yani töre 

kelimesi, ataerkil bir kavram olan namusun sorgulama dışı bırakılmasına hizmet 

etmektedir.  Böylece bu cinayetleri işleyenler, namus gerekçesine sığındıkları zaman 

toplum tarafından hoş karşılanmaktadır. Ayrıca  yukarıda belirtildiği gibi, bu suçun 

faillerinin “namus savunuları”, mahkemeler tarafından uygulanan haksız tahrik 

indirimlerinde  dayanak olarak kullanıp,  meşrulaşmaktadır.  

 
 
                     Ayrıca töre, etnik çağrışımları nedeniyle de yerinde değildir. Töre 

kelimesi, bu etnik çağrışımı, “aile meclisi” kavramsallaştırmasıyla kazanmaktadır. 

Aile meclisi kavramsallaştırması, “özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

işlenen namus cinayetlerini tanımlamakta temel kriter olarak kabul edilmekte, 

böylelikle cinayete ilişkin karar alma mekanizmasının kolektif niteliğini vurgulayan 

bir metafor olmaktan çıkmakta, adeta hukuki bir statü kazanmaktadır”131. Yargıtay 

yakın tarihli bir kararında132,  suçun unsuru olarak “aile meclisi” kriterini aramıştır. 

Bunun dışında öğretide de bazı yazarlar, “aile meclisi” kararını,  töre saikinin unsuru 

olarak değerlendirmektedir. Bu görüşe göre namus cinayetleri, bireysel nitelikte ve 

aile meclisi kararı olmaksızın gerçekleştirildiğinden töre saiki içinde 

değerlendirilemez133.   

________________________________________ 
131Ecevitoğlu-Aytaç, s.107   
132Yargıtay 1.C.D.’nin 14.03.2008 tarih ve 6700/1986 sayılı kararı,  Cengiz Otacı, “Yeni Yargı 

Kararları Işığında Töre Saikiyle Öldürme Suçu”, Güncel Hukuk Dergisi, Haziran 2009, s.36 
133Hakan Hakeri, Kasten Öldürme Suçları TCK 81-82-83, 2.b., Ankara: Seçkin Yayınları, 2007, 

s.248 
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                  Namus gerekçeli öldürmeler, sadece akraba içi öldürmeler (geniş aile 

içinde) değil, aile meclisi kararı olmaksızın gerçekleştirilen bireysel nitelikteki 

öldürmeleri de içine almaktadır. Bu bağlamda kadınların, eşleri-eski eşleri ya da 

sevgilileri tarafından kıskançlık, denetlenme ve kontrol edilmeleri sonucu 

öldürülmeleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.  

 

                  Yargıtay birçok kararında, töre saikiyle öldürme suçunda “aile meclisi” 

kriterini aramamıştır. Ancak yukarıda da değinildiği gibi, 2008 tarihli bir kararında 

“aile meclisi” kriterini aramıştır: “….…öldürme suçunun alınan aile meclisi kararı 

sonucu gerçekleştirildiğini gösteren kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, bu 

nedenle suçun töre saikiyle işlendiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığı halde, 5237 

sayılı TCK'nun 82/1-d-e-f maddeleri yerine 82/1-d-k maddeleri uyarınca karar 

verilmesi”134. 

 

                     Yargıtay’ın sözü edilen kararı, aynı  dairenin üyesi tarafından, bu kararın,  

töre cinayetlerine uygulanan yasa maddesini işlevsiz hale getireceği gerekçesiyle 

eleştirilmiştir. Eleştiride, sosyolojik bir kurum olarak aile meclisi gibi bir kurumun 

olmadığı ve olmayan bir kurumun vereceği kararın aranmasının da doğru olmadığı 

belirtilmiştir135.  

____________________________________________ 
134Yargıtay 1.C.D.’nin 14.03.2008 tarih ve 6700/1986 sayılı kararı,  Otacı, s.36 

135Töre Cinayeti İşleyeceklere Gün Doğdu,  

http://www.radikal.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=895880, Erişim Tarihi: 

10.9.2008  
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                   Muhalif üyenin, diğer  eleştirileri şöyledir: “Töre saikiyle öldürme adı 

üstünde bir saik suçudur. ‘Çok failli bir suç’ değildir. Çoğunlukla öldürülecek ve 

öldürecek olan aile meclisi kararlarına konu olduğu bir gerçektir. Ancak, kişinin tek 

başına bu kararı alması olanaklıdır. Yeter ki, töre saikiyle öldürme eylemini 

gerçekleştirmiş olsun. Bu bakımdan, öğretide ve uygulamada ileri sürülen görüşlerin 

aksine ‘aile meclisi kararı’ töre saikinin bir kanıtı sayılabilirse de, suçun zorunlu 

unsuru değildir. ‘Aile meclisi kararı’ varsa bu karara katılanların hukuksal konumları 

‘suça katılma’ kurallarıyla çözülmesi gereken bir sorundur. Failde ‘töre saikinin’ 

bulunduğunun kabul edilebilmesi için, ölüm kararının ‘aile meclisi’ tarafından 

alınması, suçun aile mensubu bir kişiye işlettirilmesi, mağdurun çoğunlukla aile 

bireyi olması ve törelere göre ‘meşru’ sayılan bir davranış nedeniyle 

gerçekleştirilmesi gibi (evlilik öncesi cinsel ilişki, zorla evlenmeye karşı çıkma gibi) 

ölçütlerden yararlanılabilirse de bunun somut olayda tespiti oldukça güç 

görünmektedir. Özellikle öldürülenlerin yakınları, suça katılmasalar bile törenin 

kurallarına boyun eğerek bu nedenle yakınlarının öldürülmesine göz yummakta ve 

davaya katılmadıkları, gerçeğin ortaya çıkarılmasında adli makamlara bilgi 

vermedikleri genellikle gözlenmektedir”136. 

 

                  Karara, kadınlar cephesinden de eleştiriler gelmiştir. Eleştirilerde, “aile 

meclisi kararı” koşulunun yasada  bulunmadığı,   yasada bulunmayan ölçütü kullanan  

_________________________________________________ 
136“Aile meclisi kararı” şartı,   

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4416&Itemid=74, 
Erişim Tarihi: 10.9.2008  
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Yargıtay’ın yasa koyucu gibi davrandığı ifade edilmiştir137. İçinde TCK Kadın  

Platformunun da bulunduğu kadın örgütleri, yaptıkları yazılı açıklamada şu   

eleştirileri dile getirmişlerdir: “Yargıtay 1. Ceza Dairesi ‘töre’ cinayetlerinde 

ispatlanması mümkün olmayan bir şart koşarak, kadın cinayetlerine yeşil ışık 

yakmıştır. Bu karar, kadın cinayetlerinin gerektiği gibi cezalandırılmasını imkansız 

hale getirmiştir. Ülkemizdeki apaçık gerçekleri görmezden gelmek ve katilleri 

korumaktan başka bir şey değildir”138. 

 

                  Namus cinayetlerinde, “aile meclisi kararı” gibi bir kriterin aranması, 

bireysel bir karar sonucu gerçekleşen  cinayetlerin  daha az ceza almasını 

sonuçlayacaktır. Oysa gerek bireysel gerekse kolektif ( aile meclisi) bir karar sonucu 

gerçekleştirilsin, hepsi  aynı ataerkil  normdan  yani “namus”tan  kaynaklanmaktadır.  

En başından bu cinayetlerin  namus yerine töreyle ifade edilmesi, zaten bu cinayetleri  

daraltıcı  bir işlev görmektedir. Bu daraltmaya hizmet eden “töre” kavramının da aile 

meclisi kriteriyle  tanımlanması,  cinayetlerin kapsamını iyice daraltacak, sanıkların  

daha az ceza almasını ve son tahlilde bu cinayetlerin meşrulaşmasını sonuçlayacaktır. 

Dahası, “aile meclisi kararı” neyi ifade etmektedir ve bu meclisin aldığı kararlar nasıl 

ispatlanmaktadır?   

_________________________________________ 
137Yargıtay yasada olmayan aile meclisini kadın katline bahane yaptı, 

http://www.bianet.org/kadin/kategori/bianet/109392/yargitay-yasada-olmayan-aile-meclisini-kadin-

katline-bahane-yapti, Erişim Tarihi: 10.9.2008 
138“Töre cinayetlerine yeşil ışık tepkisi”, http://www.ntvmsnbc.com/news/458498.asp, Erişim 

Tarihi: 10.9.2008  
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                Ancak Yargıtay aile meclisi kriterini aradığı bu karardan sonraki tarihli bir 

kararında, “aile meclisi” kriterini aramamış ve gerçekleşen suçu “töre saiki”yle 

öldürme olarak değerlendirmiştir. Karara konu olan olayda, dayı kocasını aldattığını 

düşündüğü genç ve hamile yeğenini uyurken birçok yerinden bıçaklayarak 

öldürmüştür. Öldürme eylemi, bireysel bir  karar sonucu gerçekleştirilmiştir: “Sanık 

hakkında maktule Gülşen’i tasarlayarak öldürme suçundan kurulan hüküm 

yönünden;   Sanığın maktule    Gülşen’e yönelik eyleminin; gebe olduğu bilinen bir 

kadını, kendini savunamayacak durumda olan bir kişiyi, tasarlayarak ve töre saikiyle 

öldürme suçlarını oluşturduğu ve 5237 sayılı TCK.nun 8211-a,e,f,k maddesi 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”139 . 

 

                 Yargıtay’ın, töre saikini  tanımlayan, bu konuda ayırt edici bir ölçüt  

getiren “emsal” bir kararı bulunmamaktadır140.  Fakat Yargıtay, töre saikiyle 

öldürmeyle ilgili pek çok kararında, töre saikini  “namus saiki” olarak 

yorumlamaktadır.  Bu, “namus ve şerefini eksiltme” ifadesiyle açıklanmaktadır: 

“Oluşa ve dosya içeriğine göre, ……..maktulenin kocasını aldattığı yönünde 

dedikodular çıkması üzerine her iki aile arasında geçimsizlik başladığı ve aileler 

arasında ilişkilerin tamamen koptuğu, maktulenin ailenin namus ve şerefini eksilten 

davranışlarla suçlandığı…”141. Yani, fail “mağdurun davranışını, içinde bulunduğu 

_______________________________________________ 
139Yargıtay 1.C.D.’nin 30.01.2009 tarih ve 10901/293 sayılı kararı,   YKD, C.35, S:6 2009, s.1172 

140Salih Zeki İskender, “Öğreti ve Yargısal Kararlar Işığında Töre Saikiyle Öldürme Suçunun 

(Namus Cinayetlerinin ) Değerlendirilmesi”, Yargıtay Dergisi, C. 35, S:1-2, 0cak-Nisan 2009, s.30  
141Yargıtay 1.C.D.’nin 30.01.2009 tarih ve 10901/293 sayılı kararı,   YKD, C.35, S:6 2009, s.1172 
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konum ve durumu, cinsel tercihini, bireysel yaşam tarzını, kendisinin ya da ailesinin 

namusunu ve şerefini eksilten bir durum olarak değerlendirmekte, bu saikle öldürme 

suçunu işlemektedir”142. 

