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“ERKEK(1), adil olma yetene@ine sahip misin sen? Bir kadın soruyor 

sana bu soruyu; en azından bu hakkını kenara atamazsın onun. Söyle bana? 
Sana kim verdi, benim cinsiyetimi ezen egemenlik hakkını? Gücün mü? 
Hünerlerin mi? Yaratıcıyı bilgeli@inde gözlemle; e@er cesaretin varsa ya-
kınla>mayı istedi@in do@anın içinde tüm büyüklü@üyle >öyle bir gezin, 
senin baskıcı gücüne kaynak olu>turabilecek bir örnek bul bana. 

Dön bak (remonter) hayvanlara, (yeryüzündeki) ö@elere danı> (consul-
ter), bitkileri incele, nihayet organize maddenin(2) tüm dönü>ümlerine (mo-
dification) göz at; ve sana sundu@um bu apaçık araçları buldu@unda 
kanıtlarımı kabul et; yapabilirsen >ayet, do@anın i>leyi>inde cinsiyetleri ara, 
ara>tır ve ayırt et. �ç içe bulacaksın onları her yerde, (çünkü) bu ölümsüz 
ba>yapıtı her yerde birlikte ve tümüyle ahenkli bir i>birli@iyle yapıyor onlar. 

Yalnızca erkek bu istisnayı kendisine uyduruk (fagoté) bir ilke edindi. O 
(erkek) bu aydınlanma ve sa@duyu (sagacité) ça@ında, en kirli cehaletle, 
tüm zihinsel yetileri alıp bir cinsiyet üzerinde despotça komuta etmek isti-
yor; ve e>itlik haklarını yalnızca kendisi için kullanıp devrimden zevk alın-
dı@ını iddia ediyor -bu kadarını söyleyeyim, daha fazlasını de@il.” 

 
Kadının ve Kadın YurttaSın Haklar Bildirgesi 

Olympe de Gouge / 7 Eylül 1791 
 

(1) Fransızcadaki “homme” sözcü:ü hem insan hem de erkek anlamına gelir. Olympe de Gouge, Fransız 

Ulusal Meclisinde 1789’da okunan ve Türkçeye sıklıkla =nsan ve YurttaS Hakları Bildirgesi olarak çevrilen 

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen metnini hem dilbilimsel, hem içerik hem de uygulama 

açısından Erkek ve YurttaS Hakları Bildirgesi olarak nitelemektedir. 

(2) Yazar organize madde deyimiyle do:ada canlılı:ın meydana geliSini ve canlılık içindeki  

do:anın iSleyiSini kastetmektedir. 
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Egemenlerin yazdıYı tarihte kimliksizle]tirilen, adı silinen, yok 
sayılan bütün kadınlar adına; e]it, özgür ve adil bir dünya hayali ile 
ba]layan bu mücadelede, söz söyleme sırasının bizde olduYunun bilin-
ciyle emek emek dokuduYumuz fanjin’in ikinci sayısında bulu]mu] ol-
manın co]kusunu ya]ıyoruz. 

 
“YAZIYORUZ” 
“Kadının varlı@ına katlanamayan zihniyet elbette onun yazmasına, okuma-

sına, dü>ünmesine de kar>ıdır,” der Virginia Woolf. Kadının içine hapse-
dildiYi ‘özel alan’da görünmez kılınması, varlıYının ancak bir erkeYin 
varlıYıyla tanımlanmasına kar]ı; her deneyimin kıymetli olduYunu bile-
rek ve ortak bir hafıza olu]turmak için tarihe not dü]üyoruz.  

 
“SUSMUYORUZ” 
Yüzyıllardır süren mücadelelerin sonunda bugün artık tereddütsüz 

bir ]ekilde diyebiliriz ki susmadık, susmuyoruz, susmayacaYız. Kendi-
mize ait odalar in]a ettiYimiz gibi kendimize ait yayınlar dokumaya 
devam edecek, meydanları geri alacaYız. 

 
“VAZGEÇM=YORUZ” 
Nafaka tartı]malarının ya]andıYı, kadına yönelik ]iddetin arttıYı, 

yoksulluYun kadınlar ve çocuklar tarafından çok daha aYır ya]an-
dıYı bu dönemde; nafaka hakkımızdan, ]iddetsiz, herkesin e]it ol-
duYu bir dünya hayalinden ve bu hayal için mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceYiz. 
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Önsöz



Leyla Bedirxan’dan Rosa Luxemburg’a,  
Fatma Mernissi’den Bell Hooks’a,  
Leyla Erbil’den �irin Tekeli’ye, 
Mary Wollstonecraft’tan Zehra Sameh’e ve adını sayamadıYımız 

nice kadınla birlikte yürüyoruz özgürlük yolunu. 
 
8 Mart’ın bizi bir araya getiren ve yalnız olmadıYımızı hissettiren 

bu co]kusuna ortak olmak adına hazırladıYımız sayıdan keyif al-
manız, okudukça yalnız olmadıYınızı hissetmeniz dileYiyle… 

 
“Gün bizim güne> bizim, gö@sümüzde ate> bizim 
El ele oldu@umuz o gün gülmek bizim” 
 
Umudun nefesi e]liYinde; e]it, özgür ve adil bir dünya için;  
 
“YaTasın Kadınlar, YaTasın 8 Mart!” 

 
Av. Esmer Özer
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Tarihçemiz 
 
Diyarbakır Barosu Ba]kanlıYı’na baYlı olarak 1996 yılında “Kadın ve 

Çocuk Komisyonu” adıyla kurulan merkezimiz 2000 yılından itibaren 
“Kadın Hakları Danı]ma ve Uygulama Merkezi (KHM)” olarak çalı]-
malarını sürdürmektedir. Çalı]malarımızın temel dayanaYını Birle]mi] 
Milletler Kadınlara Kar]ı Her Türlü AyrımcılıYın Önlenmesi Sözle]mesi 
(CEDAW), BM Kadınlara Kar]ı �iddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, 
Kadına Yönelik �iddet ve Aile =çi �iddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mü-
cadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözle]mesi (=stanbul Sözle]mesi) ve ben-
zeri uluslararası belgeler ile 6284 sayılı yasa gibi ulusal düzenlemeler 
olu]turmaktadır. 

Merkezimiz Avukatlık Kanununun 76. maddesi ve devamında ta-
nımlandıYı ]ekilde bilgilendirme ve hukuki yardım yoluyla; =stanbul 
Sözle]mesi ve 6284 sayılı yasa ile tanımlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri her türlü ]iddete maruz kalan veya 
kalma tehdidi altında bulunan ve ekonomik güçlük ya]ayan kadınların 
insan haklarının korunması ve hak arama özgürlüklerinin en üst dü-
zeyde ya]ama geçirilmesini saYlamayı amaçlamaktadır. 

Bunun yanı sıra mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalı]ma-
lar ve ara]tırmalar yapmak, bunları yayımlamak, kampanya düzenle-
mek, raporlama çalı]maları yapmak, ulusal ve uluslararası kurulu]larla 
i]birliYi yapmak, ortak etkinlikler-panel-konferans düzenlemek ve ya-
pılan çalı]maların medyaya ve ilgililere duyurulmasını saYlamak gibi 
faaliyetleri de sürdürmektedir. 

Diyarbakır Barosu KHM kurulduYu günden beri kadına yönelik her 
türlü ]iddet biçimleriyle mücadele etmekte ve kadınlara kar]ı i]lenen 
cinsiyetçi suçların cezasız kalmaması için yargılama süreçlerinde maY-
dur/mü]tekinin yanında yer alarak faillerin cezalandırılmasını, hukuk-
sal önlemlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını da 
desteklemektedir. Diyarbakır Barosu KHM çalı]malarını; gönüllülük ve 
dayanı]mayı esas alan bir anlayı] ile kadın mücadelesinin birikimi ve il-
keleriyle sürdürmektedir.
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Teq Teq 
 
Go: “Tu kî yî?” 
Got: “Ez gul im.” 
Go: “Tu çi dixwazî?” 
Got: “Min bîna xwe winda kirîye, ez bîna xwe digerim?”  
Go: “Bîna te li vir nîn e.”  
Got: “Dengê bîna min hebû mîna dengê te bû”  
Got: “Dengê bînê çawa dibe?” 
Go: “Bîn bê deng nabe!”  
Go: “Ma tu gul î, li her cîhê de bifirî helbet tê bibînî?!”  
Go: “Na, ez zanim dilê min li vir e. Ez ê bigrim û biçim.”  
Got: “Bîna te bilbil girt, dengê xwe jî, ji min re hî]t û çû.”  
Got: “Bilbil çû ku derê?”  
Go: “Ez nizanim, bilbil bêdeng bû..” 
 

Av. Cemile TURHALLI BALSAK 
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Sen KADINSIN! 
 
Ah ne kadar acı bu toplumda kadın olmak, kendi benliYinle deYil 

de cinsiyetinle ya]amak. DoYdun, büyüdün. Çok hızlı oldu deYil 
mi? Sen bir kadınsın, doYduYun anda kadınsın. Çocuk deYilsin sen, 
bebek deYilsin sen. Sen sadece bir kadınsın. Hiçbir ]ey becereme-
yen, sadece hizmet edebilen bir varlıksın.  

 
Sen ÇALI�AMAZSIN. 
Sen araba KULLANAMAZSIN. 
Sen kahkaha ATAMAZSIN. 
Sen çocuk OLAMAZSIN. 
Sen eve geç GELEMEZS=N. 
Sen SEVEMEZS=N. 
 
ÇoYunuza tanıdık geldi deYil mi bu cümleler, çoYunuz bu cüm-

lelere kar]ı sava]tınız deYil mi ?  
 
Ne oldu; bazılarımız ba]ardı aykırı görünsek de, ahlaksız görün-

sek de ba]ardı. Kolay olmadı deYil mi? Sen bir kadınsın deYil de sen 
bir sava]çısın diyerek çıktık yola. Ne kadar kötü kar]ı cins için sıra-
dan olan her ]eyi bizim sava]arak elde edebilmemiz. 

 
Stj. Av. Merve  GÜLER



Omuz Omuza 
 
=nsanın içinde ya]adıYı toplumun ve zamanın ötesine bakarak, ge-

leceYe yönelik düzen tasarımları yapma ihtiyacı eski medeniyetlere 
kadar uzanmaktadır. E]it ve adil ya]ama hayali bütün toplumlarda 
her zaman kar]ıla]ılan bir ideal olmu]tur. Ataerkil politikaların ege-
menliYindeki düzende kadınların maruz bırakıldıYı e]itsiz ve haksız 
uygulamalar her dönemde olmu]tur. Günümüz coYrafyasında kadı-
nın zayıflıYına dair kültürel ]artlanmanın sebebi 21. yüzyılda da 
devam eden distopyalardan (distopik bir toplum otoriter-totaliter bir 
devlet modeli ya da benzer bir ba]ka baskıcı sistem altında karakterize 
edilir) kaynaklıdır. Bu otoriter zihniyetler kadınları asırlar boyunca 
kölele]tirmeyi hedeflemi] ve belirli ölçüde amaçlarına ula]mı]lardır.  

Günümüzde kadınların hâlâ siyasi, sosyal ve kültürel alanda ay-
rımcılıYa maruz bırakıldıYı, bazı ülkelerde araba kullanmalarının, 
tek ba]larına seyahat etmelerinin, stadyumda futbol maçı izlemele-
rinin dahi yasak olduYu göz önüne alındıYında; feminist distopya-
lar hayali kurgular deYil, gerçeklerden yola çıkan anlatılar olarak 
kar]ımıza çıkmaktadır.  

Bu baskılama sürecini kadınların hayatının belirli a]amalarıyla 
somutla]tırmak gerekirse ]öyle örnek verebiliriz; bu kadim toprak-
larda ve birçok coYrafyada kadın olarak doYmu]sanız hayatınızda 
belirli a]amalar vardır. =lk önce genç bir kız olarak belli sınırlar çi-
zilir size, o sınırlar dâhilinde hareket edersiniz. Sonra e] olursunuz 
sorumluluk adı altında. Sınırlar ]ekil deYi]tirerek kadınların hayat-
larının bir parçası olmaya devam eder. Bu sınırlandırmalar maale-
sef bazen kadınların ya]amlarına, geleceYine, umutlarına mal 
olmakta... 

Dünyaya gözlerini manevi yüklerle açan kadınlar, modern ya-
]amda da maddi yükü sırtlamı]tır. Kadınlara çizilen sınırlar kadın-
ların çabaları ve emekleriyle bir nebze de olsa geni]lemi]ti. Fakat 
tam anlamıyla istedikleri hakları elde edebilmek için, güçlü kadın-
lar bu gidi]ata ba]kaldırıp meydanlarda haklarını mücadeleyle al-
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makta ve almaya devam etmektedirler. Bu çıkılan hak arayı]ı mü-
cadelesinde hava kur]un gibi aYır olsa da “Her ]ey çok güzel olacak 
fakat kolay olmayacak!” cümlesini ilke edinip mücadeleye yıkılma-
dan devam etmekteyiz. Durmadan devam eden kadın mücadelesi 
ve hak arayı]ının sebebi, bugünü belirleyecek ]eyin kadınların ge-
lecekle ilgili kurdukları hayallerin ve umutların gerçekle]eceYine 
dair olan inançlarıdır...  

Ve biliyoruz ki geleceYin sınırları kadınlar tarafından belirlenecek…  
 
“Daha fazla hayal et”  
“Daha fazlasını iste” 
“Daha çok mücadele et...” 
  

Av. Gülcan ÇEL0K 
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Sahip Çıkmamız Gereken Kadim Gelenek ‘DEQ’ 
 
Deq, Türkçe anlamıyla dövme. Dövme geleneYi yüzyıllar önce-

sine dayanmaktadır. Henüz ilk dövmenin kimin tarafından hangi 
amaçla yapıldıYı bilinmemektedir. Yapılan ara]tırmalara göre MÖ 
2000’lerde Antik Mısır toplumunda dövmenin yapıldıYı mumya-
lardan anla]ılmı]tır.  

Üzerinde bulunduYumuz coYrafyada ya]ayan tüm halklar, Ermeni-
ler, Türkmenler, Süryaniler, Kürtler, Ezidiler dövmeyi hem güç sembolü 
ve aidiyet olarak hem de saYlık için kullanmı] tır. Kürtler, Ezidiler, Za-
zalar, Aleviler, Süryaniler Deq; Araplar Vesm veya Nev]; Türkmenler 
“dögme” olarak adlandırmı]tır. Deqleri genelde Çingeneler, Qurbetler, 
Mıtrıplar göçerlik yaparak ve para kar]ılıYı yapmı]lardır. Dövme yapan 
erkeYe “dekkak”, kadına “dekkake”, dövme yaptıran erkeYe “medkuk”, 
kadına “medkuke” denilmektedir. 