 

 

                Ancak Yargıtay yine 2009 tarihli bir kararında, muhalif üyenin “tutku, aşk 

ve kıskançlık cinayeti” olarak adlandırdığı öldürme eylemini, töre saikiyle öldürme 

olarak kabul etmemiştir.  Muhalif üyenin karşı görüşü şu yöndedir: “Sanık Hakan 

Yılmaz’ın, aynı işyerinde çalıştığı arkadaşı ve aşık olduğu Perihan Günel’in başka 

bir kişiyi sevdiği gerekçesiyle evlilik önerisini kabul etmemesine kızıp bıçaklayarak 

öldürdüğü anlaşılmıştır. Dosya içeriğine ve kabule göre, sanığın eyleminin, aşk, 

tutku ve kıskançlık cinayeti olarak adlandırılan türden bir öldürme suçu olduğundan 

kuşku yoktur. Genel bir anlatımla, “tutku” kişinin duygularının tek amaca 

kilitlenmesi olarak tanımlanabilir. Sanığın suçu işlemesine etken amaç (saik), aşkına 

karşılık vermeyen öldürdüğü kişiye tek yanlı sahip olma isteğinin yanında, bu kişinin 

başkasına yönelmesini namusunu ve şerefini eksilten bir davranış olarak 

algılamasıdır. Bu bağlamda, öldürülenin cinsiyetine ve bedenine odaklanmış, fanatik 

bir şekilde sahiplenme duygusundan kaynaklanan bu eylemin namus cinayeti olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Namus cinayetleri töre saikiyle işlenen nitelikli öldürme 

suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, sanığın TCK'nun 82/1-k maddesi 

yerine 81. maddesi gereğince cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını 

_______________________________________ 

142Otacı, s.35 
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yerinde bulmadığımdan, sayın çoğunluğun bu kararın onanmasına ilişkin görüşüne 

katılmadım”143. 

 

                Yargıtay’ın, töre saikiyle öldürme olarak kabul ettiği eylemlere şu örnekler 

verilebilir: 

-“Cezaevinde olan eşine karşı boşanma davası açarak bir erkekle yaşamaya başlayan  

yengesinin ailenin namusunu eksilttiği gerekçesiyle öldürülmesi, 

-Başka erkeklerle ilişki kurarak kocasını aldattığı yolunda çıkan dedikodulara 

inanılan, aileyle birlikte yaşama isteğini geri çeviren kız kardeşin yaşam tarzının 

ailenin namusunu ve şerefini eksilttiği düşüncesiyle öldürülmesi,  

-Kocasını aldattığı yönünde yaygın dedikodunun etkisinde kalarak, gebe olan 

kadının, tasarlanarak uykudayken dayısı tarafından öldürülmesi, 

-Evli olan akrabasıyla kurduğu ilişkiden edindiği çocuğu doğuran, ancak bu kişiyle 

ikinci eş olarak evlenmeyi kabul etmeyen kadının hastanede kardeşi tarafından 

öldürülmesi, 

-İstemediği birisiyle dinsel törenle evlendirilen kadının, kısa bir süre sonra evi terk 

ederek kaçtığı sevdiği kişiyle yakalanarak, görevlendirilen iki yakın akrabası 

tarafından öldürülmeleri, 

-Kız kardeşinin eşinden hamile kalarak çocuğunu aldıran, durumun ailede 

öğrenilmesi üzerine kaçarak gizlendiği yerden bulunarak eve getirilen dul bir 

kadının, kardeşleri ve eniştesi yardımıyla babası tarafından annesiyle 

________________________________________________ 
143Otacı, s.36 
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birlikte öldürülmesi, 

-Ailesiyle yaşadığı konutu sıkça ter ettiği için istemediği biriyle evlendirilen, ancak 

evliliğinin yürümemesi üzerine baba evine dönen, daha sonra da evden ayrılarak 

kendi başına yaşamını sürdüren, bu süreçte hamile kalan kadının aile bireylerinin 

kararı doğrultusunda annesi ve kız kardeşi tarafından uyurken öldürülmesi, 

-Evli olduğu halde başkasıyla cinsel ilişkiye giren kadının eşinin kardeşince 

öldürülmeye   kalkışılması,  ayrıca olası bir kan davasının başlamasının önlenmesi 

adına birlikte olduğu erkeğin de kardeşi tarafından öldürülmesi”144. 

 

               Fakat Yargıtay, aşağıda yer verilecek öldürmeleri, töre saikiyle öldürme 

olarak kabul etmemiştir. Bunlar: 

-“Evli bir erkekle cinsel ilişki kurarak kızlığı bozulan kız kardeşin öldürülmesi ve 

ona cinsel saldırıda bulunan erkeğin öldürülmeye kalkışılması, 

-Başkalarından gebe kaldığı için evlendirildiği kişi tarafından baba evine gönderilen 

kızını ve başkalarıyla ilişkisi olduğundan kuşkulandığı eşini aynı anda öldürmesi, 

-Kocasından ayrılarak, kendi başına yaşayan ve baba evine dönme isteğini geri 

çeviren kadının erkek kardeşi tarafından öldürülmesi, 

-Yaşam tarzı nedeniyle çevrede kötü kadın olarak hakkında dedikodu yapılan 

kadının, bu durumu açıklaması istenildiğinde “başıma erkek mi kesildin” yanıtına 

öfkelenen erkek kardeşi tarafından öldürülmesi, 

-Çevrede bir market sahibiyle ilişkisi bulunduğuna ilişkin, eşi tarafından 

___________________________________________________ 
144İskender, s.30-32 
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önemsenmeyen dedikodulardan kaçmak amacıyla başka bir ilçeye göç hazırlığı 

yapan kadının kocasının kardeşi tarafından öldürülmesi, 

-Cep telefonuyla başka erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle eşi tarafından babası evine 

bırakılması üzerine, baba evine gönderilme nedeni açıklaması istenilen ablanın “sen 

küçüksün anlamazsın” karşılığına öfkelenen erkek kardeş tarafından öldürülmesi, 

-Başka erkeklerle cep telefonuyla mesaj çekerek ilişki kurduğu gerekçesiyle bir 

kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi, 

-Aile baskısına dayanamayarak evlendiği erkeğin boşanma isteğiyle evi terk ederek 

birlikte yaşamaya başladığı erkeğin, kadının erkek kardeşlerince öldürülmesi”145.  

 

                 Fakat bu örnek kararlardaki kadınların (son olay ayrık tutulursa)  

hareketleri, yaşam tarzı, cinsel tercihleri nedeniyle de öldürüldüğü açıktır. Bu 

nedenle bu öldürmelerin, töre saikiyle öldürme kapsamında değerlendirilmemesi bir 

çelişkidir.  

 

                       b. Haksız Tahrik Hükmü 

 
 
                       Haksız tahrik, TCK’nun 29 maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Haksız 

bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen 

kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve 

müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası 

______________________________________________ 
145İskender, s.32-33 
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verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden üçüne kadar indirilir”.   

 

                  29 maddenin uygulanabilmesi için, 

1.Olayda tahrik edici bir fiil olmalıdır. 

2.Bu fiil, haksız olmalıdır. 

3.Fiil failde; “hiddet veya şiddetli elem” yaratmalıdır.  

4.Fail bu haksız fiilin yarattığı “hiddet veya şiddetli elem”in etkisi altında, tepki suçu 

işlemelidir. 

5. Haksız fiil teşkil eden hareketle suç arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.  

 

                  Önceki düzenlemede yer alan “haksız bir tahrikin husule getirdiği gazap 

veya şedit  bir elem” ifadesi yerine yeni yasada “haksız bir fiilin meydana getirdiği 

hiddet veya şiddetli  elem” ifadesi kullanılmıştır. Haksız fiilin ne anlama geldiği, 

madde gerekçesinde, “haksız fiil terimi, bir davranışın hukuk düzenince tasvip 

edilmediği anlamına gelmektedir”146 şeklinde açıklanmıştır.  Hiddet sözlükte “öfke, 

kızgınlık” anlamındadır147.  Eski yasada yer alan gazap da aynı anlama geldiğinden, 

kurumun psikolojik esasında bir değişiklik olduğu söylenemez148. 

 

                 Ayrıca yeni yasada, basit-ağır tahrik ayrımı kaldırılmıştır. Gerekçede, 

olayın özelliğine göre tahrikin takdir edileceği ve hakimin tahrikin ağırlık derecesine 

___________________________________________________ 
146http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2009 

147Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Milliyet Yayınları, 1.b., C:1, 1992, s.643 
148Aydın, s.227 
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göre cezada indirimi saptayacağı  belirtilmiştir. 

 

                   Haksız tahrik ifadesi yerine, “haksız fiil” kullanılmasının amacı madde 

gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır: “Hiddet veya şiddetli elemin haksız bir fiil 

sonucu ortaya çıkması gerekir. Maddeye bu ibarenin eklenmesinin amacı, ülkemizde 

özellikle “töre veya namus cinayeti” olarak adlandırılan akraba içi öldürme 

suçlarında haksız tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne 

geçmektir”149.  Madde gerekçesinde, buna ilişkin olarak bir örneğe de yer verilmiştir.  

Örnek şöyledir: “Maddedeki   düzenleme   nedeniyle   bir  suçun mağduruna yönelik 

olarak gerçekleştirilen fiiller dolayısıyla fail haksız tahrik indiriminden 

yararlanamayacaktır. Örneğin cinsel saldırıya maruz kalmış kadına karşı babanın 

veya erkek kardeşin işlediği öldürme fiilinde, haksız tahrike dayalı olarak ceza 

indirimi yapılamayacaktır. Maddedeki haksız fiil terimi, bir davranışın hukuk 

düzenince tasvip edilmediği anlamına gelmektedir. Ancak böyle bir haksız fiili yapan 

kişiye karşı yönelik fiilin varlığı durumunda maddenin uygulanması söz konusu 

olabilecektir”150.  

 

                  Gerekçede belirtilen durumlar dışında ne olacaktır? Örneğin ailesinin 

onaylamadığı bir kişiyle ilişkiye giren, evlenen, boşandıktan sonra ilişkiye giren 

___________________________________________________ 
149http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2009 

150http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2009 
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ya da evlenen, sevdiği kişiyle sinemaya giden, gezen ya da birlikte yaşayan kişilere 

karşı gerçekleşen öldürmelerde haksız tahrik uygulanacak mıdır? Yerel 

mahkemelerin kararları  ve geçmişteki Yargıtay uygulamaları dikkate alındığında, 

“kadının hareketlerinin, yaşam tarzının, örf-adet-ahlak değerlerine aykırılığın”, 

haksız fiil değerlendirmesinde  yine dikkate alınıp alınmayacağı sorusu akla 

gelmektedir.  

 

                 Zaten, Meclis’in bakışı da namus cinayetlerinin alanını daraltan ve 

yerleşik ahlak anlayışını yansıtan bir çizgidedir. Örneğin, iktidar partisi 

milletvekillerince verilen “Töre Cinayetlerinin Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önerge” 

de kullanılan şu ifadeler dikkat çekicidir: “…Namus, insan hayatı ve haysiyeti 

güvence altına alınarak korunmalıdır. Öte yandan, her ne sebeple olursa olsun, 

kirletilen kadının töre öyle gerektiriyor diye, aile meclisi kararlarıyla ölüme mahkûm 

edilmesi, kadına yönelik ayırımcılığın ve şiddetin bir başka göstergesidir”151. 

 

                   Buradaki “namusun korunması” vurgusu ile “kirletilmiş kadın” ifadesi, 

eril bir bakışı yansıtmaktadır. Böyle eril bir bakışın, “namus, şeref, ahlak” gibi 

ataerkil kodları sorgulamasını ve namus cinayetlerine karşı doğru bir tavır almasını 

beklemek   iyimserlik olur.   Çünkü  bu bakış,   namus cinayetlerini tecavüze uğrayan  

_________________________________________________ 
151http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b083m.htm, Erişim Tarihi: 14.12.2009  
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kadının öldürülmesiyle sınırlamaktadır. 

 

            Diğer taraftan Meclis’te, kadının kendi bedeninde söz sahibi olması 

gerektiğine vurgu yapan ve bu vurguyla  namus cinayetlerinin alanını genişleten bir 

bakış da görülmektedir.  CHP’nin verdiği “Kadınlara Yönelik Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Nedenlerinin Araştırılarak Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önerge” de bu vurgular 

yapılmaktadır. “Büyük ölçüde ataerkil zihniyetten, erkek merkezli bir anlayıştan 

kaynaklanan bu cinayetler, kadını, erkeğe ve aileye bağımlı ikincil bir cins gibi 

algılamanın sonuçlarıdır. Kadın, bu çevrelerde kendi bedeni üzerinde söz sahibi 

özgür bir birey olarak görülmemektedir”152.  

 

                   Yine CHP’li Gaye Erbatur’un, Ceza Kanunu’nun maddeleri 

görüşülürken yaptığı konuşma da bu niteliktedir: “Bilindiği üzere, uzun 

tartışmalardan sonra, Adalet Komisyonunda, bu maddeye (j) bendi olarak “töre 

saikiyle” ifadesinin eklenmesi üzerinde uzlaşma sağlanmıştır; ancak, töre adına 

işlenen namus cinayetlerinin de bu maddenin kapsamı içinde olduğu konusunda 

netlik sağlamak gerekmektedir. Aslında, Türk Dil Kurumu da, Türkçe Sözlükte, töre 

ve namus cinayetlerini eşanlamlı deyimler olarak vermektedir; ama, yine de, töre 

cinayetleri, bazen ülkemizin yalnızca belirli bir bölgesiyle ilişkilendirilmektedir. 

___________________________________________________ 

152http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b075m.htm, Erişim Tarihi: 14.12.2009 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    287 

 

…… Kaldı ki, namus cinayetleri, hem ülkemizde hem tüm bölgelerde hem de 

dünyanın her  yerinde işlenmektedir. Bu cinayetler göz ardı edilemeyecek boyuttadır 

ve namus adına işlenen töre cinayetleri, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, tümü için 

caydırıcı ağırlıkta cezalar uygulanmalıdır. Şu anda, Türkiye ve dünya hukuk tarihi 

açısından son derece önemli bir maddeyi tartışıyoruz. Tüm dünyada, namus, 

kıskançlık ya da tutku gibi gerekçelerle yoğun bir biçimde kadınlar öldürülüyor. 

Kadınlar, bazen kendi seçtikleri erkeklerle evlenmek istediği, bazen kocasından 

boşanmak istediği için ve bazen de sırf tecavüze uğradıkları için öldürülüyorlar. 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik türden cinayetler, ne yazık ki, ülkemizin acı bir 

gerçeği. Töreler bahane edilerek sürdürülüyor bu cinayetler”153.  

 

                   Meclis’te haksız tahrike ilişkin farklı yaklaşımlar, özellikle 29.maddenin 

oylanması öncesinde ortaya çıkmıştır. Hükümet adına açıklama yapan Bekir Bozdağ   

konuşmasında, namus cinayetlerini hem “akrabalar arası öldürmeler” şeklinde ifade 

etmiş, hem de tahrikin uygulanacağı bir durum varsa bunun da hakim tarafından 

takdir edileceğini belirtmiştir:  “…Biliyorsunuz,    halk arasında    töre cinayeti, 

namus cinayeti diye adlandırılan cinayetler, daha ziyade yakın akrabalar arasında 

işlenen türdendir. Bunların cezası artırılmak suretiyle nitelikli öldürülme kapsamına 

alınmıştır; fakat, olayın somut özellikleri dikkate alındığında, eğer, tahrikin 

uygulanmasını gerektirecek bir durum varsa, mahkeme burada tahriki 

_____________________________________________________ 

153http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b120m.htm, Erişim Tarihi: 14.12.2009 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    288 

 

uygulayacaktır”154.  

 

                  Fakat, Erbatur, yaptığı konuşmada  29.maddenin namus cinayetlerinde 

uygulanamayacağını belirtmiştir. “29 uncu madde özellikle kadınlar için son derece 

önemli. Çünkü, geçtiğimiz on yıllar boyunca, kadınlara karşı işlenen namus suçları 

ve cinayetlerinde etkin bir biçimde bu madde kullanıldı. Bu madde kullanılarak, Türk 

Ceza Kanunu eliyle, kadınların elinden, eğitim hakkı, çalışma hakkı gibi birçok 

temel insan hakları alındı ve böylece, kadınlar, bu haklarını, namus nedeniyle 

kullanamaz hale geldiler ve ülkemizde namus adına işlenen birçok öldürme suçu, bu 

maddenin arkasına saklanılarak yapıldı. Son yıllarda ardı ardına işlenen namus 

cinayetlerinin özendirilmesinde, sanıklara iki buçuk yıla kadar verilen teşvik edici 

cezalar önemli olumsuz rol oynamıştır….. Suç mağduru olmayan, kendi evlenmek 

istediği biriyle evlendiği ya da birlikte olduğu için ya da boşanmak istediği için 

öldürülen birçok kadın var. Öldürülen bu kadınlara karşı haksız tahrik 

uygulanmaktaydı. İşte yeni gelen tasarıdaki 29 uncu maddeyle, artık, bu indirim 

uygulanmayacak. Dolayısıyla, bu kanun, kanun yapıcılar tarafından, bu indirimlerin 

önlenmesi için yapıldı ve son derece yerinde bir uygulamayla yapıldı. Dolayısıyla, 

bundan sonra, namus adına işlenen cinayetlerde, artık Türk Ceza Kanununa 

dayandırılarak bu tür indirimler yapılamayacak”155. 

__________________________________________ 
154http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b119m.htm,  Erişim Tarihi: 14.12.2009 
155http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b119m.htm,  Erişim Tarihi: 14.12.2009 
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                     Tartışmalı bir konu da eşini aldatan bir kadının (veya erkeğin) 

öldürülmesinde, haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı meselesidir. 

Aslında Hükümetin görüşü dikkate alındığında, bu durumda haksız tahrikin 

uygulanacağı açıktır. Zaten Hükümet adına açıklama yapan Bozdağ, konuşmasında  

bu örneği vermiş ve haksız tahrikin uygulanabileceğini belirtmiştir: “….. Örneğin, 

bir kişi, eşiyle birisini cinsel ilişki halinde yakaladığı zaman, böylesi bir olayda, 

kendini kaybederek, irade ve şuurunu kaybederek, o anda da üzerinde silahı varsa, 

böylesi bir durumda cinayet işlediği takdirde burada haksız tahrik varsa hâkim, öyle 

değerlendiriyorsa bunu uygulayacaktır, böyle değerlendirmiyorsa bunu 

uygulamayacaktır156. 

 

                      Diğer taraftan, öğretide de haksız tahrikin  uygulanacağını savunan 

görüşler bulunmaktadır. Bu görüşe göre, evli bir kadının kocasını aldatması, 

sadakatsizliği,  hukuka aykırı olduğu için diğer eş  için haksız tahrik oluşturacaktır157.  

 

                  Evlilik dışı ilişki, Ceza Hukukunda bir suç olarak düzenlenmemiştir. 

Medeni Yasa’daysa bir mutlak boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Bir eşin 

diğerini aldatmasının, medeni hukuk açısından bir hukuka aykırılık oluşturduğu 

açıktır. Diğer taraftan sövme ya da hakaretin, öldürme ve yaralama  suçlarında 

_______________________________________________ 
156http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil2/bas/b119m.htm,  Erişim Tarihi: 14.12.2009 
157Aydın, s.247, Otacı, s.35  
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dikkate alınmasına karşın, bu durumda alınmaması bir çelişki gibi görünebilir158.  

Ancak bu çelişkiye rağmen, namus gerekçeli öldürmelerde haksız tahrik hükmü 

uygulanmamalıdır. Aksi bir uygulama, öldürmenin “aldatma” gerekçesiyle 

onaylanmasına, meşrulaşmasına götürecektir. Bu da Ortaçağ’ın ahlak anlayışının, 

yargılamaya hakim olması anlamına gelmektedir. 

 

                   Diğer taraftan bu durumda haksız tahrikin uygulanacağını kabul etmek, 

eski yasada yer alan ve bu tür öldürmeleri meşrulaştıran 462.maddenin yeniden hayat 

bulması anlamına gelecektir. Böylece 462.maddenin unsurları, haksız tahrik 

kurumuna aktarılmış olacaktır159.  

 

                    Bu çelişki, töre saikiyle öldürme suçunu düzenleyen maddede, haksız 

tahrik hükmünün uygulanmayacağı açıkça ifade edilerek giderilebilir. Ama bundan 

önce, namus gerekçeli öldürmelerin alanını daraltan “töre” kelimesinin değiştirilmesi 

ve maddede “namus saikine” yer verilmesi gerekmektedir. Namus, aşk, kıskançlık 

gibi gerekçelerle kadın öldürmelerinin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, haksız 

tahrik hükmünü uygulamamak, ceza hukukunun geliştirici işlevinin de bir gereğidir. 

Çünkü yasalar (ve ceza yasası) toplumdaki geri değerleri, eksiklikleri, ilkellikleri 

onaylayan, erkek şiddetini   meşrulaştıran bir araç olmamalı; toplumun değişimine ve  

________________________________________ 
158Katoğlu, s.225 
159Göztepe, s.46  
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dönüşümüne katkıda bulunmalıdır160. 

 

                    c. Uygulama 
 
 

                    Yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da bazı mahkemeler, namus 

cinayetlerinde haksız tahrik hükmünü uygulamaya devam etmişlerdir. Örneğin 

Diyarbakır’da bir baba evden kaçıp   mankenlik ajansına başvuran  kızını, kötü   yola 

düştüğü gerekçesiyle öldürmüştür. Mahkeme, sanığa verdiği ömür boyu hapis 

cezasını, haksız tahrik hükmünü uygulayarak  yirmi yıla indirmiştir161. 

 

                   Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesi, yengelerinin kaçtığı ve 2-3 ay birlikte 

yaşadığı kişiyi öldüren faiilerin cezasında,  haksız tahrik indirimi yapmıştır. Yerel 

Mahkeme kararında, yengesinin ve onun birlikte kaçtığı kişinin “yaşam tarzının 

sanıklara yönelik bir haksız fiil oluşturduğu” değerlendirmesini yapmıştır162.   

 

 

                       Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin haksız tahrik hükmü uyguladığı 

olaysa şöyledir: Bir baba kızını ve eşini öldürmüştür. Kızı, önceden evlenip boşanmış  

___________________________________________ 

160Türkan Yalçın  Sancar, “Dilin Kadına Yönelik Şiddet Üzerindeki Rolü”, Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2.b., Ankara Barosu Yayınları, 2006, s.163 

161Namus cinayetine ‘tahrik’ indirimi, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2776&Itemid=87, 

Erişim Tarihi: 7.7.2008 
162Yargıtay 1.C.D.’nin 08.04.2009 tarih ve 2339/1937 sayılı kararı,   YKD, C.35, S:6 2009, s.1176 
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ve ailesiyle yaşamaya başlamıştır. Bu sırada da ablasının eşiyle ilişkiye girmiş ve  bu 

ilişkiden hamile kalıp, çocuğunu aldırmıştır. Olayın baba ve kardeşler tarafından 

duyulması üzerine de ablasının kocasıyla birlikte kaçmıştır.  Bu olayın ardından da 

kadın baba tarafından öldürülmüştür163.  