 
Peki deq nasıl yapılır? 

Deq’in yapım malzemeleri; kız çocuYu an-
nesi olan bir kadının sütü ve lamba isi. Kız 

çocuYu olan anne sütünün dövmede kulla-
nılmasının mitolojik anlamı, annenin hayır 
duası ve doYurganlıYının aktarılması olarak 
ifade edilirmi]. Ate]te uzun süre kalmı] 
lamba isi kazınarak, sütle bir karı]ım elde 

ediliyor. Elde edilen karı]ım bildiYimiz 
basit iYnenin yardımıyla derinin altına 
yava] yava] itiliyor, iYneyle dövülü-
yor.�Dövme yapılan yerde derin ol-
mayan bir yara açılıyor, bir iki günde 
kabuk baYlayarak iyile]iyor ve deri-
nin altına sızan karı]ım ye]ilimsi bir 

fanjin

12



renk alarak�ömür boyu silinmez bir iz olarak kalıyor.� Deq’in en büyük 
özelliYi ömür boyu silinemeyecek bir iz olarak kalması. En silinmez mü-
rekkepten, en etkili boyadan daha etkili ve asla silinmeyen bir özelliYe 
sahip. =nsan bedenine i]lenen bu i]aretlerin ömür boyu silinmeden kal-
ması da bamba]ka bir anlam ifade ediyor. =nsan vücuduna i]lediYi ]e-
killerden bir daha kurtulamıyor, bir ömür ta]ımak zorunda kalıyor. Bir 
nevi künye… Acıyla, kapkara isle yoYrulan; anne sütüyle beslenen ve 
iYne ucuyla bedene kazınan bir künye… �=nsanın uzvu gibi kendisinde 
ya]ayan olaYanüstü bir künye… 

 
Deq figürlerinin bazı anlamları 
Deq’i genellikle kadınlar yüzlerine, erkekler ise vücutlarına i]le-

mektedir. =]lenen her sembol kendi içinde farklı anlamlar barındır-
maktadır. Yıldız, ku], güne] gibi sembollerin gücü ve güzelliYi 
sembolize ettiYine inanılıyor. Ceylan sembolünün ki]iye ]ans getir-
diYi dü]ünülürken, göz sembolünün ki]iyi kötü enerjilerden koru-
duYuna inanılıyor. Güne], ay, yıldız sembollerinin ise saYlıYı temsil 
ettiYine inandıklarından kadınlar; yüzlerine güzellik getirmesi ama-
cıyla güne], yıldız, ay sembolleri çizmi]lerdir. Ayaklara i]lenen hal-
halın sadakati temsil ettiYine inanılıyor.  

Belirtmek gerekir ki bu tarihi gelenek ne yazık ki zamana yenik 
dü]mektedir. Bu gelenek bugün çok az sayıda ya]lı insanın vücu-
dunda ya]amaya devam ediyorsa da deqin ömrü, bu insanların 
kalan ömürlerine baYlıdır. Ne yazık ki yeni�nesil�olarak ya dövme 
yapmıyor ya da geleneYimizde yer bulan tarzın dı]ında dövme yap-
tırıyoruz. Her ne kadar yeni nesil olarak modern dövmelere yönel-
mi]sek de geçmi]imizin bu izini yapacaYımız modern dövmelerin 
içinde bedenimize ve ruhumuza i]lemeye devam ettirip bu kadim 
geleneYinizi sürdürmeliyiz.  

Unutmayalım ki “Gelecek, geçmi] olmadan in]a edilemez.” 
 

Av. Dicle SÜMER
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Resim: Av. Berivan Turan
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Bana 
 
Alıp da birer teker hepinizi ipe astım. Ve hani yaprakların ara-

sından sızar ya güne], yerde yarısı ı]ık desenli diYer yarısı gölge-
lerden ibaret bir dalgalanmaya dönü]ür rüzgarla beraber. =]te o 
yaprakların her birinin gölgesine deYmeden, arada kalan ı]ıkları 
oyun alanı bilerek seke seke hopladım, bir parmak çocuk olup. Bir 
ben tepede durup beklerken, diYer ben zirveye doYru durmaksızın 
tırmandım.  

Bana yeniden ]iir yazdıran hayat! �ükranlarımı mı sunmalıyım 
sana, yoksa teessüf mü etmeliyim? Oysa alı]amamak korkutuyor 
beni ve korkaklık irrite ediyor. Halbuki tekerrürden ibaret deYildir 
ya]am, her bir olu]um tektir. Güle geçe inandım, bazen inandıYıma 
kendim bile inanamayarak ]imdiye deYin hiç inanmadıYım bir ]eye. 
Tereddütler dert oldu bana, sorumsuzluklar kendime ders oldu. 
Çok iyiydim, çok direndim, çok yoruldum, çok gücendim ve çok 
sevdim. Tersi orantıyla verilse de bana kar]ılıYı, ben bizlere gönül 
sahibi dedim. Döndüm baktım gönlüme, saymaya kalktım, saya-
madım.  

Ve güle geçe doYruldum, inanmaya çalı]arak ıslattım aynalarını. 
Umarım ba]arabilmi]imdir ve umarım zirvede bir ki]ilik daha yer var-
dır. Bekle beni tepedeki ben, ellerini tutmaya doYru yürüyorum. 

 
Av. Berivan Turan 



Münferit Harfler 
 
Bilgisayarın yansıyan penceresinden yüzüm görünüyor gözle-

rime. Açıp beyaz sayfayı öylece bakıyorum. Dijital bir düzen, her 
]ey olması gereken yerde ve mutlu… Lakin yüzüm ona inat oldukça 
ilkel, oldukça hüzne batmı]. Öyle sekmeleri yok birinden diYerine 
geçecek. Hep aynı müzik hep aynı haber sitesi hep aynı dilekçe... 
Dünyaya olmadan doYmu] birinin çiYliYi ve ]a]kınlıYı var üstümde. 
24 yılım bunu anlamaya yetmedi henüz. Daha kaç yıl var bilmem. Ay-
naya bakarken gördüYüm manzara korkutuyor. Bir çıYlık atıp, yarıp 
bedenimi ruhumu da alıp kaçmak isterim. Belki cilamız olmamı]tır, 
yanlı] yerde doYmu]uzdur yahut yanlı] aynaya bakıyoruzdur. Ak]am 
yemeYi, beklediYim büyük a]k, insan hakları, varolu], parasızlık, dost-
lar, dostluksuzluklar, ]iirler, ]arkılar, infaz rejimi, tazminat davaları 
hepsi tek cümle tekrarlanır içimde. Benim dünyada ne i]im var? Soru 
gibi görünse de aslında bir cümle. Ucu bucaYına deYmeyen kof ve kap-
kara bir cümle... Peki, bu yazının kenar çizgileri ve satır arası bo]luk-
ları düzenlenmeli mi yoksa hüzün muaf mıdır disiplinden? Böyle i]te, 
kafamı karı]tırıyor öfkem, hüznüm. �öyle aYız dolusu anlatamıyorum 
hiçbir ]eyi. =çimden trenler kalkıyor da daha ilk istasyonda demiryolu 
aksaklıklarına yenik dü]üyorlar. Bu yüzden serüvenlerim de ya]a-
mım gibi kesik ve buruk. Hikâyelerim de öyle, kitaplarım, saçlarım. 
=çinde yer aldıYım her olu] bir ku]un uçamamasına benziyor za-
manla. Pencereden de öyle inatla güne] falan girmiyor ama yaYmur 
da yaYmıyor. Kıpırtısız bir vakte teslim oluyor dünya ben bakınca. 
Uzunca bekleyi]lerim var, bu yüzden camın kenarında belki bir ha-
reket olur da içimden bir ah eksilir diye. Ancak olmuyor, o vakit 
alıp bekleyi]lerimi camın ötesine geçiyorum; hayat dediYim ]eye ka-
rı]maya çalı]ıyorum. Bayat bir mercimeYin saatlerce kaynamasına 
raYmen suyla harmanlanamaması gibi kalıyorum günün ve ya]a-
mın ortasında. =nanın bu haliyle yenilir yutulur bir ]ey olmuyor 
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dünya, daha ilk lokmada istifra etmek geliyor içimden; onu da ya-
pamıyorum. Çok dü]ündüm ‘ya hareketsizlikse bu buhranın mü-
sebbibi’ diye. Bunu anlamak için açtım kitaplar okudum uzunca, 
filmler izledim, bitmeyen muhabbetler kurdum. Yürüdüm aYrısını 
hissedene kadar ayaklarımda hareketin, yürüdüm. Masalara otur-
dum masalardan kalktım. Yataklara uzandım, sabahları evlerden 
çıktım. Çiçekler büyüttüm penceremde her seferinde öncekinin ku-
rumasına inat, begonyalar, ortancalar yeti]tirdim yüreYimde. Kala-
balıklara karı]tım; bazen bilindik, bazen çok uzak kalabalıklara. 
�ehirler gördüm, ]ehrin insanlarını beraberinde. Dostlarımı özle-
dim, özlendiYimi bildim. Sevdim kalbimin hikâyesiyle, geleceYin 
kudretiyle sevdim. Birinin gözüne deYen gözlerimin çıkardıYı yan-
gınları söndürmek öyle kolay olmadı. Eee, her yangında bir parça-
sından feragat ettik kendimizin. Böyle imi] bu gönül i]leri, çok sonra 
öYrendik. Ama bilmeden önceki vakitten farklı deYil hâlâ tavrımız, 
edamız. Öyle kar yaYarken peteYin sıcaklıYını soba belleyip elimde 
kupamla kahvemi içip uzaklara dalmayı, nefes aralarında da elim-
deki hikâyeyi okumayı ihmal etmedim. Teskinlerim olmadı ama tel-
kinim çoktu. Epey çoktu. Her uyanı] bu durumu sonlandırmak için 
daha kuvvetli atılan bir adımdı, böyle bir anlamı vardı uyanmanın, 
böylesine bir zorlukla gerçekle]irdi. Tüm bunlardan sonra, pek 
sonra anladım ki eylemsizlik deYildi bu hissin nedeni. Çürüyen bir 
yer var içimde tee ilk günden beri.  

 
Av. Elif B0RK0L0  
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Bilinmeyen 
 
Rüzgârlı ve bulutlu havayı izliyordu mutfak penceresinden genç 

kadın. Saçları kıyıya vuran dalgalar gibi bir gelip bir gidiyordu o kah-
vesini yudumlarken. Her nefes alı]ında serin rüzgârı ciYerlerinde his-
sediyordu, mütemadiyen göYsünü sıkı]tıran o duyguyla birlikte. 

Bir isim koyamamı]tı duygusuna, tanımlayamamı]tı onu. Hatta 
anlatamamı]tı, kendine bile. Bazen o kadar güçlü bir ]ekilde hisse-
diyordu ki, göYsü o kadar çok sıkı]ıyordu ki; nefes almak imkân-
sızla]ıyordu adeta. 

Sanki asırlar önce bir ku] olarak ya]ıyormu] da� bir gün biri kanat-
larını kırmı] ve onu bu ya]amı ya]amak zorunda bırakmı] gibiydi. Ka-
natlarının olduYu ve özgürlüYe uçtuYu günleri özlüyordu. 

Ya da hatırlamadıYı bir zamanda birine sırılsıklam â]ık olmu] ama 
kötü kalpli biri â]ık olduYu ki]iyi elinden almı] gibi bir histi. A]kını 
tekrar görmek ve ona doyasıya sarılmak istiyordu. 

Babasından kalan tek e]yayı yıllar önce bir hırsız çalmı] ve artık ne 
babasının yüzünü ne de ondan kalan son e]yanın ne olduYunu hatır-
lamıyormu] gibi hissettiriyordu bazen bu duygu. O e]yayı bulmak ve 
her ]eyi hatırlamak istiyordu. 

Bir ]eye özlem duyuyordu ama neye olduYunu bilmiyordu. Geç-
mi]te güzel ]eyler ya]amı] ama birgün hiç beklemediYi bir ]ey olmu] 
ve o güzelliklerden mahrum bırakılmı] gibiydi. Neyin onu güzel ya-
]amdan ayırdıYını bilmiyordu. Geçmi]e dair en ufak bir hatırlama ih-
timalinde o duygu gelip ciYerlerine baskı yapıyor ve nefes almasını 
zorla]tırıyordu.� Bu yüzden her hatırlama ihtimali hüsranla sonuçla-
nıyordu.� 

Bazen o kadar dayanılmaz oluyordu ki bu özlem, elini sokup ci-
Yerlerini ve göYsünü parçalamak ve onu oradan almak geliyordu ka-
dının içinden. Onu alacak ve her ]eyden kurtulacaktı. 
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Ya]amadıYı bir ]eye, tatmadıYı bir duyguya özlem duyabilir miydi 
insan? Bu günlerde bu soru kurcalıyordu kafasını genç kadının.� Ha-
tırlayamamasının nedeni buydu belki de. HatırlayabileceYi bir ]ey ya-
]amamı]tı ki. 

Bir çölü hayal ederken buluyordu bazen kendini. Sıcak çöl rüzgârı-
nın kum taneciklerini savuru]unu izliyordu. Bir bedevi gibi giyinmi] 
halde dans ediyordu o da kumlarla beraber. ÖzlediYi buydu belki de. 
Tenine deYen rüzgâr, uçu]an kum tanecikleri ve kum misali rüzgârın 
ritmine uyarak dans etmek... Tabiatın muhte]emliYine kapılmak… 

Rüzgârın yüzünü ok]adıYı bu küçük mutfak penceresinden dı]a-
rıyı seyrederken özlemini arıyordu kadın. Neye olduYunu bilmiyordu 
ve ne acı ki asla bilemeyecekti. Belki de ya]amın sırrı buydu. 

 
Av. Merva DEM0RCAN 
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Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Barolarda Kadın Temsiliyeti 
 
BilindiYi üzere sivil toplum; demokratikle]me, toplumsal sorun-

lara çözüm arama ve kamusal tartı]ma alanıdır. Sivil toplum, dev-
let ile özel alan arasında kalan toplumsal sorunları çözmeye dönük 
bir kamusal tartı]ma alanı ve bu tartı]manın ya]ama geçirildiYi ör-
gütsel etkinliktir. Yine totaliter devlete kar]ı bir muhalefet alanıdır. Bir-
çok yetkiyle donatılmı] devlete kar]ı toplumun kendisini örgütleme 
alanı olarak da tariflemek mümkün. Bu yazıda sivil toplum örgütü rolü 
de olan Barolarda kadın temsiliyetini irdelemeye çalı]acaYım. Çünkü 
Baroların meslek örgütü olmanın yanı sıra temel hak ve özgürlükleri 
korumak ve geli]tirmek, insan haklarını ve hukukun üstünlüYü savun-
mak, demokrasiye katkı saYlamak gibi görevleri vardır. Ancak top-
lumsal taleplerin sözcülüYünü yürütmesi gereken baroların hala 
demokrasiye katkı saYlama konusundaki sorumlulukları arasında e]it 
temsiliyet meselesi ana gündemlerin ba]ında gelmiyor maalesef. Oysa 
e]it temsiliyet bir demokrasi sorunudur, bir insan hakları meselesidir 
ve sadece kadınları deYil tüm toplumu ilgilendirmektedir.�E]it temsi-
liyeti içselle]tirememi] bir kurumun, gerçek manada bir “sivil toplum 
örgütü” olduYunu söylemek mümkün deYil. 

Kadınların hala ya]amın her alanında ayrımcılıYa maruz kaldıYı, 
yasal haklardan erkeklerle e]it bir ]ekilde yararlanamadıYı, kamu-
sal alanın erkek deneyimini esas alarak düzenlendiYi gerçeYi kar]ı-
sında; kadınlar için en önemli mücadele alanlarından biri de hiç 
ku]kusuz Sivil Toplum Örgütleridir. Peki Baro gibi karma örgüt-
lerde kadın temsiliyeti yeterince saYlanıyor mu? Kadınların önünde 
görünen ve görünmeyen engeller nelerdir?  

Barolarda kadın hakları komisyonları veya merkezleri kadın ha-
reketinin ve sivil toplumun güçlenmesine paralel olarak 1990’lar-
dan itibaren kurulmu]tur. Ancak bazı dönemlerde barolardaki 
yöneticilerin tutumu ve yönetime giren kadın sayısının azlıYı veya 
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yokluYu barolardaki kadın çalı]malarını görünmez kılmı]tır. Di-
yarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi de 90’larda güçlü bir çıkı] 
yapmı] ancak sonradan yönetimde kadınların hiç bulunmadıYı dö-
nemlerde erkekler eliyle çalı]maları pasife alınmı]tır. Ancak özel-
likle 2016 yılından bu yana ciddi bir çalı]ma motivasyonu ve 
disiplini yakalamı], kurumsalla]masını saYlamı] Türkiye’deki en 
güçlü örgütlerden biri haline gelmi]tir. Bu durum son iki dönemde 
geçmi]e kıyasla daha çok kadının (10 ki]i arasından 3’ü kadın) Baro 
yönetimine girebilmesinde de etkili olmu]tur. 

Kadın Hakları Merkezi bünyesindeki çalı]malarda e]it temsiliyet 
meselesi ve kadınların yönetsel kademelere aday olma konusundaki 
çekinceleri, yönetime seçilenlerin �sayıca az olmaları hep ele]tiri ko-
nusu olagelmi]tir. Dolayısıyla kadınların gündeminin yönetime 
yansıması, taleplerinin kararlara dönü]mesi ancak kadın temsiliyeti 
ile mümkün. Ancak kendi deneyimimizden de ]unu biliyoruz; ka-
dınların yönetim kademelerine gelmesi hem görünen fiili engellerle 
hem de görünmeyen engellerle örülü. 

Kadınların emeYine, ba]arılarına ve yeteneklerine bakmaksızın 
yönetim kademelerine ilerlemeleri önünde var olan belirsiz ancak 
a]ılması güç engeller, cam tavan metaforu ile açıklanmaktadır. Ger-
çekten bizler kamusal alanda ne kadar hak mücadelesi ve var olma 
mücadelesi verirsek verelim yönetim kademelerinde önümüzde bir 
cam tavan var ve biz o cam tavana çarpıyoruz. O nedenle kadınlar 
hak mücadelesinde erkeklerle birlikte olmalarına raYmen, yönetsel 
a]amalara gelindiYinde erkekler hep daha çok istekli ve cüretkâr 
olabiliyor. Özellikle toplumsal cinsiyet e]itsizliYi nedeniyle kadına 
yüklenen ev içi emek ve çocuk bakımı kadınlar için daha en ba]ında 
ciddi bir bariyer olu]turuyor.�Kadınların aday olmaya çekinme veya 
bu cesareti gösterememelerinin diYer sebeplerine baktıYımızda ise; 
seçim süreçlerinde erkeklerin rekabet etme pratikleri ile çok ilintili 
olduYunu görüyoruz. Erkekler arasındaki kökle]mi] güç ili]kileri, 
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birbirlerini belli durumlarda kollamaları, bu pozisyonların zımni 
olarak erkeklerin hakkı olduYuna dair ön kabulleri, seçim kampan-
yalarındaki dilleri ve söylemleri kadınları bu sürecin dı]ına itiyor. 
Yine erkekler için yapılmayan sorgulamaların kadınlar için yapıl-
ması; kadınların geçmi]inin, özel hayatlarının ve niteliklerinin tar-
tı]ılması kadınları rahatsız ediyor. Seçimlerin çok büyük bir 
rekabetle geçmesi de kadınlar için caydırıcı etki yaratıyor. Erkek ba]-
kan adaylarının seçim sürecinde liste olu]turmaya çalı]ırken önce-
liklerinin kadın temsiliyeti deYil ne pahasına olursa olsun seçilmek 
olması ve mümkünse kadın çalı]malarını yürütecek bir veya iki ka-
dının seçilmesini yeterli gören bir anlayı]la hareket ettiklerini söy-
lemek de abartılı olmaz kanımca.� 

Biz kadınlar kendi deneyimimizden de biliyoruz, çok az istisnası 
olsa da kadınlar yönetim kademelerine büyük bir mücadele pratiYi 
ve dayanı]mayla gelebiliyor ancak. Türkiye’de özellikle 1970’lerden 
bu yana kadınlar kamusal alanda hem toplumsal sorunlar hem de 
kadın hakları için erkeklerle birlikte mücadele etmelerine raYmen, 
erkeklerin kendi aralarındaki kökle]mi] güç ve menfaat ili]kileri ka-
dınları dı]arıda bırakıyor. Hali hazırda, Türkiye’de 83 �baro var. Bu 
83 baro ba]kanından sadece 8’i kadın. Baro yönetimlerinde yer alan 
toplam 767 ki]iden 262’si yani %34’ü kadın. Bölge barolarının ise 
durumu daha vahim. Zira bölgede hiç kadın baro ba]kanı yok. Artık 
kadınların zamanının geldiYini dü]ünüyorum. Çünkü kadınların 
tarihsel mücadele ve birikimi ile küresel bir güçlenmenin olduYunu 
söylemek mümkün. Zira daha fazla kazanım var, daha çok örgüt-
lenme ve dayanı]ma aYları örülüyor. Önümüzdeki dönemlerde, ka-
dınlar arasındaki dayanı]ma ve örgütlülüYün artmasına paralel 
olarak daha çok kadının yönetime ve ba]kanlıYa aday olacaYına ina-
nıyorum. 

Yazımı Helene Cixous’un çok sevdiYim ve umut veren “Medusa’nın 
Kahkahaları” yazısının bir bölümüyle bitirmek istiyorum. 
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“… Biz erken ya]lanmı]lar, biz kültür tarafından bastırılmı]lar… 
o güzelim aYızlarımızdan polenler ta]ıyor, tufanımız bizim canımıza 
ot tıkıyor. Biz labirentler, biz merdivenler, biz ayaklar altında ezi-
lenler, biz kız sürüleri… Bizler siyahız; bizler güzeliz. 

Bizler asiyiz ve bizim olan bu isyan, güçsüzlüYümüzden kork-
maksızın bizden kopup da sarkıyor. Bakıyoruz, gülümsüyoruz; kah-
kahalarımız aYızlarımızdan ta]ıyor, kanımız kaynıyor ve kendimizi 
hiç olmadıYımız kadar geni]letiyoruz; bundan böyle dü]ünceleri-
mizi, adlarımızı, yazılarımızı saklamayacaYız; yoksunluktan kork-
muyoruz.  

Yok sayılanlar, kalıtım sahnesinde görmezden gelinenler bizim 
için ne büyük bir muttur, biz kendimizden ilham alıyoruz ve solu-
Yumuz kesilmeden zamanımız doluyor; biz hep buradayız, her 
yerde!  

Bundan sonra böyle diyorsak, kim bize hayır diyebilir? Biz her 
zamandan geliyoruz…” 

 
Av. Hatice DEM0R 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 2. sayısının basımını gerçekle>-
tirdi@imiz Fanjin için baromuz Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Av. 
Dilan Çapat ile görü>tük. 

 
b Merhaba Dilan, baromuzun ilk kadın voleybol takımının kap-

tanısın. Takımın kuruluTundan belki bir çok üyemiz bile haberdar 
deAilken bir anda baTarılarınızla gündeme oturdunuz. Hem takımı 
hem de seni daha iyi tanımak istiyoruz. Öncelikle seni tanıyalım. 
Dilan Çapat kimdir? 

 
Merhabalar, ben aslen Mardinli olmakla birlikte 

doYma büyüme Diyarbakırlıyım. =lköYrenimimi Di-
yarbakır’da tamamladıktan sonra lise eYitimimi 
Mardin =MKB Anadolu ÖYretmen Lisesi’nde ta-
mamladım. Daha sonrasında üniversite eYitimi 
için =zmir’e gittim, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ama Dilan Çapat 
kimdir sorusunun asıl cevabı olarak Dilan Çapat 
hayatı boyunca voleybolla özde]le]en biridir 
demek daha yerinde olur. Voleybol sporuyla ilk-
öYretim yıllarında tanı]tım ve o gün bu gündür 
voleybol hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu.  

 
b Sanırım takımın kurulmasında rol alan ki-

Tilerdensin, bu fikir nasıl geliTti?  
 
Evet, takımın kurulmasında asıl rol alan ki]i-

lerden biriyim. Daha önce =zmir Barosu’na üyey-
dim ve =zmir Barosu bünyesi altında bir voleybol 
takımımız mevcuttu. =zmir Barosu takımıyla da 
üniversite yıllarımda tanı]tım. 2014 yılı olması ge-
rekiyor ve öYrenciyken avukat meslekta]ları-
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mızla tanı]ıp birlikte voleybol oynama fırsatı buldum. Her hafta, bir 
iki gün ak]am saatlerinde bir araya gelip antrenman yapıyor ve tur-
nuvalara hazırlanıyorduk. Turnuva konusuna da deYinecek olur-
sam, yılın belli zamanlarında bazı baroların ev sahipliYinde spor 
oyunları düzenleniyor ve katılmak isteyen barolar bu turnuvalara 
katılıp mücadele ediyordu. Voleybolu seven bireyler olarak bir 
araya gelip bu turnuvalarda mücadele etmek, birlikte vakit geçir-
mek, yılın birkaç günü de olsa mesleYimizden kaynaklı stresi bir ke-
nara bırakıp sadece voleybol oynamak inanılmaz bir haz vermi]ti 
bana. Yalnız, katıldıYım tüm bu turnuvalarda kadın voleybol bran-
]ında Diyarbakır Barosu’nu temsil eden bir takımın olmayı]ı yıllar 
boyunca beni üzmü]tü. Diyarbakır Barosu, her alanda mücadele 
eden ve ses getiren bir baro olmasına raYmen bu konudaki eksikliYi 
]a]ırtıcı olmu]tu benim için. Yıllar geçtikçe turnuvalara katılan baro 
sayısı artmasına raYmen Diyarbakır Barosu bu alandaki sessizliYini 
korumaya devam ediyordu. Bu sebeple Diyarbakır Barosu’na nakil 
olarak geldikten sonra yapmak istediYim ilk i] Diyarbakır Ba-
rosu’nun Kadın Voleybol Takımı’nı kurmak oldu. Ve gelir gelmez 
de ilk bununla uYra]tım, iyi ki de uYra]mı]ım diyebilirim. 

 
b Takım kurma kararını aldıktan sonra neler yaptınız? Takım ne 

zaman kuruldu ve kurulma aTamasında zorluklarla karTılaTtınız mı? 
 
Öncelikle ]unu belirtmek isterim. Diyarbakır Barosu Kadın Vo-

leybol Takımı’nı kurma fikrini baro yönetimine ilettiYimizde eski 
Baro Ba]kanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin takımın 
kurulu] a]amasında, mevcut Baro Ba]kanımız Nahit Eren ve yöne-
tim kurulu üyelerinin ise sonraki dönemlerde takımımıza vermi] ol-
dukları destekler sayesinde daha hızlı yol kat ettik. 

Takım kurma kararına gelince; bu fikir bende hep vardı, çünkü 
voleybol oynamadan ben bu ]ehirde duramazdım. Ayrıca burada 
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voleybolu seven kadın meslekta]larımızın da düzenlenen bu tur-
nuvalardan haberdar olmasını istiyordum. Gelir gelmez her ]eyi bir 
kenara bırakıp voleybolu seven ve voleybol oynamak isteyen kadın 
meslekta]larımıza nasıl ula]ırım diye dü]ünmeye ba]ladım. Sonra, 
Spor Komisyonu’nda görev alan bir meslekta]ımızla bununla ilgili 
bir görü]me gerçekle]tirdim. Görü]me sonucu olumlu bir yakla-
]ımla kar]ıla]tım ve bu beni mutlu etti, zaman içerisinde de voleybola 
ilgi duyan birkaç meslekta]ımla tanı]tım ve takım kurma konusunda 
onlarla birlikte hareket etmeye ba]ladık. Her ]ey böyle güzel giderken 
pandemi süreci ya]andı ve bu fikrimizi belli bir süre ertelemek zo-
runda kaldık. Pandemiden dolayı uygulanan yasaklar hafifledikten 
sonra tekrardan bu arkada]larımla bir araya gelip takımı hızlı bir ]e-
kilde olu]turmak için belli planlamalar yaptık. Öncelikle baro ba]ka-
nımızla ve yönetimde yer alan meslekta]larımızla bir görü]me 
gerçekle]tirdik. Kendileri bu fikrimize olumlu bir yakla]arak gerek an-
trenman yapacaYımız salon gerekse de malzemeler konusunda bize 
yardımcı oldular. Biz de yine baromuz aracılıYıyla kadın meslekta]la-
rımıza ula]arak takımı kurmaya ba]ladık ve ilk antrenmana bekledi-
Yimden fazla sayıda katılımın olduYunu görünce ayrı bir mutlu 
oldum. O gün salona gelen tüm takım arkada]larımın gözünde vo-
leybol oynayacak olmanın mutluluYunu ve heyecanını gördüm ve bu 
durum ister istemez beni de heyecanlandırdı. 