 

                  Yerel mahkemelerin, haksız tahrik hükmünü uygulamadığı davalar da 

bulunmaktadır. Güldünya Tören davası, haksız tahrik hükmünün uygulanmadığı 

davalardan biridir. Tören, evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle, erkek kardeşi 

tarafından öldürülmüştür. Davada sanık avukatları, Tören’in “evlilik dışı çocuk 

doğurması” nedeniyle, sanığa ağır  tahrik indiriminin uygulanmasını talep 

etmişlerdir. Ancak mahkeme, davada ağır tahrik hükmünü uygulamamıştır. Oy 

çokluğuyla alınan bu karara, üye hakimlerden biri; “yeni TCK’ya rağmen, ağır tahrik 

indirimi uygulanmalıdır” diyerek muhalefet şerhi koymuştur164. Bu kararın temyizi 

üzerine, Yargıtay 1.C.D., yerel mahkeme kararını onaylamıştır. Ancak iki üye beraat 

eden amca Mehmet Tören’in  cinayete ortam sağladığını savunarak ömür boyu hapse  

________________________________________ 

163Yargıtay 1.C.D.’nin 25.04.2008 tarih ve 2007/8437 ve 2008/3340 sayılı kararı,   

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=95 3 ICM8 

ICMNLSDB15 UYAPVERIBANKASI59 26 A1001001A08J17A93241G6822218 

A08J17A93241G682221 14 1162&aranan=töre saiki&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim 

Tarihi: 20.12.2009 
164Güldünya’nın katiline müebbet, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2530&Itemid=87, 

Erişim Tarihi: 7.7.2008  
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mahkûm edilmesini istemiştir165. 

 

                   Nuran Halitoğulları’nın öldürülmesine ilişkin davada da haksız tahrik 

uygulanmamıştır. On altı yaşında tecavüze uğrayan Nuran, babası tarafından 

öldürülmüştür. Mahkeme, babayı ağırlaştırmış müebbet hapse mahkum etmiş, 

azmettiricileri de indirim uygulamadan cezaya çarptırmıştır. Gülbahar, bu davada iki 

noktanın önemli olduğunu söylemektedir: “Biri, adalet ve cezaların caydırıcı etkisini 

ortaya koyacak bir karar verilmesi; ikincisi ise; bugüne kadar töre veya namus 

gerekçesiyle işlenen cinayetlerde azmettirenlerin ve suça bir biçimde iştirak 

edenlerin genellikle cezalandırılmadığını görüyorduk. Nuran davası, sadece asli 

suçlunun değil, azmettirenlerin de cezalandırılması açısından da örnek bir 

karardır”166.  

 

                     Yine yakın tarihli Naile Erdaş’ın öldürülmesine ilişkin davada, Van 

1.Ağır Ceza Mahkemesi haksız tahrik uygulamamış ve azmettiricileri de cezaya 

çarptırmıştır. Tecavüz sonucu doğum yapan Naile, ağabeyi tarafından öldürülmüştür. 

İki buçuk yıl süren davanın sonunda mahkeme heyeti, ağabeyi töre saiki ile 

öldürmeden, baba, anne, amca ve dayıyı töre saiki ile öldürmeye azmettirmek 

_________________________________________ 

165Yargıtay, cinayete azmettirenler arasında yer alan amcanın peşini bırakmıyor, 

http://www.kazete.com.tr/haber_detay.php?hid=2143, Erişim Tarihi: 24.12.2009  
166Namus cinayeti davasında örnek karar, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2510&Itemid=87, 

Erişim Tarihi: 7.7.2008  
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suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, diğer dayıyı hafifletici sebeplerle 

16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştır167. 

 

 

                  Yargıtay’ın bu konudaki tavrı, öldürme eylemini nasıl nitelediğiyle 

ilişkilidir. Yargıtay, öldürme eyleminin töre saikiyle gerçekleştiğini kabul ettiği 

olaylarda, haksız tahrikin uygulanamayacağı yönünde kararlar vermektedir. Örneğin 

yerel mahkemelerin haksız tahrik indirimi uyguladığı kararlar, Yargıtay tarafından şu 

gerekçelerle bozulmuştur: 

-“.. Olay tarihinde evli ve reşit olan Gülbahar ile maktul Murat’ın yaşam tarzlarının 

sanıklara yönelik haksız fiil oluşturmayacağı gibi maktulden gelen ve haksız tahrik 

oluşturan herhangi bir söz ve davranış bulunmadığı, töre saikiyle öldürme olayında 

haksız tahrik hükümlerinin sanıklar hakkında uygulanamayacağı düşünülmeden, 

tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini…..”168. 

-“...Öldürülen Tülay’ın olay tarihinde reşit olup yaşam tarzının sanığa yönelik haksız 

fiil oluşturmayacağı gibi, sanığın olaydan hemen sonra müdafii huzuruyla kolluk 

görevlilerine verdiği savunmasında, maktulenin kendisine yönelik haksız tahrik 

uygulamasını gerektirir herhangi bir söz ve davranışından bahsetmediği halde, 

_____________________________________________ 

167Şadiye Dönümcü, Aile Boyu Şiddetin Öldürdüğü Naile Diğerlerini Kurtaracak, 

http://bianet.org/bianet/kategori/bianet/111970/aile-boyu-siddetin-oldurdugu-naile-digerlerini 

kurtaracak,  Erişim Tarihi: 3.3.2009 

168Yargıtay 1.C.D.’nin 08.04.2009 tarih ve 2339/1937 sayılı kararı,  YKD, C.35, S:6 2009, s.1176 
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hakkında tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini…”169. 

-“Maktulenin kız kardeşinin eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenen sanıkların öldürülme 

konusunda karar aldıkları, kaçan maktuleyi bulup getirdikleri ve babası olan sanık 

tarafından öldürüldüğü olayda, sanıkların töre saikiyle hareket ettikleri 

anlaşıldığından, 5237 Sayılı TCK’nun 82/1-k maddesi gereğince cezalandırılmaları 

ve tahrike dayalı indirimden yararlandırılmamaları gerekir”170. 

 

                   Ancak Yargıtay yakın tarihli bir kararında, yerel mahkemenin namus 

cinayeti davasında haksız tahrik uygulamasını onaylamıştır. Davaya konu olan olay 

şöyledir: Gülseren Tanrıkut, üvey kardeşinin  tecavüzüne uğramış, olay ortaya 

çıkınca da genç kadın  başka biriyle evlendirilmiştir. Ancak bakire çıkmadığı için, 

imam nikahlı eşinden sürekli dayak yemiş ve  yaşadıklarına dayanamayarak evine 

dönmüştür. Bu arada  sekreterlik yapmaya başlamıştır.  Bunun üstüne,  komşuları 

tarafından  “Eve geç geliyor. Askılı elbise giyiyor” şeklinde dedikodular 

çıkarılmıştır. Bu dedikodular üstüne, babası Hasan Tanrıkut elektrikli ısıtıcının 

kablosuyla kızını boğmuş, 15 yaşındaki kardeşi Mehmet de çırpınmasın diye 

ayaklarını tutmuştur. Hasan Tanrıkut, tanınmaması için kızının yüzüne naylon poşet 

____________________________________________________ 
169Yargıtay 1.C.D.’nin 03.03.2009 tarih ve 60481/039 sayılı kararı, Otacı, s.36 
170Yargıtay 1.C.D.’nin 25.04.2008 tarih ve 2007/8437 ve 2008/3340 sayılı kararı,   

http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=95 3 ICM8 

ICMNLSDB15 UYAPVERIBANKASI59 26 A1001001A08J17A93241G6822218 

A08J17A93241G682221 14 1162&aranan=töre saiki&dokumanTuru=YARGITAYKARARI, Erişim 

Tarihi: 20.12.2009 
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eritip damlatmış, sonra cesedi şeker çuvalına koyup, oğullarına attırmıştır. İki kardeş, 

ablalarını 50 metre uzaklıktaki okulun duvarının dibine bırakmıştır. Gülseren’i, bir  

hafta sonra annesi morgda.teşhis etmiştir171.  

 

                    Dava, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştür. Mahkeme,  

eski TCK’ya göre “kasten adam öldürmek”ten  yargılanan baba Hasan ve oğlu 

Mehmet’i önce müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Ardından, babanın cezasını iyi 

halden 30 yıla, Mehmet’in cezasını da yaşı küçük olduğu için 15 yıla indirmiştir. 

Anne Hatice ve diğer kardeş İdris beraat etmiştir. Yargıtay ise, yeni TCK’nın 

sanıkların lehine olması nedeniyle kararı bozmuş ayrıca tahrik indirimi yapılmasını 

istemiştir. Davayı ikinci kez görüşen mahkeme, oy çokluğuyla verdiği kararda, baba 

ile oğlunu TCK'nın 82/1-d maddesi uyarınca ( öldürmenin üstsoy veya altsoydan 

birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

çarptırmıştır. Ancak arkasından, “cinayetin haksız tahrik altında işlendiği” 

gerekçesiyle cezaları 24 yıla indirmiştir. Sonrasında da  “iyi hal” indirimi 

uygulanarak, babanın cezası 20 yıla, oğlununki de 6 yıl 8 aya indirilmiştir. Mehmet, 

tutuklu kaldığı süre cezasını karşıladığı için tahliye edilmiş, babanın cezaevinde 

kalacağı süre ise 6 yıla inmiştir. Çelişik bir şekilde olay, mahkeme tarafından,  “tipik 

bir töre cinayeti” şeklinde nitelendirilmiş ancak  Gülseren’in “kapalı toplum ve 

__________________________________________________ 
171Hani töre cinayetine indirim yoktu!, 

http://www.milliyet.com.tr/Yasam/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1193824&Date=0

3.02.2010&Kategori=turkiye&b=Hani tore cinayetine indirim yoktu&ver=18, Erişim Tarihi: 3.2.2010  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                    297 

 

tutucu aile çevresi içinde ailesini küçük düşürecek şekilde yaşamaya devam etmesi”, 

kardeşini “Başıma erkek mi kesildin?” diye terslemesi, “haksız tahrik” sayılmıştır.  

Dosya, 10 Aralık’ta Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından ele alınmıştır. Daire de 

kararı, oy çokluğuyla onamıştır. Ancak Başkan Mehmet Yalçın, karara, babanın delil 

yetersizliği nedeniyle beraat etmesi gerektiği yönünde şerh koymuştur. Başkan 

ayrıca, Gülseren’in kötü yola düştüğü yönünde yeterli delil bulunmadığını ve 

Mehmet’e tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği yönünde de muhalefet şerhi 

koymuştur172.  

 

                   Karara, meslek örgütleriyle kadın örgütleri tepki göstermiştir. Diyarbakır  

Barosu’ndan Meral Danış Bektaş’a  göre, “Töre gerekçesi olduğu halde, töre saikiyle 

insan öldürme cezası verilmemiş, açıkça failler korunmuştur”. KAMER’den  

Nebahat Akkoç da kararı,  “TCK’nın değiştirilmesinden sonraki süreçte, birtakım 

namus cinayetlerinin gerektiği gibi cezalandırılmayacağını tahmin etmiştik. Zihniyet 

değişikliği sağlanmamışsa, yasalar da yoruma açıksa böyle sonuçlar devam 

edecektir”  açıklamasıyla eleştirmiştir173.  

 

                  Karar, cinsiyetçi   bakışıyla   adeta  öldürme   olayını meşrulaştırmaktadır.  