Takımımız yakla]ık bir yıl önce kuruldu. Tecrübelerimden yola 
çıkarak, takımların kurulu] a]amalarının en zor a]ama olduYunu 
söyleyebilirim. Yeni bir olu]umun içerisine giriyorsunuz ve voleybol 
kolektif yapılan bir spor olduYundan bireylerin takım içinde birbiriyle 
uyumu önemlidir ve ben dahil takımda yer alan arkada]larımızın bu 
uyumu saYlamaları ister istemez biraz zaman aldı diyebilirim. Nasıl ki 
her insanın bir karakteri varsa, bence takımların da kendilerine has bir 
karakteri vardır. Bir takımın karakterinin oturması takımın olgunla]-
masıyla; dolayısıyla takım arkada]larının birlikte vakit geçirmesiyle, 
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antrenman yapmasıyla, turnuvalara katılmasıyla olur. Bu anlattı-
Yım süreçleri takım olarak ya]adıYımızdan dolayı zor a]amaları da 
geçtik diyebilirim. 

Ayrıca kurulu] a]amalarında takımların malzeme eksiklikleri 
oluyor ve bu durum antrenmanların istenilen seviyede gerçekle]-
mesine engel te]kil ediyor. Kurulu] a]amasında takımımızı çalı]tı-
racak antrenörümüz yoktu, ilk turnuva tecrübesini edinene kadar 
antrenörsüz bir ]ekilde takım antrenmanlarımızı ben yönettim. Ta-
kımın hem oyuncusu hem de antrenörü olmak benim açımdan çok 
zor bir süreç olsa da takımımızın bu konuda tecrübelerime güvenerek 
hareket etmesi bu zorluYu unutmamı ve bu görevden keyif almamı 
saYladı. �u an profesyonel bir hoca e]liYinde takım çalı]malarımıza 
devam ediyor ve her geçen gün takım olarak daha ileri bir seviyeye 
geliyoruz. 

 
b Takıma ilgi ve katılım ne düzeyde? Kaç takım oyuncunuz var?  
 
Takıma ilgi ve katılım gayet iyi, ]u an takımımızda 14 arkada]ı-

mız var. Bu arkada]larımızın ikisi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi öYrencisi. Takımımız hukuk fakültesi öYrencilerinin de 
katılımına açık. =leride meslekta]ımız olacak öYrenci arkada]larımı-
zın ]imdiden aramıza katılmalarını saYlamak amacıyla Dicle Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı’yla bu konu hakkında bir 
görü]me de gerçekle]tirdik. 

 
b Biliyorsun, avukatlık oldukça yoAun ve stresli bir meslek. Bu 

koTturmanız takımın motivasyonunu etkiliyor mu, düzenli antren-
man yapabiliyor musunuz? 

 
Evet, maalesef mesleYimiz oldukça yoYun ve stresli geçiyor. Biz-

ler de zaten bu yoYun ve stresli zamanlardan azıcık da olsa arınmak 
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amacıyla sevdiYimiz ve ilgi duyduYumuz bir alana yoYunla]arak 
uzakla]ma çabası içerisindeyiz. Ancak mesleYimizin yoYunluYunu 
göz önünde bulundurduYumuzda gerek ]ehir dı]ı duru]maları, 
gerek yoYun i] temposu, bazen de ki]ilerin özel durumları söz ko-
nusu olabiliyor ve bu gibi etkenler bazen antrenmana katılım sayı-
sını etkiliyor ve sayı beklediYimizin çok altında kalabiliyor. Hatta i] 
durumundan kaynaklı çok isteyip de turnuvaya katılamayan arka-
da]larımız oluyor. Ancak herhangi bir antrenmanı ya da turnuvayı 
kaçıran arkada]ımızın üzüntüsünü takım olarak hissettiYimizden 
bu gibi etkenlerin takım motivasyonunu dü]ürmemesine yönelik 
çaba sarf ediyoruz. 

b Takım olarak katıldıAınız ilk turnuvada büyük bir baTarı ser-
gileyerek Türkiye geneli barolar arasında 4. oldunuz. Sen kaptan 
olarak yeni kurulmuT bir takımdan böyle bir sonuç bekliyor muy-
dun? Bu sonucu takım olarak nasıl deAerlendirdiniz? Sonuçtan 
memnun musunuz? 
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Takım olarak katıldıYımız ilk turnuva Mara] Barosu’nun ev sa-
hipliYinde düzenlenen turnuvaydı. =lk turnuva, ilk heyecandır ve 
tüm takım arkada]larımda bu heyecanı görebiliyordum. =lk heye-
canı ya]ıyor olmamıza raYmen 18 takımın katıldıYı bir turnuvadan 
4. olarak çıkma ba]arısı gösterebildik. Belki de takımdaki birçok ar-
kada]ımız dahil kimse bizden böyle bir ba]arı beklemiyordu. Açık 
konu]mak gerekirse bu turnuvanın maç fikstürleri çekildiYinde bu 
ba]arıyı bekliyordum. Heyecanımıza biraz yenik dü]eceYimizi tah-
min etsem de ba]arabileceYimize olan inancım her zaman vardı. Bu 
inancı takıma da her zaman a]ılamaya çalı]tım. Kazanma inancının 
olmadıYı bir takım hiçbir zaman ba]arı elde edemez, bu nedenle ta-
kımda yer alan arkada]larımın tümünde bu inancı diri tutmak ama-
cıyla büyük bir çaba sarf ettiYimi ve aldıYımız sonuç itibariyle büyük 
bir ba]arı elde ettiYimizi söyleyebilirim. 

 
b Bir voleybol takımı olmanın yanı sıra kadınlara dönük hak 

ihlallerine, kadın cinayetlerine, Tiddete karTı da ses çıkardıAınızı; 
sözünüzü söylediAinizi biliyoruz. KatıldıAınız ilk turnuvada, Ma-
raT’ta “0stanbul SözleTmesi YaTatır” pankartı açtınız. Türkiye ka-
muoyunda da ses getiren bir duruTtu. Bu fikir nasıl geliTti? 
Pankartın turnuvadaki yansımaları nelerdi? Olumlu karTılandı mı? 

 
Takım olarak bir araya gelmemizdeki temel motivasyonumuz 

ku]kusuz hepimizin voleybola duyduYu ilgi, sevgi ve tabi bu alanda 
ba]arımızı ortaya koyma isteYiydi. Bu motivasyonla turnuvalara ka-
tılırken toplumsal cinsiyet e]itsizliYine, kadına yönelik ]iddete kar]ı 
tavrımızı, duru]umuzu ifade edip bir farkındalık yaratmayı çok 
önemli buluyoruz. Baromuzun Kadın Hakları Merkezi’nde çalı]ma 
yürüten takım arkada]larımızın önerileriyle katıldıYımız Mara] tur-
nuvasında sahaya çıktıYımızda “=stanbul Sözle]mesi Ya]atır” pan-
kartımızı açtık ve rakip takımdaki kadın arkada]larımız ba]ta olmak 
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üzere, ev sahibi Mara] Barosu’ndan da çok olumlu dönü]ler aldık. 
=stanbul Sözle]mesi’nin kadınların kazanılmı] hakları açısından ge-
tirdiYi güvenceleri sahiplendiYimiz mesajını turnuvada bulunan 
kadın meslekta]larımızla birlikte vermi] olduk. 

b BoTanmaya çalıTtıAı erkek tarafından katledilen meslektaTı-
mız Müzeyyen Boylu anısına “2iddetsiz Spor Mümkün” Tiarıyla 25 
Kasım Kadına Yönelik 2iddete KarTı Uluslararası Mücadele Haf-
tası kapsamında bir dostluk maçı düzenlemiTtiniz. Bu maçın fikri 
nasıl oluTtu?  

 
Kadın Hakları Merkezi’nin her sene 25 Kasım Kadına Yönelik 

�iddete Kar]ı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi et-
kinliYi oluyor. Bu sene de Merkez’in 25 Kasım hazırlık toplantıla-
rında kadınlar arası bir voleybol maçı düzenlenmesi ve bu voleybol 
maçının da bo]anmaya çalı]tıYı erkek tarafından katledilen meslek-
ta]ımız Müzeyyen Boylu’ya atfedilmesi fikri konu]ulmu]. Kadın 
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Hakları Merkezi bu fikri bizimle payla]ınca çok mutlu olduk ve hız-
lıca i]e koyularak kısa sürede maçı organize ettik. 

Bu organizasyonda bizi en çok mutlu eden, sevgili Müzeyyen 
Boylu’nun ailesinin maça büyük ilgisi ve geni] katılım gösterme-
siydi. Tribünde onların da maçı seyretmesi bizim için çok anlam-
lıydı. Müzeyyen’i andıYımız bu maçın kazananı dostluk oldu. 

 
b Son olarak takımın güncel durumu ve hedefleri nelerdir, çalıT-

malarınız nasıl gidiyor, merak ediyoruz. 
 
�u an Salı ve Per]embe günleri 18:00-20:00 saatleri arasında, ho-

camız Yunus Akme]e e]liYinde antrenmanlarımıza devam ediyo-
ruz. Takım bünyemizde ]u an 14 arkada]ımız var ama ilerleyen 
günlerde bu sayının artacaYını dü]ünüyorum. Takımın güncel du-
rumu hakkında bilgi verecek olursam, oyun tekniYi açısından daha 
birçok eksiYimiz var ancak geli]meye açık bir takımız. Her geçen 
gün bir önceki günden daha iyi olduYumuzu da net bir ]ekilde gö-
rebiliyorum ve çalı]tukça daha iyi olacaYımıza olan inancım tam. 

Takım olarak, asıl hedef bir önceki ba]arının üstüne çıkabilmek 
ve ]ampiyonluYa ula]mak gibi görünebilir ancak asıl hedefimiz hiç-
bir zaman bu olmadı ve olmayacak. Takım olarak çok güzel bir bir-
lik ve beraberlik içerisindeyiz. Öncelikli hedefimiz bunu koruyup 
daha ileri bir seviyeye getirmek. Emin olun bu birlik ve beraberliYi 
koruyup daha üst seviyelere ta]ımayı ba]arabildiYimiz sürece, 
günün birinde ]ampiyonluklara ve kupalara da ula]mayı ba]arabi-
leceYiz.O zaman kazanılan ]ampiyonluklar ve kupalar daha derin 
anlamlar ifade edecektir. Takım olarak birlik ve beraberliYin olma-
dıYı, maçlar kazanılsa da kaybedilse de birbirine güven ve desteYin 
olmadıYı bir takımın kazandıYı ]ampiyonluklar ve kupalar hiçbir 
anlam ifade etmeyecektir. 

 
Av. Asya Cemre I2IK
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Çîroka Kirasê 
 
Hebû, tunebû, li gundekî zarokeke biçûk hebû… Bisekinin, ez he-

nekan dikim! Tevî ku min sernavê çîrokê li nivisa xwe kir, lê belê 
mijara wê ya rastîn bîranîneke zarokatiya min e. Zarokatiya min li 
gundekî biçûk lê pir xwe] derbas bû. Di gûndê me yî xwe]ik de, çe-
mekî kûr û dirêj diherikî. Havînan gelek caran em diçûn ser çêm û 
me avjenî dikir. Dibe ku gelek kes bizanibe zarokên gundan di bin 
kincên xwe de kirasan li xwe nakin. Ji ber vê yekê em bi î]likan di-
ketin nava çêm.  

Ez bawer im wê demê ]e] an jî heft salî bûm, em rojeke havînê 
dîsa ji bo ku avjenîyê bikin çûn ser çêm. Bavê min jî li wir bû û trak-
tora me di]û]t. Çend roj beriya wê, ji bajêr mêvan hatibûn mala me 
û ji me re hinek diyarî anîbûn. Di nava wan diyarîyan de kirasek jî 
hebû. Dayîka min ew kiras dabû min û roja em çûbûn ser çêm, min 
heman kiras li xwe kiribû. Ji ber vê yekê jî, ez gelekî bi kelecan bûm. 
Helbet ne tenê ji ber lixwekirina vî kirasî, lê belê ji ber vê yekê ku wê 
demê kiras lixwekirin dihat wateya mezinbûnê. Lewra min gelek 
caran dibihîst ku jinan digot: “Ez ketime kirasan!” Ev hevok tê vê 
wateyê ku dema hûn kiras li ser xwe dikin, hûn êdî mezin bûne.  

Pi]t re ji bo bikevim avê, min î]likê xwe derxist û ez bi tana kirasê 
xwe mam. Min kirasê xwe nî]anî bavê xwe da û bi kêfxwe]î jê re got:  

“Bavo, binêre, ez ketime kirasan!”  
Bavê min ]a]mayî ma û hinekî bi ]erm got: 
“Erê keça min, kirasê te pir xweSik e.”  
Pi]t re ez çûm ketim nava avê û me wekî hemû rojên zarokatiya 

xwe, rojeke xwe] derbas kir.  
Demeke gelek dirêj bi ser wê bûyerê da derbas bû û êdî ez rastî 

mezin bûm Min wê demê fam kir ku dema jin dibêjin “Ez ketime ki-
rasan.”, wateya wê reglbûn e. Ez wê demê hîn bûm dema ku ez hîn 
zarokeke ]e] salî bûme, min gotiye bavê xwe “Ez regl bûme!”  
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Di zimanê Kurdî de ji bo reglbûnê - li gorî herêma cûda be jî - lê-
kerên mîna “ketin kirasan, ketin kincan, ketin cilan, ketin hayze-
yan” tên bikaranîn. Mixabin ez nizanim pê]iyên me çima lêkerên li 
ser reglbûnê - ketina kirasan - ji kincan wergirtine. Lê ez bawer im 
ev mijareke kûr û sosyolojîk be.  

Bi kurtasî çîroka min û kirasî waha bû. Hê niha jî dema ku ev bî-
ranîn tê bîra min, ez bi deng dikenim û kêfxwe] dibim. Ketina kira-
san ne ]erm e û min di zarokatiya xwe de nedizanî ku min bi vê 
gotina xwe ti]tekî ba] kiriye.  

Ji ber ku min mîna çîrokan dest bi bîranîna xwe kir, ez dê wekî çî-
rokan jî vê bîranînê bi dawî bînim: 

Çîroka min li diyaran, 
Rehmet li dê û bavê xwîneran, 
Ji bilî fesadên ber diwaran... 
 