_____________________________________________________- 
172Hani töre cinayetine indirim yoktu!, 

http://www.milliyet.com.tr/Yasam/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1193824&Date=0

3.02.2010&Kategori=turkiye&b=Hani tore cinayetine indirim yoktu&ver=18, Erişim Tarihi: 3.2.2010  
173Hani töre cinayetine indirim yoktu!, 

http://www.milliyet.com.tr/Yasam/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1193824&Date=0

3.02.2010&Kategori=turkiye&b=Hani tore cinayetine indirim yoktu&ver=18, Erişim Tarihi: 3.2.2010  
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Olayın, namus cinayeti ( yasadaki isimlendirmeyle töre cinayeti) olduğu açıktır. 

Zaten, Mahkeme de bunu kabul etmiştir. Bu nitelemeye rağmen, sanıklar töre 

saikiyle öldürme hükmüne göre  değil, öldürmenin “üstsoy veya alt soydan birine  

karşı işlenmesi” hükmüne göre cezalandırılmıştır. Üstelik, olaya haksız tahrik hükmü 

uygulanmıştır. Haksız tahrik sebebi olarak da, “mağdurun yaşam biçimi ve  

kardeşine söylediği sözler” gösterilmiştir. Yani ataerkil gerekçeler, bir kez daha 

haksız tahrik indirimine bahane olarak kullanılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, 

yargı pratiklerinde kadınların giyimi, yaşam biçimi, hatta erkeklere karşılık vermeleri 

bile haksız tahrik olarak değerlendirilmektedir. Yasalardaki değişimlere rağmen,  eril 

zihniyet değişmemektedir. Karar, bu çelişkinin çok açık bir örneğidir. Polise taş 

attığı için on beş on altı  yaşındaki çocukları,  7-8  yıla mahkum eden yargı174,  iş 

kadın öldürmelere gelince on beş yaşındaki failin bir çocuk olduğunu 

hatırlamaktadır. Çünkü egemen zihniyet için sisteme taş atmak, kadın öldürmekten 

daha tehlikeli bir suçtur. Bu nedenle yargı, sisteme tehdit olarak algıladığı olaylarda  

katı, kadınların haklarını ihlal eden olaylardaysa derin bir hoş görüyle hareket 

etmektedir.  

 

                   Haksız tahrik dışında uygulama başlığı altında değinilmesi gereken diğer 

bir konu da aile üyelerinin de katıldığı namus cinayetlerinde, ailenin davaya müdahil 

___________________________________________ 

174İkinci Berivan'a da Yargıtay'dan onay: 7.5 yıl hapis, 

http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=55861&ArsivSayfaNo=1, 

Erişim Tarihi: 3.2.2010  
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olarak katılmasıdır. Bu durum, yargılamanın adil ve etkin olmasını etkilemektedir175.  

Pek çok davada, cinayete katılan aile davaya müdahil olarak katılırken; kadın   

örgütlerinin ve   baroların   müdahil   olma talepleri mahkemeler tarafından kabul 

edilmemiştir. Örneğin Amargi ve Gökkuşağı Kadın Derneği’nin, Güldünya Tören’in 

öldürülmesine ilişkin davaya müdahil olma talepleri mahkeme tarafından 

reddedilmiştir176.   

 
 
                   Bu tür davalarda kadın örgütlerinin davaya katılma talepleri, CMUK’un 

237.maddesi gerekçe gösterilerek kabul edilmemektedir. Ceza yargılamasıyla  ilgili 

olan  237.madde, kamu davasına katılmayı düzenlemekte  ve davaya katılmayı 

suçtan zarar görme koşuluna bağlamaktadır. Ancak kadın örgütlerinin davaya 

katılımı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Yargıtay da yerleşik 

uygulamalarında, suçtan doğrudan zarar görmeyen kişi ya da kuruluşlara doğrudan 

davaya katılma hakkı vermemektedir177.  

 

                  Sözü edilen bu durum,  hazırlanan bir raporla BM Kadına Karşı Şiddet 

Özel Raportörlüğü’ne sunulmuştur. Rapor, Diyarbakır Barosu avukatlarından Meral 

________________________________________________ 

175Kadınları ve çocukları koruyamıyorlar!, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2678&Itemid=87, 

Erişim Tarihi: 7.7.2008 
176Güldünya davasını AİHM'ye götürürüz, 

http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=87, Erişim 

Tarihi: 7.7.2008  
177İskender, s.52-52 
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Danış Beştaş, Fehmile Kaş Danış ve Gazeteci Ayşe Gökkan tarafından “Türkiye’de 

artan kadın intiharları ve namus adına işlenen cinayetlerde müdahil olunmaması 

nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi” için  sunulmuştur. Raporda, genel olarak 

yapılan yasal değişikliklerin olumlu olduğu ancak  kadın hakları alanında birçok 

eksik düzenlemenin olduğu belirtilmiştir. Raporda, kadın ölümleri ile sonuçlanan 

namus cinayetleri ve kadınların intiharı ile sonuçlanan dava/soruşturma dosyalarına, 

kadın kurumlarının yasadan kaynaklı olarak müdahale edemediğine dikkat 

çekilmiştir: “Genellikle bu dosyalar sanık ve avukatı ile mahkeme heyeti-savcı 

arasında yapılmakta ve ölenin haklarını doğrudan savunan kimse 

bulunmamaktadır”178.  

 

                     Ayrıca,  Türkiye’deki iç hukuk sistemine göre savcılık makamının hem 

sanık hem de müşteki/maktul tarafının haklarını korumasının kabul edildiği ancak 

ölen veya yaralanan kadının, avukat tarafından veya kadın örgütlerince 

savunulamamasının adaletsiz sonuçlara yol açtığı da belirtilmiştir. Rapor, kadın 

ölümleriyle sonuçlanan namus cinayetleri  ve kadın intiharlarıyla  ilgili davalarda, 

genel olarak eksik, tek taraflı bir soruşturma ve yargılama yapıldığını, olayın 

ardındaki gerçeklerin ve cinayetin sorumlularının net bir biçimde ortaya 

konulamadığına da işaret etmiştir: “Öldüren taraf ve ölen kişi genellikle aynı aileden  

veya yakın akraba olduklarından, cinayet/suç delilleri gizlenmekte ve 

________________________________________ 
178Kadınlar şiddete karşı BM yolunda,  http://www.emekdunyasi.net/tr/article.asp?ID=596, Erişim 

Tarihi: 7.7.2008  
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maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması engellenmektedir”179. 

 

                  Raporun da belirttiği gibi, kadın cinayetleriyle ilgili davalarda gerçeğin ve 

suçluların ortaya çıkması için, kadın örgütlerinin bu davaya katılmaları önem 

taşımaktadır. Bu nedenle, acilen CMUK’ta kadın örgütlerinin katılımının yolunu 

açacak bir düzenleme yapılmalıdır.  

 

                    2. Hukuksal Diğer Önlemler   
 

 

                   Bu başlıkta, namus cinayetlerine ilişkin olarak çıkarılan  Başbakanlık ve 

İçişleri genelgelerine, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün  

faaliyetlerine ve eylem planına, koruyucu ve destekleyici önlemler olmaları 

nedeniyle de sığınma evleriyle aile danışma merkezlerine   yer verilecektir.  

 

                    Namus cinayetlerinin önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

amacıyla, Meclis araştırması açılması için verilen önergeler (Oya Araslı ve 23 

milletvekilinin, N.Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin, Fatma Şahin ve 46 

milletvekilinin, Canan Arıtman ve 28 milletvekilinin, Güldal Okuducu ve 27 

milletvekilinin verdikleri 10/148, 182, 187, 248, 285 esas numaralı meclis araştırma 

önergeleri) birleştirilerek, “Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon 

___________________________________________ 

179Kadınlar şiddete karşı BM yolunda,  http://www.emekdunyasi.net/tr/article.asp?ID=596, Erişim 

Tarihi: 7.7.2008  
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ilk toplantısını, 11.10.2005 tarihinde gerçekleştirmiştir. Komisyona, çalışmalarını 

tamamlaması için 3 aylık süre ve bir aylık da ek süre verilmiştir180.  

 

                    Bu süre içersinde Komisyon 15 toplantı yapmış, Ankara dışında 

incelemelerde bulunmuş, bilgi edinmek için akademisyenleri, ilgili özel kuruluş 

temsilcilerini ve  kitle örgütlerini davet ederek görüş almıştır. Raporun 

hazırlanmasında, ilgili kamu kuruluşlarından, kitle örgütlerinden, üniversitelerden, 

kadın sorunları araştırma merkezlerinden, barolardan, meslek kuruluşlarından ve 

UNICEF’ten belge ve bilgi alınmıştır. Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmaları 

sonucunda, namus cinayetlerinin nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini  

kapsayan bir rapor hazırlamıştır181.   

 

                     Bu raporu dikkate alan Başbakanlık, 4.Temmuz.2006 tarihinde “Çocuk  

ve Kadınlara   Yönelik  Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” ismini taşıyan  genelge yayınlamıştır. Genelge, 

kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda koordinasyon   görevini    

Kadının   Statüsü  Genel Müdürlüğü’ne   vermiştir.  Ayrıca      sorumlu    kurumlarla, 

____________________________________________ 

180Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma 

Kurulu Raporu,  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., 1.b., 2006, s.17-19 
181Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma 

Kurulu Raporu,  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., 1.b., 2006, s.17-19 
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işbirliği yapılacak kurumlar da gösterilmiştir182. 
 

 

                   Genelge, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi noktasında, koruyucu 

ve önleyici tedbirlerle, kurumsal hizmetlere yer vermiştir. Genelgede yer verilen 

koruyucu ve önleyici tedbirler şöyledir: Zihniyet değişimini sağlayacak yeni bir 

söylemin geliştirilmesi, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazların verilmesi, töre/namus cinayetleri konusunda 

Devlet, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin ortak kampanyalar düzenlemesi, 

erkeklerin ve kadınların bilinç yükseltici  eğitim  almaları ve töre/namus cinayetlerinin 

önlenmesine yönelik bilgilendirici spot filmlerin  üretilerek, görsel medyada sık 

aralıklarla gösterilmesi183.  

 

                    Kurumsal Hizmetler başlığındaki düzenlemede, şunlar yer almaktadır:  

-Yasal değişikliklerin uygulamaya yansıması için meslek içi eğitim verilmesi,  

-Kadına yönelik şiddet konusunda sağlıklı verilerin oluşturulması,   

-Bu cinayetlerin nedenlerine, sonuçlarına ve önleme yöntemlerine ilişkin proje 

geliştirilmesi ve desteklenmesi,  

________________________________________________ 
182http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/2006

0704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704.htm, Erişim Tarihi: 

26.11.2009  
183http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/2006

0704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704.htm 
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-Kadınların güçlendirilmesi ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için Kadın Sorunları 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin teşvik edilerek, araştırma yapmalarının ve 

yayınlamalarının sağlanması, 

-Ülke genelinde 24 saat hizmet veren Alo Şiddet hattı kurulması ve bu hatlarda 

eğitimli personelin görev yapması,   

-Töre/ Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Eylem Planının hazırlanması ve 

uygulamaları  takip etmesi,  

-Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, 

Emniyet, Jandarma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin katılımıyla komiteler oluşturulması184.  

            

                  Genelge’de Eğitim başlığında, “özellikle ekonomik yönden geri, 

geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitime 

katılmalarını sağlamaya yönelik olarak yatılı kız bölge okullarının (ilköğretim ve 

ortaöğretim) açılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir”185 denilmiştir. 