Prz. Ebrû DEMÎRTEPE (Baroya Wanê) 
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8 Mart’a Giderken 
 
8 Mart 1857’de, ABD’nin New York kentinde bir tekstil fabrika-

sında yakla]ık 40 bin kadın i]çi, daha iyi ko]ullarda çalı]mak için 
greve ba]ladı. Polisin i]çilere saldırmasının ardından kadın i]çilerin 
fabrikaya kilitlenmesi ile 8 Mart’a dönü]en olayların zemini hazır-
landı. Fabrikada -kadınlar içeriye kilitlenmi] vaziyetteyken- çıkan 
yangın sonucu, fabrikanın önünde kurulan barikatlar sebebiyle 
kadın i]çiler yangından kaçamadı. Tüm bu olaylar silsilesi ardından 
haklarını arayan 120 kadın i]çi can verdi. O dönem i]çilerin cenaze 
törenine 10 bini a]kın ki]i katıldı.  

Ya]anan bu katliamın ardından takvimler 26-27 AYustos 1910’u 
gösterdiYinde, Danimarka’nın Kopenhang kentinde,� 2. Enternasyo-
nale baYlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Clara Zet-
kin ve Rosa Luxemburg bir öneri sundu. 8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın i]çiler anısına, 8 Mart’ın Dünya 
Kadınlar Günü olarak anılması önerisi bu toplantıda oybirliYiyle 
kabul edildi. Dalga dalga tüm dünyaya hızla yayılmaya ba]ladı. 

1857’den bugüne, kadınlar birçok hakkını aynı mücadele ile ka-
zanıma dönü]türdü, dönü]türmeye devam ediyor. Bununla birlikte 
bugün gelinen noktada kadın i]çiler arasında hala ‘’E]it i]e e]it 
ücret!’’ talebi ba]ta olmak üzere bir çok talep güncelliYini koruyor. 
Nitekim Türkiye Devrimci =]çi Sendikaları Konfederasyonu Ara]-
tırma Dairesi (D=SK-AR) tarafından 10.02.2022 tarihinde yayınlanan 
‘Türkiye’de =]sizlik ve =stihdamın Gerçek Yüzü ‘ raporunu incele-
diYimizde , kadınların haklı taleplerinin gerçekliYi gün yüzüne çık-
mı] oluyor.  

Raporda; cinsiyete göre i]sizlik oranlarında kadın i]sizliYi, tüm 
i]sizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Mev-
sim etkisinden arındırılmı] dar tanımlı i]sizlik oranı erkeklerde 
yüzde 9,9 iken kadınlarda yüzde 13,8. Son 1 yılda kadın i]sizliYi 164 
bin artarken, erkek i]sizliYi 159 bin azaldı. Geni] tanımlı i]sizlik (atıl 
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i]gücü) erkeklerde % 18, kadınlarda ise yakla]ık % 30’dur. Geni] ta-
nımlı kadın i]sizliYi ile geni] tanımlı erkek i]sizliYi arasındaki fark 
10,8 puandır. 

Türkiye’de, kadınların; erkeklerden daha dü]ük ücret aldıYı, sigor-
tasız ve sendikasız çalı]tırıldıYı, her türlü ayrımcılıYa maruz kaldıYı 
daha önce bir çok kurum ve kurulu]un yapmı] olduYu ara]tırmalarla 
kayıtlara geçmi]tir. Her 10 kadından ancak 3’ü çalı]maktadır. Çalı]an 
kadınların ise büyük bir kısmı çalı]ma ko]ullarından memnun deYil.  

Bugünün güncel tablosunda da kadınların; tam politik hak e]it-
liYi, daha yüksek ücret, daha iyi çalı]ma, barınma ve ya]am ko]ul-
ları için çe]itli grevlerle, direni]lerle haksızlıYa ve ayrımcılıYa kar]ı 
duru]ları 8 Mart’ın ve kadın mücadelesinin tarihi bilincinden azade 
deYil. Yine aynı bilinçle sadece çalı]ma ko]ullarına deYil, aynı za-
manda geçmi]ten bugüne kazanmı] olduYu sosyal ve medeni hak-
larına göz dikenler kar]ısında da mücadele ediliyor. Bu vesileyle 8 
Mart, hepimize güçlü bir örgütlenme çaYrısıdır aynı zamanda. 

Tüm dünyada ezilen ve sömürülen, topraklarından edilen ka-
dınlar; ]iddetten uzak, e]it bir hayat, insanca ya]amak ve çalı]mak 
özlemiyle hak mücadelelerine daha çok atılıyor. Dünya çapında ka-
dınların taleplerinin ortakla]tırılıp yükseltmenin yol ve yöntemleri 
çoYalıyor. 

Bir araya geldiYimiz her alanda, barolarda, adliye koridorlarında, 
duru]ma salonlarında ve her yerde dayanı]mamız daim olsun! 

 
Av. Songül ARGÜNA�A 
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Feminist Bir DüSünce Olarak ‘Bunalma Hakkı’ 
 
Ayakta kalmak, devam etmek, sessiz olmak, fedakârlık yapmak...  
Beklentilerin ötesinde ya]amaya çalı]manın anlamı üzerine dü-

]ünüyorum. Hayatımızı bir kısır döngüye çeviren rollerimize sıkı]ıp 
kalmanın verdiYi dayanılmaz bo]luk hissi, kendini a]amamanın his-
settirdiYi tutsaklık, var olmaya mahkûm olmanın acısı cinsiyet fark 
etmeksizin vücuda gelse de kadınlık durumu bakımından çok daha 
farklı deneyimlediYimiz bir olgu ‘bunalmak’.  

Dü]ünceli olmanın, içe kapanıklıYın erkek için olgunluk belirtisi 
sayıldıYı hepimizin malumu. Üstün nitelikli cinsiyetin(!) daha üstün 
nitelikli bireylerinin ula]tıYı adanmı]lıYın, soyut kavramları dü-
]ünmenin verdiYi entelektüel hazzı doruklarda ya]ayan erkeklerin 
hal-i pür melali. Güne]in çatılardan yansıyı]ında varolu] krizi ya-
]ayan Antoine Roquentin misali… 

Eh, kadınlar olarak bu durumu aynı ]ekilde deneyimlemiyoruz 
tabi. Kadınlarda bu durum uyumsuzluk olarak algılanıyor, ‘umur-
samazlık’ ile damgalanıyoruz. =kinci cinsiyet tezahürü bu eril sis-
temde, kadın olarak maruz bırakıldıYımız toplumsal in]a sürecinde, 
makul ve makbul kadınlıYın sürekli güler yüzlü olmak ]eklinde da-
yatıldıYı; ne ya]arsa ya]asın destekleyen, sineye çeken, fedakâr olan 
kadının kutsandıYı çaYda uyumsuz ve öfkeli olmak devrimci bir ey-
lemdir. 

Bunalmaya hakkımız olduYunu haykırmak istiyorum. Bunun için 
yeterince sebebimiz var. 

Elimize aldıYımız her i]te, i]in kendine içkin zorluYundan çok eril 
zihniyetle sürekli çatı]ma halinde olmanın ya]attıYı yorgunluktan; 
kamusal alanda var olmak, temel insan haklarını elde etmek için 
dahi üstün bir çaba sarf etmek zorunda kalmaktan, evlerimizin 
içinde e]itlik mücadelesi vermekten ‘bunaldık’.  

Neyse ki bunalmak kadın mücadelesinde umutsuzluYa denk 
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dü]müyor, deYi]im için umut veriyor. Bu nedenle birimiz dü]tü-
Yünde kaldırmak için elini uzatacak sayısız kız karde]imin oldu-
Yunu bilmenin güveni var içimde. Ortak bir kültürel devrimi 
deneyimlemenin birle]tirdiYi ellerimizin ayrılmayacaYına olan inan-
cımızı tazelesin bu 8 Mart.  

O zaman “YA ASIN FEM=N=ST B=R DÜ ÜNCE OLARAK BU-
NALMA HAKKI!” 

 
Av. Esmer ÖZER 
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Foto�raf: Av. Öykü Çakmak 
Suriçi/�ubat 2022



 
 
 

 
Veng 

 
Her veng yeno ziwan gelo? 
Yan zî her veng e]nawîyeno? 
 
Her nalên û feryad reseno ezman? 
Yan ganî merdim biqîro? 
 
Ziwanê dejî çin a, bêveng û bêhes. 
Kesayetê ey çin a, bêkes o. 
 
Sereyê mi de bi hezar qalîkerdi], 
Bêwayîr û ne dîyar ê… 
 
Heme kes yewbînan rê xerîb û dûrî, 
Adirê zereyê mi tefinayê û verde roni]tê. 
 
Ne e]kenî go] bide mi, 
Ne zî e]kenê bibê vengê zereyê mi. 
 
Nika ê vengî pêro merdê, yew zî nêmend. 
Kam zano, eke bigo]darîyê beno ke azad bibê. 

  
Av. 2irvan YAKUT 
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Yeni YaSıma... 
 
 
Aklıma çöktü yine eski anılar. Sırayla gelip kapımda durdular, 

sanki içeriye alınmayı bekler gibi tek tek. Boynu büküktü çoYunun 
,aldım yanıba]ıma onları. Yeni ya]ıma ho] geldiniz dedim onlara, 
eski zaman fotoYraflarının içinden bakarak. Sonra da ]imdiki ha-
lime… 

Geçenlerde bir yerde okumu]tum. Birini, ı]ık hızının %99’u hızla 
giden bir uzay aracıyla uzaya gönderirsek, o ki]inin saatin yalnızca 
%14’ü hızında i]leyeceYini öYrenmi]tim. Ve bunun doYal sonucu 
olarak bu ki]inin dünyada kalan bir ikizi varsa eYer, bu ikizinin ken-
disinden 50 yıl daha ya]lı olacaYını yazıyordu bu yazı. Bu yazıdaki 
bilimsel yazı ve tespitler, bilimsel alandaki ba] döndürücü hızla olan 
ilerleme ve çalı]malar sonucu bulunmu]tur. Ve itiraf edeyim bu tes-
pit, beni aynı zamanda da deh]ete dü]ürdü. 

Çünkü insanlar artık, ya]lanmanın tüm etkilerini durdurmaya - 
geriye çevirmeye (saYlıklı olduYu tartı]ma götüren) çalı]maktalar. 
Etrafımız hep aynı yüz/ aynı bakı]larla (hatta yapaylık ve fazla mü-
dahaleden kaynaklı olarak bakamayan-mimiksiz) insanlarla dolu. 
Orijinallik desen hak getire. 

Asıl mesele kendini her halinle sevebilmekte. Ben her ya]ın bir 
büyüsü olduYuna inanıyorum. Dü]ünsenize, bir an çocukluYunuza 
gidin. O deli dolu, sokakların evimiz olduYu, dünyayı oyundan iba-
ret sandıYımız eski yıllara… Kim derdi ki o günlerden bu günlere 
geleceYiz, geli]eceYiz, çoYalacaYız. Yıllar evet belki pek çok ]ey gö-
türüyor bizden ama çok ]ey de katıyor, inanın. 

Misal ben... O etrafa merakla bakan, çekingen kara gözlü kız; ]u 
an kara ve mavi gözlü çocuklarına kol kanat germeye çalı]ıyor. 
Bütün anlarında onların elinden tutarak, tabi ki e]imin de yardım-
larıyla. Küçük bir aile olarak, doYrunun ve iyinin yanında olmaya 
çabalıyor. Bu yüzden, yılların bana getirdiYi her ]eyi, kendi namıma 
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kabul ediyorum. Demek ki ya]anacaktı onca ]ey. Ama demek ki tüm 
mesele; hayatın tüm rüzgarlarına kar]ı -dolu bir ba]ak gibi- dik du-
rabilmekte imi]. Kısacası, her zerrene nüfuz etmi] olan yoYun sevgi 
hasret ve özlem duygusunun, her ko]ulda hakkını verebilmekmi] 
hayat. Ki]iliYinden ödün vermeden; köklerinle baYlı olduYun top-
raYından, memleketinden aldıYın güçle… Senin hem en güçlü yanın 
hem de en zayıf “Umman”ın olan memleketinle... Güzellikleri de 
sonuna kadar hissederek ya]ayabilmek ve bu ritüeli etrafındaki sev-
diklerine de, çarpan etkisiyle bula]tırabilmekmi] mesele. 
=]te bu nedenle, bana denilse ki; “Bir uzay aracı veya ı]ık hızıyla 

giden bir trene bin ve uzun yıllar genç olarak kalman garanti olsun.” 
ben yine de, ]imdiki zamanda yava]ça özümseyerek ya]amak iste-
rim, sevdiklerim ve ailemle birlikte. Yılların çocuklarıma getirdiYi 
mucizevi dokunu]ları, bir bir görmek isterim. E]imin hep elini tu-
tarak, onunla daha çok güne]li günler görmek, yaYmurda yürümek 
isterim. Küçük oYlumun; o öpülesi yumu]ak kumral saçlarının, rüz-
garda savrularak arabanın dikiz aynasına yansıyı]ını görmek iste-
rim hep. Bir de piyano tu]larına basan o minicik parmaklarını 
izlemek… Kızımın kıvırcık saçlarını ok]ayıp onun bebekken bana 
doYru ko]tuYu günleri kazımak isterim aklıma. OYlumun mavi göz-
lerinde, dünyanın tüm okyanuslarının rengini ve dalgalarını hisse-
derim. Okyanusu daha hiç görmemi] olsam bile… Arkada]larımla 
koyu sohbetlere dalmak isterim yine, kahve kokusu e]liYinde. Yine 
haksıza kar]ı, haklının yanında olmak isterim mutlaka. 