 

                   Genelgenin yer verdiği tedbirler arasında hutbe ve vaaz verilmesi de 

___________________________________________________ 
184http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/2006

0704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704.htm 
185http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/2006

0704.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704.htm 
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sayılmış ve  “bu etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlığı geleneksel cinsiyet rol ve 

kalıplarını, ataerkil yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan ahlaki söyleme sahip bir 

dil kullanmalıdır” denilmiştir. Ahlaki söyleme sahip dil ne anlama gelmektedir. Biliyoruz 

ki kadınların baskı altına alınmalarında, denetlenmelerinde “ahlak”a çok gönderme 

yapılmaktadır. “Ahlak,” kadınların denetlenmesi gerektiği yönündeki  görüşün 

toplumdaki en güçlü dayanaklarından birisidir. Böyle baskıcı ataerkil bir dayanağın dili 

(ahlaki söyleme sahip bir dil)  ataerkil yapının yarattığı olumsuzlukları nasıl 

vurgulayacaktır. Bu, oldukça çelişkilidir.  Genelge namus cinayetlerini geri kalmışlıkla, 

gelenekle ilişkilendirmektedir. Bu da toplumdaki yaygın bakışı yansıtmaktadır. Namus 

cinayetleri, geleneksel toplumların bir sorunu değildir. Bu cinayetler, batıda farklı 

görünümler alıp biçim değiştirebilmektedir. Ama bu onların  bir cinayet olduğu ve 

arkasında eril tahakkümün yattığı gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla, genelge 

namus cinayetlerinin köklerine ilişkin derinlikli bir kavrayıştan uzak görünmektedir.  

 

 

                     İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık genelgesinde belirtilen tedbirlerin 

koordinasyonunun sağlanması amacıyla bir genelge yayınlamıştır. “Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu” konulu İçişleri 

genelgesi, 11.01.2007 tarihinde valiliklere gönderilmiştir. Genelgede, kadınlara ve 

çocuklara yönelik şiddetin, toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürdüğü 

belirtilmektedir. Ayrıca,   töre ve   namus adına   işlenen cinayetlerin,  kadına yönelik  
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olarak gerçekleşen şiddet olaylarının en uç noktası olduğu da ifade edilmektedir186.  

 

                   İçişleri Genelgesi, Başbakanlık Genelgesi’ndeki  görev ve tedbirlerin 

etkin ve süratli bir şekilde koordine edilerek, hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu 

belirtmektedir. Bu amaçla, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi anlamında 

yapılması gerekenler sayılmaktadır. Bunlar özetle şöyle sayılabilir: 

-Şiddet şikayet ve ihbarlarıyla ilgili olarak kolluğa yapılan müracaatlarda işlemlerin 

imkanlar ölçüsünde bayan personelin de katılımıyla, insani yaklaşım içerisinde ve 

ivedilikle yerine getirilmesi, 

-Şiddetle ilgili ihbar ve müracaatlarda adli işlemlerin, Cumhuriyet Savcıları 

bilgilendirilmek suretiyle, 4320 sayılı yasa, CMUK ve Çocuk Koruma Kanunu 

çerçevesinde yerine getirilmesi, 

-Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı kadın sığınma evi 

bulunmayan yerlerde, belediyeler tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığı, kadın ve 

çocuk sığınma evlerinin açılmasının ivedilikle sağlanması, 

-Töre veya namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak, illerde ve ilçelerde  

komiteler oluşturularak, tespit edilen çözümlerin işbirliği içerisinde hayata 

geçirilmesinin sağlanması,  

-Töre veya namus cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden/edilen veya aile içi 

şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarla ilgili her türlü koruma 

__________________________________________ 

186http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/2007-6%20icisleri%20genelge.doc, Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: 

26.11.2009  
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tedbirinin ivedilikle alınmasının sağlanması, kadın sığınma evlerinde bulunan 

kişilerin yeriyle ilgili gizlilik esaslarına en üst seviyede uyulması, 

-Şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede; iaşe, konaklama, tedavi 

ve ulaşım gibi bir takım ihtiyaçlarının belediyeler, İl/İlçe Özel İdareleri ve Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kaynaklarından karşılanmasının 

komitelerce karara bağlanması, 

-Kadın sığınma evi bulunmayan yerlerde, töre/namus cinayetine maruz 

kalabileceğini beyan eden, cinayete maruz kalabileceği öngörülen kişilerin rızaları 

doğrultusunda, ivedilikle sosyal hizmet birimleri haberdar edilmek suretiyle teslim 

alınmalarının sağlanması, 

-Kadın sığınma evi bulunmayan yerlerde, mağdurların ilgili yere sevkine kadar 

geçen sürede geçici olarak korunmalarının ve sığınmalarının sağlanacağı yerlerin 

(otel, pansiyon, misafirhane vb.) oluşturulan komitelerce tespiti ve komitelerce genel 

kolluk kuvvetlerine bildirilmesi. Bu yerlerin adres bilgilerinin gizli olması ve 

kişilerin sevk edilmeleri sırasında gerekli olması halinde genel kolluk kuvvetlerinin 

eşlik etmesi, 

-Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön yargı veya geleneksel anlayışın 

değiştirilmesi amacıyla halkın konu ile ilgili farkındalığını ve duyarlılığını artıracak 

etkinliklerin düzenlenmesi, 

-Görev alan genel kolluk kuvvetleri personeline hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi   ve   talep    halinde   eğitim   materyalinin   KSGM  ile  koordinasyon 
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kurularak temin edilmesi187. 

 
 
 
                  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 1990 yılında kurulmuş ve 2004 yılında 

5231 sayılı “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun” ile yeniden yapılandırılmıştır. KSGM’nin görevleri, Teşkilat Yasası’nın 

3.maddesinde düzenlenmiştir. KSGM, Başbakanlık Genelgesi’nde koordinatör 

kurum olarak görevlendirilmiştir. Bu doğrultuda KSGM tarafından kurulan Kadına 

Yönelik Şiddet İzleme Komitesi ilk toplantısını, 14.Mart.2007 tarihinde 

gerçekleştirmiştir. KSGM, üçer aylık dönemler halinde, sorumlu  kuruluşlar ve ilgili 

kuruluşların Genelge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri 

izlemektedir188.  

 

 
                 Ayrıca, KSGM tarafından “2007-2010 Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle 

Mücadele Ulusal  Eylem Planı” hazırlanmıştır. Ulusal Eylem Planı’nda, yasal 

düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi, kadının 

güçlendirilmesi, koruyucu hizmet sunumu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 

sunumu, kurum ve kuruluşlar arası işbirliği olmak üzere altı alan belirlenmiştir. 

Planda, sorumlu kurum-kuruluşlar ile işbirliği yapılacak kurum-kuruluşlar 

_________________________________________________ 
187http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/2007-6%20icisleri%20genelge.doc, Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: 

26.11.2009  
188http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/2007faaliyetraporu.pdf, Erişim Tarihi: 24.2.2010 
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da gösterilmiştir189. Bu altı alanda öne çıkan başlıklar şöyle sayılabilir: 

-Yasal düzenlemeler alanında, eşitlik çerçeve yasasının çıkarılması için çalışmalar 

yapılması, TBMM’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun kurulması ve yasal 

düzlemdeki aksaklıkların giderilmesi. 

-Farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi alanında, eğitim 

materyallerinde eşitlikçi modellerin konulması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına 

yönelik şiddetin eğitim, tıp, hukuk ve iletişim fakültelerinin lisans programında yer 

alması.  

-Kadının güçlendirilmesi başlığında, kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden 

yararlanmasının önündeki engellerin kaldırılması ve çalışma hayatında ayrımcılığa 

karşı önlemlerin alınması.  

-Koruyucu hizmet sunumunda, konukevlerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması, 

şiddet mağduru veya risk altındaki kadınlara sunulması gereken hizmetlerin 

tanımlanması ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, Alo şiddet hattının 

kurulması, sokak parklarının iyice arttırılması.  

-Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu alanında, sağlık kuruluşlarında 

şiddet mağduru kadınlara yönelik tedavi ve özel rehabilitasyon hizmetlerinin 

verildiği özel birimlerin oluşturulması, sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, psikolojik  

danışmanlık bölümlerimin öğrenci kontenjanlarının arttırılması, birinci basamak 

sağlık kuruluşlarında   çalışan  ebelerin ve hemşirelerin  ev   ziyaretleri ve çalışmaları 

____________________________________________ 

189http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/kadinayonelikaileicisiddetlemucadeleulusaleylemplani.pdf, Erişim 

Tarihi: 24.2.1010 
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içine kadına yönelik şiddetin dahil edilmesi. 

 -Kurum ve kuruluşlar arası işbirliğindeyse, kadına yönelik şiddetin önlenmesine 

yönelik olarak yerel düzeyde valilik, emniyet, jandarma, belediye, müftülük, 

üniversite, meslek örgütleri ve STK temsilcilerinin  katılımıyla yerel koordinasyon 

komitelerinin kurulması, aile içi şiddete ilişkin göstergelerin belirlenmesi, ilgili 

kurum ve kuruluşların ortaklaşa kullanacağı bilgi sisteminin kurulması190. 

 

                Genelgedeki tedbirlerin uygulanması noktasında, Meclisteki kadın 

milletvekilleri tarafından soru önergeleri verilmiştir. (Sevahir Bayındır, Gaye 

Erbatur, Ayla Akat) Bu önergelerde, Hükümete benzer sorular yöneltilmektedir. 

Çoğunlukla da genelgenin ne kadar uygulandığı sorusu sorulmaktadır. Bayındır ve 

Ata’nın verdiği önergelerde, şiddetle mücadelede konusunda etkin olunup 

olunmadığı, Mor Çatı vakfıyla protokol sözleşmesinin neden imzalanmadığı, kadına 

yönelik şiddet konusunda bütçeden yeterli pay ayrılıp ayrılmadığı, genelge 

sonrasında kaç kadının koruma altına alındığı, yeterli önlemlerin alınmaması 

nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı soruları yöneltilmiştir191.  

 

                  Erbatur soru önergesinde, genelgedeki tedbirlerin hangi 

___________________________________________________ 

190http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/kadinayonelikaileicisiddetlemucadeleulusaleylemplani.pdf, Erişim 

Tarihi: 24.2.1010 
191http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-9271c.pdf,   http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-6188c.pdf, Erişim 

Tarihi: 24.2.2010  
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aşamada olduğunu denetleyen bir denetim biriminin olup olmadığını, hizmet içi 

eğitimden kaç kişinin yaralandığını ve bu eğitimin içselleştirilip 

içselleştirilmediğinin analizinin hangi yöntemle yapıldığını  sormuştur192. Devlet 

Bakanı Nimet Çubukçu, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, genelge doğrultusunda 

Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesinin kurulduğunu  ve KSGM’nin, genelgede 

belirtilen sorumlu kuruluşlar ile işbirliği kuruluşlarının genelge kapsamında 

gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri üçer aylık periyotlar halinde izlediğini 

belirtmiştir. Çubukçu tarafından verilen yanıtta, polis merkezilerinde çalışan 40.000 

personele hizmet içi eğitimin verildiği, hizmet içi eğitimin sağlık çalışanlarıyla yargı 

mensuplarına verilmesinin hedefelendiği de  belirtilmiştir193.  

 

                    Ancak genelgedeki önlemlerin ve hizmetlerin  hayata geçirilmesinde  

sorunlar yaşanmaktadır. Çünkü önlemlerin uygulanması için, gerekli kaynak aktarımı 

yapılmamaktadır. Erbatur da polisin ve hakimin eğitimi, sığınmaevlerinin açılması 

ve duyarlık geliştirilmesi noktasında hükümetin bütçeye para koymadığını 

vurgulamaktadır194.  

_______________________________________________ 

192http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-6699c.pdf, Erişim Tarihi: 24.2.2010 
193http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-6699c.pdf, Erişim Tarihi: 24.2.2010 
194Zehra Kafkaslı, “CHP Milletvekili Erbatur: “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmalı”, 

Güncel Hukuk Dergisi, Eylül 2007, s.23  
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                     Ayrıca, genelgenin gereğini yapmakla görevli devlet kurumları, 

genelgede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. 

Özellikle, genelgenin uygulanmasıyla ilgili bir yaptırımın olmaması, genelgenin 

uygulanması noktasında olumsuz etki yapmaktadır195. 

 

                       Kadının şiddetten korunması ve namus cinayetlerinin önlenmesi 

noktasında, koruyucu önlemler önem taşımaktadır. Koruyucu bir önlem olarak da  

“sığınma evleri” önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. 2828 Sayılı Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası’nın 3.maddesine 1997 yılında eklenen 

fıkrada sığınma evleri, “Kadın veya Erkek Konukevleri” ismiyle yer almaktadır. 

Yasa’da konukevleri  “fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan 

kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi 

sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir 

süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları” şeklinde tanımlanmıştır.  

 

                     SHÇEK Yasası’na  dayanılarak çıkarılan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği”, 12.7.1998 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte  yer alan konukevi tanımı, Yasa’da yer alan 

________________________________________________ 

195Altınay-Arat, s.112 
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tanımla aynıdır. Yönetmeliğin 12.maddesinde, sığınma evinde kalma süresinin 3 ay 

olduğu ve kuruluş müdürlüğünün teklifi ve il müdürünün onayıyla üç ay daha 

uzatılabileceği belirtilmektedir. Gizlilik ilkesi başlıklı 13.maddede, sığınma evlerinin 

adresinin ve telefon numarasının gizli tutulacağı ifade edilmektedir196.  

 

                    8.5.2001 yılında da “Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönetmelikte de kadın konukevi tanımı, diğer yönetmelikteki tanımla aynıdır. Yine 

Yönetmelikte gizlilik ilkesine yer verilerek, konukevlerinin adresinin ve  telefon 

numarasının gizli tutulacağı belirtilmektedir197.  

 
                    13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 

14.maddesinde  “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar” denilmektedir.  2008 yılının verilerine 

göre Belediyeler Yasası esas alındığında; İstanbul’da 37, Türkiye’deyse 205 kadın 

sığınma evinin hizmet vermesi gerekmektedir198. Oysa Türkiye’de  daha önce de 

________________________________________________ 
196http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonetmelikler/Kadinkonukevi_SHCEK.pdf, 

Erişim Tarihi: 20.4.2010 
197http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20702.html, Erişim Tarihi: 20.4.2010 
198Kadın Sığınma evleri Kılavuzu, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, 

Ankara, 2008, s.36  
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belirtildiği gibi,  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı 29, 

belediyelere ve özel kurumlara ait 25 olmak üzere toplam 54  sığınma evi 

bulunmaktadır199. 

 

                    Kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede bu sayı çok 

düşüktür ve ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle sığınma evlerinin sayısı  

arttırılmalı  ve var olanların standartları iyileştirilmelidir. Ayrıca, bağımsız kadın 

örgütlerinin ve özel kurumların açtığı sığınma evleri desteklenmeli ve şiddetin 

önlenmesi için kadın örgütlerinin deneyiminden yararlanılmalıdır200.   

 
 
                     Sığınma evleri dışında Aile Danışma Merkezleri de koruyucu ve 

destekleyici bir hukuksal önlem olarak sayılabilir. SHÇEK Yasasının 3.maddesine 

1997 yılında eklenen fıkrada  Toplum veya Aile Danışma Merkezleri,  “ toplumun ve 

ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi 

amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 

işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla 

görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları” şeklinde tanımlanmıştır.  

___________________________________________ 

199http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/KadinKonukevleri.Agustos09.pdf, Erişim 

Tarihi: 26.11.2009  
200Altınay-Arat, s.112 
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                    SHÇEK Yasasına dayanarak 11.09.2001 tarihinde “Aile Danışma 

Merkezi Çalışma  Esasları Hakkında Yönerge” çıkarılmıştır. Yönergeye göre Aile 

Danışma Merkezleri, ailelerin kolay ulaşabileceği, nüfusun yoğun olduğu yerleşim 

birimlerinde Valiliğin tekliği Genel Müdürlüğün onayı ile hizmete açılmaktadır201. 

Türkiye genelinde, SHÇEK’e bağlı kırk altı Aile Danışma Merkezi bulunmaktadır202.  

 

                   Yönerge’nin 7.maddesinde, Merkezin sunduğu hizmetler arasında, 

“ailelerin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik koruyucu-

önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici hizmetler sunacağı “ da sayılmıştır. 

Merkezde hizmetlerin, bireysel çalışma, aile ile çalışma, grup çalışması, sosyal ve 

eğitsel çalışma gibi yöntemlerle verileceği belirtilmiştir. Aile Danışma 

Merkezlerinde, görüşme odası, toplantı odası, büro gibi bölümler bulunmaktadır.  

Ayrıca Merkezler, ilgili üniversiteler, tam teşekküllü devlet hastaneleri, konuyla ilgili 

sivil toplum kuruluşları, bu konuda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları ile 

eşgüdüm ve işbirliği yaparak, panel, seminer, konferans, söyleşi grupları gibi eğitsel 

destek programları düzenlemektedir203.  

 

                    Aile Danışma  Merkezleri, aile içi şiddetin önlenmesi ve 4320 

___________________________________________ 

201http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonergeler/Adm.asp, Erişim Tarihi: 20.4.2010 
202http://www.shcek.gov.tr/Kuruluslarimiz/tablo_admx.asp, Erişim Tarihi: 20.4.2010 
203http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonergeler/Adm.asp, Erişim Tarihi: 20.4.2010 
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Sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” un yaşama geçirilmesi konusunda da 

eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir204. Bu hizmetlerin yerine 

getirilmesinde çalışacak meslek elemanları Yönerge’de  müdür, sosyal çalışmacı, 

psikolog, avukat ve hekim  olarak belirtilmiştir205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
204http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/Kadin_Aile_Toplum/Aile_Danisma_Merkezleri.asp, Erişim 

Tarihi: 20.4.2010 
205http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonergeler/Adm.asp, Erişim Tarihi: 20.4.2010 
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                                                                 SONUÇ  
 

 
                    Feminist hukuk eleştirileri, hukukun nötrlük, evrensellik iddialarını 

sorgulamış ve hukukta öznenin erkek olduğunu ortaya koymuştur. Öznenin erkek 

olması, hukukun erkek deneyimlerini yansıtması, onun hak ihlallerini dikkate alması 

anlamına gelmektedir. Bunun sonucu da kendini, kadınların deneyimlerinin 

dışlanması olarak göstermektedir. Dolayısıyla hukukta normun erkek olması, 

hukukun kadın-erkek eşitliğini sağlama iddiasını  geçersiz kılmaktadır. Kamusal-özel 

ayrımıyla ailenin hukuktan azade bir alan olarak kabul edilmesi, negatif özgürlük 

anlayışının getirdiği müdahaleden kaçınma tavrı ve ahlakın cinsel politikadaki 

belirleyiciliği, hukuk-ataerki ilişkisinin  temel belirleyenleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

                   Hukukta kadın ile erkek arasındaki  eşitsiz ilişkinin somut görünümleri, 

aile, cinsel politika, kadına yönelik şiddet ve iş hayatında görülmektedir. Kadınlar, 

bu alanlarda ortaya çıkan erillikle hem ulusal düzlemde hem de uluslar arası 

düzlemde mücadele etmektedir. Bu mücadele, ev içi tecavüzden ev içi emeğine kadar 

pek çok görünmez konuyu ve  hak ihlalini gün yüzüne çıkartmıştır. “Özel alan 

politiktir” söylemi, özel alandaki erkek iktidarına ve hukukun bu alandaki  

sessizliğine   yöneltilmiş   güçlü   bir itirazdır.   Kadın mücadelesi, sadece farkındalık  

yaratmakla   sınırlı kalmamış,   hukuk normlarının    değiştirilmesinde  de  itici    güç 
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olmuştur. Böylece pek çok ülkede ataerkil hükümler değiştirilmiş, eril ifadeler 

seyrekleşmiş ve hukuk daha eşitlikçi bir çizgiye evrilmiştir. Ancak, bu evrilmeyi her 

ülkede görmek mümkün değildir.  

 

                      Kadına yönelik şiddet, doğu-batı, zengin-yoksul gibi ayrımları aşarak 

dünyanın her yerinde görülen bir evrensel fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadına yönelik şiddete karşı kadın mücadelesi, ulusal sınırları aşmış ve kadının 

uluslar arası insan hakları mücadelesinin de en önemli başlıklarından biri olmuştur. 

Kadına yönelik şiddet, ataerkilliğin yapısına göre ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede 

bir bölgeden bölgeye farklı biçimler alabilmektedir. Kadın sünnetinden, namus  

cinayetlerine, zorla evlendirmeden tutku cinayetlerine kadar çeşitlilik göstermektedir. 

Batı, oryantalist bir bakışla kendindeki şiddeti istisnai bir durum olarak görüp, bunu 

Doğu’yla ilişkilendirse de Batı’da yaşanan şiddet gerçeği bunu doğrulamamaktadır. 

Kadın erkek eşitliğinde örnek gösterilen ülkelerde bile, aile içi şiddet yoğun olarak 

görülmektedir. Diğer taraftan, kültürel görecelik,  kadına yönelik şiddette ve 

kadınların hak ihlallerinde bir savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Kadınların 

haklarını ihlal eden pek çok uygulamanın, kültüre yapılan referansla açıklanmaya ve 

savunulmaya  çalışılması, şiddetin gerçek sebeplerine ilişkin bir tartışma yapılmasını 

engellemektedir. Böylece kültürel görecelik, kadınların hak ihlalini meşrulaştırmaya 

hizmet etmektedir. 
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                  Kadınların ulusal düzlemden uluslararası düzleme taşan hak mücadelesi, 

kadının insan hakları alanında pek çok kazanımla sonuçlanmıştır. Ulasal hukuk gibi, 

uluslararası insan hakları hukuku da kadını ve onun deneyimlerini  dışlamaktadır. 

Ulusal hukuklar gibi, insan hakları hukuku da eril bir nitelik göstermektedir. Kadın 

mücadelesi, insan hakları hukukunun kadın deneyimlerini içine alacak şekilde  

genişlemesini ve kadınlara özgülenen sözleşmelerin ve koruma mekanizmalarının 

geliştirilmesini sağlamıştır.  Ancak bu özgülenme de marjinalleşme tehlikesini 

beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, koruma mekanizmalarının zayıf olması, 

kadınlarla ilgili sözleşmelere konulan çekinceler kadının insan haklarını 

etkisizleştirmektedir.  

 

                  İkinci bölümde, Türk Hukukunda ataerkillik, “aile, aile içi şiddet ve cinsel 

politika” başlıkları üstünden, hukuksal normlar ve uygulama düzlemlerinde  

incelenmiştir. Türkiye’deki kadın mücadelesi, hukukun eril yapısının 

gösterilmesinde, farkındalık yaratılmasında ve hukuksal değişimlerde etkili olmuştur. 