Babamın bize küçükken anlattıYı, yürek paralayıcı ama sonu bir 
o kadar da gizemli masallarını titrek sesle anlattıYı o elektriksiz ka-
ranlık günleri özlerim yine. Annemin yaptıYı nefis yemeklerin ve en 
çok da tandır ekmeYinin kokusunu çekmek isterim içime. ÖYlen 
sonrası sarı sıcak bir saatte, eski bir trenle, annemlerin olduYu o 
küçük ilçeye; tandır ekmeYi kokularıyla varmak isterim yine. Ora-
daki okul yolundan, ya]ıtım olan teyze kızımla birlikte, o küçücük 
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ilçemizin sokaklarını ar]ınlamak isterim yine. Karde]lerimle bir bay-
ram sofrasında, kalabalık-uzun ve kahkahalı bir sofraya oturmak is-
terim. YeYenlerimin her bir doYumunda, bir ki]i daha fazlala]ma 
duygusunun mutluluYunu hissetmek isterim yine. Ve sabahın o 
erken saatinde, gözlerini zar zor açıp bin bir hevesle okula giden; o 
liseli-örgülü saçlı kızın kulaYına eYilip ]unları fısıldamak isterim ki: 

“Bu kadar sıkma canını, bu kadar merak etme. Hayat sonuna 
kadar ya]anan, küçük küçük anılarla birbirine baYlı, mucizelerden 
örülü/ yıldızlı bir yoldur. Bu yolu; ancak yüreYinden ve beyninden 
geçen niyetler ya aydınlatır ya da karanlıYa boYar. Seçim senin. Bu 
yüzden, yüreYini ve beynini; hep iyilik ve güzellikle-sanatla besle 
ki yolun ı]ıklı olsun. Gerisini merak etme, her ]ey yolunu bulur za-
manla. Hak ettiYin ya]amı ya]amak için, hayatı da seni hak edecek 
]ekilde dolu dolu ya]a. Her kö]e ba]ında, bir sürprizle bekler hayat. 
Her yürek, hayatı kendine özgü bir forma sokar; yani birbirine ben-
zese de aslında benzersizdir her hayat. Seher vaktinde dü]en kıraYı 
misali, kırılgan olma bu kadar. Pek çok sevenin var, seveceksin ve 
sevileceksin. Yeni bir yer/güzel bir ]ey görünce hayretle bakan o 
içindeki büyümeyen çocuYun heyecanıyla, bakmaya devam et yine 
her ]eye.” 

Bu yeni ya]ında, benden sana samimiyetle ve içten inanarak söy-
lemesi… 

 
Av. Fehmile DANI2 
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Feminist Mizah AnlayıSına =htiyacımız Var 
 
=nsanların hayatlarındaki, karakterlerindeki ve ülkelerindeki irili 

ufaklı absürtlükleri; küçük kurgular ve müzik e]liYinde yayınladıYı 
yüz binlerce komik, hızlı TikTok videoları ve =nstagram reelsleri mev-
cut düzenin aYır saatlerinin kısalmasına fazlasıyla yardımcı oldu. Tabi 
ki minnettarım. Ancak bütün bu kalabalık içinde hiçbir feminist ka-
dına ilginç gelmeyecek olan ]ey ise insanların ya]amlarını, a]ina olu-
nan halleri ve sergiledikleri duygusal beraberliklerini bu denli çok 
izlerken eril kodların nasıl da at ko]turduYunu fark etmemenin na-
mümkünlüYü. Ben de bunlar içinden partnerlerin birlikte kullandık-
ları hesapları inceleyerek feminist bir mizahın mümkün olup 
olmadıYını ve neredeyse anneanne olacak ya]a gelen feminist müca-
delenin neden bunca zamandır güncel mizahı ]ekillendiremediYi üze-
rine bazı googlelamaları ve kendi kendime dü]ünmeleri yazmı] 
bulundum. Kadınların ya]am mücadelesi verdiYi ve her gün katlana-
rak artan bir baskıya maruz bırakıldıkları bugünlerde niyetim ukala 
bir tavırla can sıkmak deYil. Bu yazının, mücadelemizin aYırlıYının far-
kında olduYum hususu gözetilerek okunmasını diliyorum. 
=nstagram’ın vızır vızır i]leyen ke]fet pazarında takılan herkes part-

nerlerin ortak kullandıYı hesaplara denk gelmi]tir. ÇoYunlukla evli 
bazen de bu kadar popülerlerken birlikte ya]amaya nasıl cesaret ede-
biliyorlar diye Türkiyeli bir ]a]ırmayla ]a]ırdıYımız bekâr bir kadın ve 
bir erkeYin kullandıYı bu hesaplarda kadın ve erkeYin rolü, sonu asla 
gelmeyen bir tekrarla yeni dönem televizyon dizilerinden hallice be-
lirlenmi]. Bıcır bıcır, duygusal, alı]veri] ve makyaj dü]künü, kadın 
dü]manlıYına varabilecek kıskançlıklarıyla “erkeYini” güldüren, regl 
dönemlerinde karakteri deYi]en (liberaller fantastik edebiyata bir katkı 
olarak görebilir), partnerinin arkada]larıyla takılmasını istemeyen ve 
evin bütün temizliYi/düzeninden sorumlu kadın karakteri çoYu he-
sabın dı]arıyla ili]kisini kesmi], toplumdan azade biricik prensesi. 
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Prenslerimiz de babalarından bir tık önde olmasa da duygusal 
erkeYin Ye]ilçam’a kıyasla tercih edildiYi bu dönemde sevgilerini 
dile getirmeyi öYrendikleri ufak bir iyile]me emaresine sahip. Ancak 
bu erkekler yine de kıskanç, sorumluluk almayan ve yalancı halle-
riyle toplumun erkekliklerine ve hetero ili]kilere saYladıYı bütün 
kolaylıklardan yararlanarak “beYeni” alabiliyor. Söz konusu hesap-
ların kullanıcıları tartı]malarını, özel günlerini ve eYlendikleri an-
ları kurgulayarak benzer roller içinde benzer kitlelere hitap 
ediyorlar. ÇoYu zaman rahatlıkla sezildiYi üzere bu roller satı] yap-
maya yönelik ama sadece bu kadar deYil. Asıl problem, denemi] ve 
ba]armı] çiftlerin taklitlerinden olu]an ve günden güne sayısı artan 
bu hesaplarda kadın ve erkek rollerinin aynılıYı. Bu aynılık akıllara 
]u soruları getiriyor: BulunduYu ekonomik sınıf fark etmeksizin her-
kes, her evin ve her ili]kinin bu kadar içindeyken feminist politika 
buralara neden giremiyor? PratiYe yönelik sormak gerekirse femi-
nist kadınlar neden komik TikTok videoları çekmiyorlar?  

Bütün bu sorular bir kö]ede kendi kuyruYunu kovalayadursun 
biz bu hesapların kimler tarafından izlendiYine ve bu sonsuz gibi 
duran tekrarın nasıl kırılabileceYine bakalım. Bu hesaplar, çoYun-
lukla ergenliYinin ba]ındaki kadınlardan tutun da otuzlarının orta-
sında olan kadın ve erkeklere kadar geni] bir kitle tarafından gıpta 
edilerek izleniyor. Aile evinin dı]ında, iki ki]ilik neredeyse filmler-
deki gibi yoYun ve komik bir ili]ki... Üstelik binlerce takipçileri ve 
paraları var. Bunları istememek için minimum 45 ya]ında olmak 
lazım. Ancak maalesef feminist bilincin saYladıYı bakı] açısıyla bak-
tıYımızda otuz saniyelik görüntüsüyle dahi bu kadar kusursuz ve 
“öylesine” deYil. Tekrarlanan roller kadınların ba]ka hayatlar kur-
masının önündeki en büyük engellerden biri. Toplumun deYerleri 
feminist mücadelenin ittirmesiyle dönü]ürken sosyal medyanın ta-
mamında kadın ve erkeYin e]it olmadıYı birlikteliklerin çokça öze-
nilmi] “kız isteme”, ni]an töreni, düYün merasimi ve türlü türlü 
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kutlamaları sergilenerek kurtulmayı dilediYimiz düzenin propa-
gandası yapılıyor. Bunlar izlendikçe arzulanıp, normalle]iyor ve al-
ternatifi yaratılmadıkça ba]ta mizah anlayı]ını olmak üzere hayata 
dair her anlayı]ı daha fazla erille]tiriyor. Kadın-erkek ili]kilerinde 
zıtlıklar üzerine kurulan mizah anlayı]ı hem kadının vaktinden ve 
enerjisinden çalıyor hem de e]itlik taleplerinin alaya alınmasına 
neden oluyor. DaYınık, temizlik yapmayan, kıskanç, çocuk bakı-
mından anlamayan ve küfreden bir erkek komik bulunarak takip 
edildiYinde, onu uyaran ve alttan almayan, “ortamı geren” kadını 
deYil de söylenerek daYıttıklarını toplamaya giri]en komik kadın 
daha makul ve daha izlenir oluyor. Bu cinsiyetçi ve kısıtlayıcı içe-
rikler yerine feminist doYrular üzerine in]a edilmi] ili]kilerin, yalnız 
ya]ayan kadınların, bekâr annelerin mizah anlayı]ını, içeriklerini iz-
lemek istemez miyiz? Bu soruya verilen “elbette isteriz” cevabı maa-
lesef tek ba]ına yeterli olmuyor. Çünkü kadınlar beceremedikleri, 
ilgilenmedikleri ya da erkekler kadar komik olmadıkları için üret-
miyor deYil. Sorunun temelinde, ataerkinin kadınları toplumsal 
alanda görünür olmaktan men ettiYi dönemlerin bir tezahürü olarak 
erkeklerin; kadınların ürettiYi içerikleri içeriYinden ve kalitesinden 
baYımsız olarak, ele]tirme, hor görme ve yok etme isteYi yatıyor. 
�öyle bir geriye bakarak somutla]tırmak gerekirse kadınların, 
1950’lerde Amerika’da ba]ladıYı dü]ünülen stand-up ]eklinde ko-
medi gösterileri düzenlemeleri 1960’ların sonlarına doYu ikinci 
dalga feminizm ile birlikte gerçekle]ti. Ancak erkek egemen stand-
up mekânlarında varlık göstermesi hiç de kolay olmayan kadın ko-
medyenler, günümüze kadar süren ayrımcılıklara maruz kaldı. 
Stand-up komedi venülerinin kadın stand-up komedyenlerine daha 
az yer vermesi ve kadınların sadece belli konularda komedi yap-
malarına alan tanıması, ilk dönemlerde ya]anan ayrımcılıklardan 
sadece birkaçı. Kadınların komedyenlik mesleYi icra edi]inin ideal 
toplumsal cinsiyet rollerini bozuntuya uYratıyor olması da ana akım 
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izleyicinin kadınların gösterilerine talep göstermemesine neden 
olmu]. SıraladıYım problemlerin bugün içerik üreticisi kadınlara ya-
]atılanların benzeri olduYu ve aynı kökten beslendiYi apaçık bir ]e-
kilde ortada. GörüldüYü üzere erkeklik, kendini var ettiYi cinsiyetçi 
dü]üncenin kılıfını dahi deYi]tirmeye çalı]mıyor. Kadın stand-
up’ının öncülerinden ve pek çok kadın stand-up komedyenine 
ilham olmu] olan Amerikalı Lilly Tomlin, bir röportajında ]öyle 
diyor: “Mizahın idare gerektiren bir i] olması nedeniyle bir kadının 
]aka yapamayacaYını ve seyirciyi kontrolü altına alarak güldüre-
meyeceYini dü]ünen toplumsal zihniyet gerçekten inanılmaz” (Wil-
lett & Willett & Sherman, 2012). Kadınların kontrol eden deYil, 
daima kontrol edilen olarak görüldüYü heteronormatif toplumsal 
cinsiyet idealleri dü]ünüldüYünde, kadınlara komiklik payesi ve-
rilmesine raYmen kar]ı kar]ıya kaldıkları bu direnci anlamlandır-
mak çok da zor deYil. Daha da açarsak ince zekâlı, komik, güldüren 
ve dolayısıyla kontrolü elinde tutan kadın imajının eril düzene teh-
dit te]kil etmesi, bu direncin arkasında yatan nedenlerden biri ola-
rak okunabilir. Bugün yoYun bir ]ekilde kullanılan sosyal medya 
platformlarında kadın bir içerik üreticisi feminist bir bilinçle içerik 
ürettiYinde, mizah yaptıYında erkekler tarafından “kullandıYı plat-
formdan uzakla]ması” için her tarafından kadın dü]manlıYı akan 
yüzlerce yoruma ve hakarete mazur kalıyor ve bu çoYu kadın için 
yıldırıcı olabiliyor. Bütün bu olgular dikkate alınarak dü]ünüldü-
Yünde açıkça anla]ılıyor ki erkekler pa]ası oldukları bu düzenin de-
Yi]memesi için neyin komik olduYuna dahi karar veren olmak 
istiyor.  

Tam da bu nedenlerle feminist içerikler üreten, erkeklerin yılgın 
bir ho]görü ile ürettiklerini benimsemesine ihtiyaç duymayan, ko-
mediyi erkeklik tekelinden kurtaracak kadınların mizahına ihtiyaç 
var. Bu noktada feminist kadınlara dü]en sorumluluk ise sosyal 
medya içeriklerini ve kadın üreticilerini boomer bir tavırla küçüm-
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sememek, feminist bir anlayı]ın yayılmasına katkı sunmak ve üre-
ten kadınlara kendilerine yapılan aYır ele]tirilerin ürettiklerinin ka-
litesi ve içeriYi ile alakalı olmadıYını bu yorumların erkeklik 
krizinden ta]tıYını anlatmak ve bu fikri yaygınla]tırmak. Bu destek 
sunulmadıYında ve mücadelenin sürdürülmesi için kemikle]mi] 
yöntemlerde ısrar edildiYinde hem genç kadınlar feminist mücade-
leden uzakla]ıyor hem de feminist dü]ünce güncel olanda yer ala-
mıyor. Umuyorum ki bu anlayı]a son verildiYinde kadınların daha 
fazla üretmesine en ba]ta kadınlar destek olacak. 

 
Av. Cansel TALAY 
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Hayat Bize BiçilmiS Rollerden Çok Daha Fazlası... 
 
Uzun zamandan beri çok sık rastladıYımız ancak ]imdilerde daha 

net fark edebildiYimiz bir durumdan söz etmek istiyorum. Hayatta 
sanki tek sorun fazla kilolarımız, yüzümüzdeki sivilcelerimiz, saçı-
mızın rengi ya da diYer ba]ka fiziksel özelliklerimizmi] gibi davra-
nılıyor; ancak ]öyle bir etraflıca dü]ünüldüYünde bunların çok basit 
ve anlamsız algılar olduYunun farkına varabiliriz. Kadınların, gü-
zellik adına toplum tarafından dayatılan kalıpla]mı] sıY güzellik al-
gısının dı]ında bir varlık olduYunu henüz idrak edememi] bir 
toplumun bireyleriyiz. Neredeyse tüm dünyada çok fazla denk ge-
linen bir durumdur bu. 
=deal kilo, ideal boy kime göre neye göre belirlenebilir ki! Bunun 

hiçbir dilde tanımı, ölçümü mümkün deYildir; ideal kilo kendimizi iyi 
hissettiYimiz kilodur. =deal kavramı yalnızca kendimize baYlıdır.  