Kadın mücadelesi, dayaktan tacize ve evlilik içi tecavüzden ev içi emeğe kadar pek 

çok konuda  kampanyalar düzenlemiş ve eylemlilikler gerçekleştirmiştir. 

Ataerkilliğin zayıflatılmasında, hukukun, “özel ve hukuk dışı” olarak 

konumlandırılan alana müdahale etmesi etkili olmuştur. Ancak hukukun bu alanlara  

müdahalesi de eril olmuştur. Kadın mücadelesi, dokunulmaz sayılan özel alana 

hukukun müdahalesini talep ettiği gibi, hukukun eril müdahalelerinin 

dönüştürülmesini de hedeflemiştir.  
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                      Hukukta ataerkillikten uzaklaşma, eşitliğe dayalı yaklaşımlara geçişte 

kendini göstermektedir. Bu noktada da anayasanın eşitlik hükmünde yapılan değişlik 

önem taşımaktadır. Ancak bunun, fiili eşitliği sağlamaya yönelik olarak pozitif 

ayrımcılığa ne kadar olanak tanıdığı tartışmalıdır. Bu bağlamda, Medeni Kanun’da 

ve Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler de hukukun eşitlikçi bir çizgi kazanmasında 

önemlidir. Ancak tezde yer verildiği gibi eşitliğin sağlanması noktasında gerek 

MK’da, gerek CK’da hala pek çok düzenleme sorunlu görünmektedir. Kadının 

soyadı, eski evliliklere yönelik olarak uygulanan  mal rejimi, bekaret kontrolü ve 

namus saikinin yasada yer almaması buna örnek gösterilebilir. Sadece hukuki 

düzenlemeler değil, yargı ve uygulamalar anlamında da bir değişim gözlenmektedir. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın pek çok kararı, uygulayıcıların hala 

eşitlik düşüncesini yeterince içselleştirmediğini ve zihinlerdeki ataerkilliğin çok 

güçlü olduğunu göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin eşitlik ilkesini dar 

yorumlayıp fazla geliştirmediği ve  kararlarında kadınlara ilişkin ataerkil ön 

kabullerden hareket ettiği görülmektedir. Yargıtay da yerel mahkemeler gibi, hala 

bazı kararlarında gelenek-örf-adete gönderme yapmakta,  kadının geleneksel rolleri 

dışına çıkmasını haksız tahrik olarak değerlendirmektedir. 

 

                      Üçüncü bölümde, namus cinayetleri ve hukukun namus cinayetlerine 

bakışı konu edilmiştir. Namus cinayetleri, kadına yönelik şiddetin bir uç biçimidir. 

Hukukun namus cinayetlerine bakışının anlaşılması için, Ceza Yasası’na ve diğer 

hukuksal   önlemlere    bakılmalıdır.   5237     sayılı     TCK’nın, namus cinayetlerine 
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bakışında  bir değişim gözlenmektedir. Bu değişimin de ataerkillikten uzaklaşma 

şeklinde olduğu söylenebilir. Eski Ceza Yasası’nda yer alan ve namus cinayetlerini 

meşrulaştırmaya      hizmet eden     462.maddenin     kaldırılmış  olması buna örnek  

gösterilebilir. Ancak bu hükmün kalkmasıyla birlikte, bazı namus cinayetleri 

davalarında  haksız tahrik hükmünün uygulandığı görülmektedir.  

 

                     Namus cinayetleri, Ceza Yasası’nda “töre saiki”yle ifade edilmektedir. 

Ancak töre saikinin ne anlama geldiği, Yasa’da açıklanmamıştır. Bu konudaki genel 

yargı, töre cinayetlerinin ülkenin doğusuna-güneydoğusuna özgü olduğudur. Bu 

özgüleme, günlük tartışmalarda gelenek-kültür üzerinden yapılırken, hukukta da   

“aile meclisi” kavramsallaştırması üzerinden yapılmaktadır. Ancak, bu bakış hem bir 

ötekileştirmeyi içermekte hem de batıda yaşanan kadın cinayetlerini görünmez 

kılmaktadır. Namus cinayetleri konusunda kendi doğusuna oryantalist bir gözle 

bakan bu yaklaşımın, hem sosyolojide hem de hukukta etkili olduğu görülmektedir. 

Oysa kadınlar, sadece Doğuda değil Batıda da boşandıklarında-sevdiklerinden 

ayrıldıklarında ya da kendilerine çizilen sınırları aştıklarında şiddet görmektedir. 

Şiddetin, kolektif ya da bireysel bir karar sonucu gerçekleşmesinden çok, şiddetin  

kadın üstündeki bir denetim sonucu ortaya çıkması önem taşımaktadır. 

 

                    Yargıtay’ın bu konuda örnek teşkil eden, töre cinayetini tanımlayan bir 

kararı bulunmamaktadır.   Yargıtay’ın pek   çok   kararında,  “töre saiki”,  “namus  ve  
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şerefini eksiltme saiki”   olarak   anlaşılsa da   bu saikle işlendiği  açık  bazı olaylar 

töre saiki içinde değerlendirilmemektedir. Öte taraftan, haksız tahrik noktasında da 

bütünlüklü    bir    uygulama    görülmemektedir.    Bazı yerel mahkemeler, örf-adet-

geleneğin sanık üstündeki etkilerinden söz etmekte, bazıları da mağdurun 

hareketlerini otomatikman haksız tahrik  olarak değerlendirmektedir.  

 

 

                    Yasada açıkça “namus saikine” yer verilmemesi ve namus 

cinayetlerinde haksız tahrik maddesinin uygulanmayacağına  ilişkin net bir ifadenin 

olmaması, yargının kararlarını farklılaştırmaktadır. Haksız tahrik maddesinde yapılan 

düzenlemenin, töre cinayetlerinde indirimin önüne geçeceği savı, gerçekle 

örtüşmemektedir. Çünkü bu değişiklik, yasanın namus cinayetine açıkça yer 

vermemesi nedeniyle bir boşluk doğurmaktadır. Diğer taraftan “töre” ifadesi,  kadına 

karşı işlenen şiddet eylemlerinin alanını oldukça daraltmaktadır. Özellikle 

Yargıtay’ın ve yerel mahkemelerin bazı kararlarında kullandığı  “aile meclisi” 

kavramsallaştırmasıyla bu alan daha da daraltılmaktadır. Dolayısıyla, gerçekleşen 

cinayetlerin bir kısmı töre saiki içinde değerlendirilirken, benzer başka olaylar bu 

kapsamda değerlendirilmemekte ve bu olaylara haksız tahrik uygulanabilmektedir. 

Örneğin, evli bir kadının başka biriyle birlikte olması noktasında bu belirsizlik çok 

açık görülmektedir.  

 

 

                    Namus     cinayetlerinde,   hukuktaki     değişim     bu   haliyle    eşitlikçi 
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olmaktan uzak görünmektedir. Özellikle, haksız tahrik uygulamaları, uygulayıcıların 

zihniyetlerinde hala bir dönüşümün gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu noktada, 

ayrık ve örnek oluşturabilecek kararlar da görülmektedir. Ancak daha önce de 

belirtildiği gibi bunlar yargının bütünsel tavrı olmaktan uzak görünmektedir.  
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                                                                 ÖZET 
 
 

                  Tez, ataerki-hukuk ilişkisi çerçevesinde namus cinayetlerini 

incelemektedir. 1.Bölümde bu ilişki,  kadına yönelik şiddet üstünden incelenmeye 

çalışılmıştır. Ulusal hukuk düzenlemeleri, yargı kararları  ve insan hakları 

hukukunun eril yapısı örnekler üstünden değerlendirilmiştir.Yine kadın mücadelesine 

ve  bu mücadelenin hem ulusal hukuk düzenlemelerinde, hem de insan hakları 

hukuku alanında kazanımlarına yer verilmiştir. Bu kazanımlar, kadınların haklarına 

ilişkin sözleşmeler ve kırılgan olmasına karşın oluşturulan mekanizmalar şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

                    2.Bölümde Türk Hukukunda ataerkillik, kadına yönelik şiddet 

bağlamında hukuksal düzenlemeler ve uygulama düzlemlerinde incelenmiştir. 

Hukukta, ataerkillikten eşitliğe doğru bir gelişim görülmektedir. Ataerkillikten 

uzaklaşma ve eşitliğe doğru  gelişme, hukuksal düzenlemeler ve uygulama 

düzlemlerinde aile, cinsel politika ve aile içi şiddet başlıklarında incelenmiştir. 

Ancak uygulamaya hakim olan eril zihniyet, hukuksal düzenlemelerdeki 

iyileşmelerin ve değişimlerin hayata geçmesini sınırlamaktadır.  

 

                    3.Bölümde, namus cinayetleri noktasında hukukun bakışı ele alınmıştır. 

Hukukun namus cinayetlerine bakışı, Ceza Yasası ve hukuksal önlemler üstünden 

incelenmiştir. Ataerkillikten uzaklaşma, hukukun namus cinayetlerine bakışında da 

görülmektedir. Yeni yasanın töre saikine yer vermesi, haksız tahrik düzenlenmesinde  
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ve uygulamasında farklılık görülmesi gibi. Ancak bütün bu düzenlemeler-önlemler, 

namus cinayetlerinin ortadan kalkmasında çok etkili olmamakta  ve  kadınların 

haklarının korunmasına bütünüyle yanıt vermemektedir. Çünkü bu noktada ciddi 

eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle TCK’nın namus saikine yer vermemesi ve 

namus cinayetlerine hala bazı yerel mahkemelerin ve (bazen  Yargıtay’ın) haksız 

tahrik hükmünü uygulaması gibi. Hukukun namus cinayetlerine bakışında daha 

eşitlikçi bir çizgiye ulaşması için, kadınların daha çok mücadele etmesi 

gerekmektedir.  
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                                                            SUMMARY 

 

                   This thesis examines the honor killings within the framework of the 

relationship between partiarcy and law. In Section 1 this relationship is examined 

with respect to violence towards women. National legal arrangements, court 

decisions and masculine nature of the human rights are analyzed through examples. 

Moreover, women’s struggle and the acquisitions of this struggle in both national 

legal arrangements and the human rights law have been addressed. These 

achievements manifest as agreements and the mechanisms, although fragile, 

concerning women’s rights. 

 

                   In Section 2, patriarchy in Turkish Law is examined within the context of 

violence against women and with regards to legal arrangemens and application. 

There is a progress from patriarchy towards equality in law. Departure from 

patriarchy and the development towards equality are examined under the headings of 

family, sexual politics and domestic violence in relation to legal arrangements and 

their application. However, the masculine mentality dominant in practice limits the 

application of the improvements and changes made in the legal arrangements. 

 

                    In Section 3, the perspective of law with regards to honor killings is 

discussed. The view of law to honor killings is examined in relation to Penal Code 

and legal measures. Departure from patriarchy can also be observed in law’s view of 

the honor killings, e.g. the existence of the customs motive, and the differences in the  
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arrangement and practice of unjust provocation. However, these arrangements and 

measures are not very effective in the elimination of honor killings and cannot fully 

achieve the protection of women’s rights since there are substantial deficiencies at 

this point, e.g. lack of honor motive in the Turkish Penal Code and the application of 

unjust provocation provision to honor killings by some local courts and even by the 

Court of Appeals from time to time. In order for the law to achieve a more egalitarian 

view to honor killings, women need to continue struggling for a long time. 
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