Ne giydiYimiz, ne renk giydiYimiz sadece ve sadece bizi ilgilen-
diren bir konudur. Bir çoYumuz farkında olmasak da bu konularda 
biz kadınlara yansıyan dayatmalar psikolojik ]iddettir. Ancak ]öyle 
ki çaYımızın geli]mi]lik düzeyini ve modern çaYa uyma isteYimizin 
her geçen gün arttıYını dü]ündüYümüzde bu tarz mobbing içeren 
dü]üncelerin bizlere etkimemesi gerekir. Biz kadınlar bu kadar 
güçlü olabilmi]ken bir ba]kasının bize bu tarz dayatmalarını kabul 
edeceYimiz dü]ünülemez.  

Peki nedir bu algılardan çok daha fazlası?  
Bunlar; ki]inin özerkliYi, eYitim, güvenlik, ekonomik güvenlik, 

mülkiyet ve yasal haklar, istihdam, cinsel ve üreme dahil fiziksel 
saYlık hakları, saYlık hizmetlerine eri]im ve yeterli yiyecek, su ve 
barınma vs. Daha fazla çoYaltılabilir. 

Kadınların ruh saYlıYı için cinsiyet, ya], gelir, ırk, etnik köken, 
cinsel yönelim veya inançlar konusunda ayrımcılık ve ]iddetin or-
tadan kaldırılması gerekir. 
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Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Madde 89 Söyle der:  
Kadınların ula]ılabilir en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel 

saYlıYa sahip olma hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması; hayatları, 
iyi durumda olmaları, toplumsal ve özel ya]amın bütün alanlarına 
katılma yetenekleri açısından büyük önem ta]ır.  

Kadınlara yapılan bu baskılar beraberinde olumsuz sonuçlar do-
Yurmaktadır. Bkz; 

3 Kadınların her yaSta ve dünyanın her bölgesinde erkekler-
den daha fazla fiziksel ve ruhsal hastalıkları vardır (Macintyre ve 
ark. 1996, Austad, 2006; Seedat ve ark. 2009).  

Ya]anılan olumsuz dayatmaların kadınların üzerindeki etkileri 
maalesef yukarıda bahsettiYim gibidir.  

 
DOVE 2016 ara]tırmasını çoYumuz biliriz, bahsettiYim konuyu 

gayet özetler niteliktedir; 
Dünyada 13 ülkede 10.500 kadınla yapılan araStırma: 
3 Tüm dünyada kadınların sadece %4’ü kendisini güzel buluyor 

(2004’e göre %2 artı]).  
3 Genç kızların sadece %11’i kendini rahat bir ]ekilde ‘güzel’ ola-

rak tarif ediyor. 
3 Genç kızların %72’si güzel olması gerektiYine dair inanılmaz 

bir baskı hissediyor. 
3 Kadınların %80’i her kadında bir güzelliYin olduYunu dü]ü-

nüyor, ancak bunu kendilerinde göremiyor.  
3 Tüm dünyada kadınların neredeyse yarısından fazlası (%54), 

söz konusu görünü]leri olduYunda, kendilerini acımasız bir ]ekilde 
ele]tiriyor. 

 
Ve yine göstermek istediYim bir ba]ka örnek ]u ki; 
ABD ‘de genç kızlarla yapılan bir araStırmada, kadınların; 
3 % 98’i kendilerini “belli bir biçimde” görünmek zorunda ol-

dukları konusunda çok büyük bir baskı altında hissediyorlar. 
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3 % 92 kendilerinin fiziksel görünü]ü konusunda deYi]iklik yap-
mak istiyor ( birinci sırada kilo var). 

3 % 90’ında yeme bozukluYu var. 
3 Her 4 genç kızdan birinde depresyon, yeme bozukluYu kaygı 

ve baskı var . 
3 13 ya]ındaki kızların % 53’ü vücudu ile mutlu deYil ve bu 17 

ya]ına gelince % 78’e çıkıyor. 
3 Real Girls, Real Pressure: National Report on the State of Self-Es-

teem, Dove Self-Esteem Fund  
 
Toplumsal cinsiyet rolleri bizim benliklerimizin yapılanmasının 

da bir parçası olur. 
Herkes gibi olmak zorunda deYiliz; herkes gibi giyinmek, herkes 

gibi benzer markalarda takılı kalmak yada herkes gibi aynı olaylara 
aynı tepkileri vermek zorunda deYiliz. Biz kadınlar olarak sıradan 
olmadıYımızı giydiYimiz kıyafetler ile deYil benliYimiz ile yeteri 
kadar gösterebiliyoruz. 

Psikolojik güçlenme adına yıllardır biz güçlü kadınlar kendimize 
yararlı olmak adına birçok içsel ba]arıya imza atıyoruz.  

 
Nedir psikolojik güçlenme? 
3 =çsel güç kaynaklarını bulup ortaya çıkarma  
3 Kendi deYer ve önemini fark etme  
3 Dünyayı kendi gözünden görme  
3 Kendi kendini yönetme  
3 BaYımsızlık ve baYımlılık arasında denge kurma 
 
Aslına bakarsak bahsettiYimiz bu sorunların bazı çözümleri var. 

Sistemin deYi]imi! Hatırlarsanız yakın zamanda birçok marka artık 
tanınmı] güzellik algılarından farklı olarak sıfır beden deYil de 
büyük beden mankenler üzerinde tanıtım yapmaya ba]ladı. Bu 
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durum dünya üzerinde bazı otoriteler tarafından bir devrim olarak 
nitelendirildi. Oysa bu bir devrim olmamakla birlikte sistemin bize 
uymak istemesidir. O halde sisteme yansıtmamız gereken; güzelli-
Yin bir kalıp olmadıYı, her bedenin apayrı güzel olduYudur.  

Biz kadınlar olarak aslında her halimiz ile çok güzel olduYumu-
zun farkındayız ve hayatın dı] görünü]ten çok daha fazlası oldu-
Yunu biliyoruz. Güzellikle kalın :) 

 
Av. Feyza Nur I2IK  
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Amedspor Kadın Futbol 
Takım Kaptanı Güzide Alçu ile Futbol Hakkında Konu>tuk! 

 
b Merhaba! Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 
 
Ben, Güzide Alçu. Amedspor Kadın Futbol Takımı kaptanı ve 

Türkiye Futbol Milli Takımı oyuncusuyum. Dicle Üniversitesi 
Beden EYitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum, ]u anda Dicle 
Üniversitesi Antrenörlük 4. sınıf öYrencisiyim. Aynı zamanda C 
Gross futbol antrenörlük belgem var. 

 
b Spora nasıl yöneldiniz? 
 
Spora, abimleri ve sokakta oynayan erkek arkada]larımı izleyerek 

ba]ladım. “Onlar yapabilir, neden ben yapamıyorum,” dedim . “Bu 
i] nasıl yapılır?” kısmıyla ba]ladım ve ba]ardım. Evde cam kırma-
larla ba]ladı, ardından sokaktaki erkek arkada]larım “Gel, maç ya-
palım!” vs. derken i]ler daha da büyüdü. Okul takımlarında 
erkeklerle oynamaya ba]ladım. 2008 yılında Diyarbakır Büyük]ehir 
Belediyespor adıyla kurulan kadın futbol takımında yer aldım. 

 
b Futbolun hep erkek sporu olduAuna dair bir ön kabul var.  
Aileniz bu alana yönelmenizi nasıl karTıladı? 
 
Ailemde ilk zamanlarda -özellikle babam ve abimde- bir ön yargı 

vardı. “=nsanlar ne der?!” diye. =]te bu noktada annem, futbolda ve 
hayatımda en büyük öneme sahip. Herkese, “Hayır, oynayabilir 
benim kızım,” diyerek ısrarla anlattı. Onun sözleriyle ba]layan bu 
süreç akabinde benim sahadaki performansım, gollerim görüldük-
ten sonra ailem, tribünlerde alkı]larıyla destekçim oldu. 
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b Neden diAer spor dalları deAil de futbolu tercih ettiniz?  
 
2009 yılından bu yana insanlara, “Kadınlar her alanda olduYu 

gibi bu alanda da ba]aralı olabilir ve hakkını verir,” dedik ve ]u an 
Amedspor olarak Süperlig takımlarındanız. Bunun mutluluYu mü-
kemmel bir yerde her zaman, iliklerimize kadar ya]ıyoruz. Zor olanı 
ba]armak küçüklüYümden gelen bir ]ey olsa gerek; fiziksel ve men-
tal olarak kendimi futbol dalında daha özgür, daha yetenekli gör-

düm. Futbol, koca bir ayrıcalıktır kadınlar 
için. Ben ise ismimin verdiYi anlam gibi “Gü-
zide; seçilmi] ve özel” , bende doYurduYu 
duygularla ya]ayarak “futbol” dedim. 

 
b Sahada kadın olması tribünü nasıl  

etkiliyor? 
 
Tribünlerde taraftarlar genellikle des-

teklerken dahi kar]ı takıma ve hakeme it-
hafen argo kelimeler sarf ediyorlar. Ama 
kadın olunca kimse o kelimeleri sarf ede-

miyor, duruyor. Bu kocaman bir adım 
demek. Ardından güzel tezahüratlar dökülü-
yor dillerden, farklı bir bakı] açısı olu]uyor. 
Bu durum hem Türkiye hem de Diyarbakır 
için büyük bir adım. Halkımızın bize verdiYi 
deYeri, kıymeti gösteriyor. 

 
b Kadın olmaktan kaynaklı, futbol oy-

narken nasıl zorluklarla karTılaTıyorsunuz?  
 
Kadın olarak zorluklarımızdan ziyade, in-

sanların-kulüplerin hassasiyetleri var aslında; 
ama her takım, halk için demiyorum. Kadın 

olarak sadece Diyarbakır ilinin deYil, so-
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rumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgisi daha küçük ka-
lıyor. Ama bu sene o algı da deYi]ti; artık TV ekranlarındayız, her 
daim olacaYız da.  

b Kadın futbol takımı olmanın dezavantajları var mı ?  
 
Kadın futbol takımının aslında avantajları daha fazla. Gösterilen 

ilgi ve alakanın ayrıca dünyada duyulması da herkes tarafından 
avantaj saYladı.  

 
b Halkın kadın futbol takımına bakıT açısını nasıl görüyorsunuz?  
 
=nsanlar yaptıkları payla]ımlarla ve maçlarda tribünleri doldu-

rarak kadın takımına sahip çıkıyor, önemsiyor, deYer veriyor. El-
bette kitle çok denemez, az ama daha fazla olmamız gerek. 

 
b Takımın güncel durumu nedir? Hedefleriniz nedir ?  
ÇalıTmalarınız nasıl gidiyor?  
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Amedspor Kadın Futbol Takımı’mız Süperlig’de ve ]u an 8. sıra-
dayız. Hedefimiz, genç takımımız ile bu sene Ligi ortalarda bitirip se-
neye saYlam ve dinamik bir ]ekilde, transfer yaparak ]ampiyonluYa 
oynamak. Çalı]malarımız, haftanın be] günü sürüyor ve hafta sonları 
maçlarla devam ediyoruz. YoYun ve sıkı çalı]ıyoruz, mücadelemiz her 
zaman var olacak ve herkesin destekleriyle daha iyi olacaYız. 

 
b BaTka deAinmek istediAiniz bir konu var mı ? 
 
DeYinmek istediYim çok önemli bir nokta var. Beni bu hayattaki ha-

talarımla, kusurlarımla kabul ederek doYruyu gösteren; gerek sahada 
gerek hayatımda her daim destekçim olan, yanımda varlıYını hissetti-
Yim tek ve özel dostuma te]ekkür ederim; iyi ki var. En önemlisi bi-
reysel koçum kendisi; her dalda, her mertebede yanımda oluyor. 
Sahada daha iyi görünmemin kaynaYı. Özellikle ona te]ekkürlerimi 
sunuyorum. Kadın futbol takı-
mımıza desteklerin çoYalma-
sını ve sponsor olunması 
gerektiYinin altını çizerek vur-
gulama isterim. Te]ekkür ede-
rim benimle bu röportajı 
yaptıYınız için, çok saY olun. 

 
Bu deYerli bilgiler ve 

güzel röportaj için biz te]ek-
kür ederiz. Takıma ba]arılar 
dileriz, kadınlar her daim ya-
nınızda! 

 
Av. Diren Elif VURGUN
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Zaman 
 
 
 
 

‘’Zamansız gidi>lerin çocuklarına, 	inom’a sevgiyle ..  
13/03/2016’’ 

 
Geçmeyen zamanmı], sen deYil. 
Önce zamana güç biledim, 
SessizliYi aradım sonra. 
Gölgesizlerin sesinden sessizliYi öYrendim. 
‘Geçiyor’ dediler, 
‘Ne çabuk’ dedim. 
‘Acele et’ dediler, 
‘SıYmam o kayıYa, almaz’ dedim. 
Bir gölgesiz, bir alınmamı] kürek, bir de ben kaldım geride… 
 

Av. Cemile TURHALLI BALSAK 
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Opuz - Türkiye Kararı’nın Cinsiyet Temelli Ayrımcılık  
Yasa:ı Ba:lamında De:erlendirilmesi 
 
Dünyanın pek çok ülkesinde olduYu gibi Türkiye’de de kadına yönelik ev 

içi ]iddetin diYer ]iddet türlerine göre yüksek olduYu pek çok uluslararası ra-
pora yansımı]tır. Ya]anan birçok toplumsal cinsiyete dayalı ]iddet olayında il-
gili adli ve idari makamların gereken hassasiyeti göstermedikleri ve çoYu kez 
faillerin açık ya da örtük bir ]ekilde korunduYu görülmektedir. 

Toplumsal cinsiyet temelli ]iddetin altında yatan sebeplerin derinlemesine 
analiz edildiYi, yargı makamlarının kadınların ba]ta ya]am hakkı olmak üzere 
temel hak ve özgürlüklerini korumaya dair pozitif ve negatif yükümlülükleri-
nin hatırlatıldıYı ve kadına yönelik sistematik ev içi ]iddetin cinsiyet temelli ay-
rımcılık yasaYı baYlamında deYerlendirildiYi Avrupa =nsan Hakları Mahkemesi 
(A=HM)’in Opuz/Türkiye kararı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk açı-
sından oldukça önemli ilkeleri ihtiva etmektedir. Karar, aynı zamanda etkili 
müdafiilik /vekillik için kadın hakları alanında çalı]an avukatlara rehberlik et-
mekte ve adli ve idari makamlara kadına yönelik ]iddetin önlenmesi konu-
sunda yol göstermektedir. 

Bu yazı, Diyarbakır Barosu’nun hukuk dünyasına kazandırdıYı Opuz/Tür-
kiye kararını ve kararda detaylı olarak tartı]ılan cinsiyet temelli ayrımcılık ya-
saYını yeniden tartı]maya açmak amacıyla yazılmı]tır. Karara ili]kin 
tartı]malara geçmeden evvel karara konu olay özetlenecek daha sonra mah-
kemenin kararı, mahkemenin cinsiyet temelli ayrımcılıYa bakı] açısı, delilleri 
deYerlendirdiYi hukuki perspektif, izah edilmeye çalı]ılacaktır. 

“Nahide Opuz, Diyarbakır’da ya]ayan Türkiyeli bir yurtta]tır. Nahide, an-
nesinin e]inin oYlu olan Hüseyin Opuz ile 1990 yılında birlikte ya]amaya ba]-
lamı], 1995’te ise resmi olarak evlenmi]tir. Nahide Opuz ve Hüseyin Opuz’un 
birlikteliklerinden 1993, 1994 ve 1996 doYumlu üç çocukları bulunmaktadır. 
Nahide Opuz ve Hüseyin Opuz ili]kilerinin ba]langıcından beri ciddi tartı]-
malar ya]amı], Nahide Opuz, birçok defa ]iddete maruz kalmı] ve çok zorlu bir 
sürecin sonunda nihayet evli olduYu Hüseyin Opuz’dan bo]anmı]tır. Bo]anma 
sürecinde sürekli fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik ]iddete maruz 
kalan Nahide Opuz, Nisan 1995 ve Mart 1998 arasında Hüseyin Opuz tarafın-
dan maruz kalmı] olduYu birçok ]iddet olayına ve diYer suç te]kil eden dav-
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ranı]larına ili]kin ilgili makamlara birçok kez ba]vuruda bulunmu]tur. Bu ba]-
vuruların her biri tehlikenin ne kadar yakın ve öngörülebilir olduYunu göste-
recek minvaldedir. Ba]vuruya konu olaylar bıçakla tehdit ve yaralama, 
kadınların üzerine araba sürme vb. ]eklinde çe]itlilik göstermektedir. Tüm bu 
]iddet olaylarına ili]kin yapılan ba]vurular sonucunda hekimlerce yapılan 
muayenelerde kanama, çürük, ezik, sıyrık, çizik dahil çe]itli bulguların bulun-
duYu rapor edilmi] ve hem Nahide Opuz’un hem de annesinin tıbben ya]am-
larını tehlikeye dü]üren yaralamalara maruz kaldıYı hekim raporlarıyla ispat 
edilmi]tir. Hüseyin Opuz’un arabayla gerçekle]tirdiYi saldırıda Nahide’nin an-
nesi hayati tehdit yaratacak ]ekilde yaralanmı]tır. Ölüm tehditlerinin güncel-
liYi ve öldürme giri]imi nedeniyle Hüseyin Opuz hakkında ceza takibi 
ba]latılmı]tır ancak bıçakla saldırı olayında delil yetersizliYinden kovu]turma 
yapılmamasına karar verilmi]tir. Hüseyin Opuz iki kez tutuklansa da güncel 
ve yakın tehlikenin varlıYına raYmen serbest bırakılmı]tır. Nahide Opuz ve an-
nesi, Hüseyin Opuz tarafından sürekli tehdit edildikleri için bir kısım ]ikayet-
lerinden vazgeçmi]lerdir. Vazgeçme sebebiyle de olayların yargılamaya konu 
olduYu zamanda yürürlükte bulunan Ceza Kanununun 456/4 hükmü uya-
rınca kovu]turmaya devam edilmemi]tir. Hüseyin Opuz’a ancak bir kısım ]i-
kayetlere ili]kin yapılan yargılamanın neticesinde adli para cezası verilmi]tir. 
Özce; Nahide Opuz ve annesinin bir ]iddet sarmalı içerisinde olduYu ve ya-
]amlarının tehlikede olduYu açık bir ]ekilde ortada olmasına raYmen maalesef 
ilgililerce gerekli dikkat ve özen gösterilmemi], tehlike bertaraf edilmemi] ka-
dınlara uygulanan ve süreklilik arz eden ]iddet göz ardı edilmi]tir. Nahide 
Opuz ve annesine uygulanan ]iddete dair ilgili mercilerce etkin ve etkili önle-
min alınmaması nedeniyle 11.3.2002’de Nahide Opuz ve annesi =zmir’e kaç-
maya ve ta]ınmaya çalı]ırken Hüseyin Opuz, Nahide Opuz ve annesinin de 
içerisinde bulunduYu kamyonu kenara çekmeye zorlamı], yolcu kapısını aça-
rak kadınlara ate] etmi]tir. Bu saldırı esnasında Nahide Opuz’un annesi olay 
yerinde ölmü]tür. 2008’de Hüseyin Opuz, Nahide Opuz ‘un annesini öldür-
mesi nedeniyle cinayet ve ruhsatsız silah ta]ımaktan dolayı yargılanmı] ve öl-
dürme suçundan hakkında mahkumiyet kararı verilmi]tir. Temyiz yargılaması 
süresince Hüseyin Opuz serbest kalmı] ve yine Nahide’yi tehdit etmeye devam 
etmi]tir. Nisan 2008’de Nahide Opuz, Hüseyin Opuz hakkında kendisinin 
erkek arkada]ı aracılıYıyla tekrar tehdit edildiYine ili]kin ]ikayette bulunmu]-
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tur.” Özce anlatmaya çalı]tıYımız olaylar silsilesi göz önüne alındıYında ka-
dınlara yönelik açık ve yakın tehlikenin yetkililerce görmezden gelindiYi ka-
rardan da anla]ılmaktadır. 

Nahide Opuz, annesinin silahla öldürülmesinden 6 ay sonra, yetkililerin an-
nesinin ya]am hakkını koruyamadıYı iddiasıyla Avrupa =nsan Hakları Sözle]-
mesi(A=HS)’nin 2. maddeside düzenlenen ya]am hakkı; yetkililerin, Nahide 
Opuz’un maruz kaldıYı ]iddet, yaralama ve ölüm tehditlerine kar]ı kayıtsız 
kalmalarının yarattıYı acı ve korku nedeniyle A=HS’in 3. maddesinde düzenle-
nen i]kence ve kötü muamele yasaYının, annesinin ve kendisinin toplumsal 
cinsiyete dayalı olarak ayrımcılıYa maruz bırakıldıYı iddiasıyla A=HS’in 2. ve 3. 
maddeyle baYlantılı olarak A=HS’in ayrımcılık yasaYını düzenleyen 14. mad-
desinin ihlal edildiYini yukarıda bahsettiYimiz tüm ihmalkarlıklar silsilesi uya-
rınca ileri sürmü]tür. Nahide Opuz kararı, A=HM’in ilk kez bir ü �lkeyi kadına 
kar]ı ]iddeti önlemede ba]arısız oldug�u gerekc �esi ile tazminat ödemeye mah-
kum etmesi ve cinsiyete dayalı ]iddeti bir ayrımcılık bic�imi olarak kabul etmesi 
yönüyle kadına yönelik ]iddet vakaları ic �in bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle 
Opuz/Türkiye kararını ayrımcılık yasaYı baYlamında irdeleyeceYim. 

 
Aile =çi  iddet Ba:lamında Ayrımcılık 
Kadına Kar]ı Her Türlü AyrımcılıYın Ortadan Kaldırılması Sözle]mesi 

(CEDAW), kadına yönelik ]iddeti, 1. maddesinde ]u ]ekilde tanımlamaktadır: 
“... Medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek e>itli@ine dayalı olarak poli-
tik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve di@er sahalardaki insan hakları ve temel öz-
gürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen 
veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete ba@lı olarak yapılan herhangi 
bir ayırım, mahrumiyet veya kısıtlama..” 

Kadınlara Kar]ı AyrımcılıYın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi), 
“toplumsal cinsiyete dayalı ]iddetin kadının hak ve özgürlüklerini erkeklerle 
e]it biçimde kullanabilme ehliyetini ciddi biçimde engelleyen bir ayrımcılık bi-
çimi olduYunu” ve dolayısıyla CEDAW’ın 1. madde kapsamında yasaklandı-
Yını tespit etmi]tir. Komite, toplumsal cinsiyete dayalı ]iddet genel kategorisi 
içerisine, “aile ]iddeti”ni dahil ederek kadına yönelik ]iddetin kadınlara yöne-
lik bir ayrımcılık biçimi olduYunu yinelemi]tir. 
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Birle]mi] Milletler =nsan Hakları Komisyonu, toplumsal cinsiyete dayalı 
]iddet ile ayrımcılık arasındaki rabıtayı 2003/45 sayılı kararında “kadına yö-
nelik her türlü >iddetin kadına yönelik hukuki ve fiili ayrımcılık ve toplumda kadın-
lara biçilen daha dü>ük statü ba@lamı dahilinde vuku buldu@unu ve kadınların 
devletten telafi isterken sık sık kar>ı kar>ıya kaldı@ı engellerle daha da a@ırla>tı@ını”, 
diyerek kurmu]tur. 

Amerika Devletleri Komisyonu da kadına yönelik ]iddeti, devletin bir aile 
içi ]iddet ]ikayetini önleme ve soru]turma yönünde gerekli özeni gösterme-
mesi halinde bir tür ayrımcılık olarak nitelemi]tir. (Maria da Penha - Brezilya ) 

Bahsi geçen tanımlama ve kararlardan da anla]ılacaYı üzere, devletin ka-
dını ev içi ]iddete kar]ı korumamasının kadınların e]it hukuki koruma hakkını 
ihlal ettiYi ve bunun için bu korumanın kasti olmasının ]art olmadıYı görül-
mektedir. A=HM, Nahide Opuz kararını deYerlendirirken ayrımcılık yasaYını 
düzenleyen 14. maddeye ili]kin mevcut içtihadını davaya uygulamadan önce 
ev içi ]iddet baYlamında ayrımcılıYın ne anlama geldiYini yukarıda belirtti-
Yimiz düzenleme ve kararlar doYrultusunda ortaya koymu]tur. Bunun için 
de uluslararası hukukun özelle]mi] araçlarından ve kadına yönelik ]iddetle 
ilgili kararlarından yararlanmı]tır. Bu açıdan CEDAW’ın, CEDAW Komite-
si’nin, BM =nsan Hakları Komisyonu’nun, Belém do Pará Sözle]mesi’nin ve 
Amerikan Devletleri Sistemi’nin kadına yönelik ]iddetin kadına yönelik ay-
rımcılık türlerinden biri olduYuna, kadınların ayrımcılıYın her türünden 
uzak ya]ama hakkı olduYuna, devletin aile içi ]iddete kar]ı koruma saYla-
yamamasının, e]it hukuki koruma saYlama yükümlülüYünün cinsiyete da-
yalı olarak yerine getirilmemi] olduYu anlamına geldiYine ve devletin ev içi 
]iddet olaylarını özen yükümlülüYüne uygun olarak engellemekte ve so-
ru]turmaktaki ba]arısızlıYının ayrımcılık anlamına gelebileceYine yönelik 
düzenleme ve kararlarını deYerlendirmi]tir.  

Bu anlayı] ı]ıYında Türkiye’nin ev içi ]iddete yakla]ımını deYerlendiren 
A=HM, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yürürlüYe girmesinin 
ardından Türkiye’de ev içi ]iddete ili]kin sorunların hukuk kurallarından deYil 
uygulamadan kaynaklandıYı tespitinde bulunmu]tur. Mahkeme inceleme-
sinde, ba]vurucunun sunduYu, Diyarbakır Barosu’nun ve Uluslararası Af Ör-
gütü’nün kadına yönelik ayrımcılıYı gösteren raporlarından ve bu raporlarda 
yer alan istatistiklerden de yararlanmı]tır. 
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A=HM, bu ara]tırmalardan yola çıkarak maYdurların ev içi ]iddeti karakol-
lara bildirdiklerinde, karakollarda gördükleri muamelenin maYdurlara etkili 
koruma saYlamak konusunda yargının pasifliYi gibi davranı]larını içeren genel 
bir yakla]ımın olduYunu, kolluYun bu olayları “karı]amayacakları aile mese-
leleri” olarak gördükleri, bu tür ]ikayetleri ara]tırmak yerine, kadınları ]ikâ-
yetlerinden vazgeçmeye ikna eden bir tür “arabulucu” rolünü benimsediYinin 
görüldüYünü ifade etmi]tir. Dahası, A=HM bu raporlardan yola çıkarak 4320 
Sayılı Kanun’un uygulanmasında kar]ıla]ılan sebepsiz gecikmelerin mahke-
melerin bu yasayla ilgili talepleri aciliyeti olmayan ve/veya bo]anma davası 
minvalinde bir hukuk davası ]eklinde ele almasından kaynaklandıYı, saldır-
ganlara yönelik mahkeme kararlarının uygulanmasında da kolluk birimleri-
nin pasif tutumlarından ötürü gecikmeler ya]andıYı sonucuna varmı]tır. A=HM 
deYerlendirmesine ayrıca, ev içi ]iddet faillerinin, mahkemelerin gelenek-gö-
renekler ve namus nedeniyle cezalarda indirim yapmasından ötürü caydırıcı 
cezalara çarptırılmadıYını da eklemi]tir. 

A=HM’e göre bütün bu tespitler, Türkiye’de kamu görevlilerinin aile içi ]id-
dete ho]görüyle yakla]tıYını ve hükümetin ileri sürdüYü yasal mekanizmala-
rın etkili bir ]ekilde i]lemediYini göstermektedir. YaptıYı bu deYerlendirmeler 
ı]ıYında A=HM, ba]vurucunun aile içi ]iddetin esas olarak kadınları etkiledi-
Yine ve Türkiye’deki genel ve ayrımcı adli pasifliYin aile içi ]iddetin varlıYına 
olanak saYlayan bir ortam yarattıYına ili]kin prima facie (ilk bakı]ta haklı gö-
rünen) delilleri ortaya koyduYunu ifade etmi]tir. Sonuç olarak A=HM, hükü-
metin son yıllarda gerçekle]tirdiYi reformlara raYmen hukuk sisteminin 
bütünündeki tepkisizlik ve cezasızlık dikkate alındıYında Türkiye’nin ev içi 
]iddetle mücadele etme kararlılıYının olmadıYı sonucuna ula]mı]tır. Bu bulgu 
mahkemeyi, ba]vurucu ve annesinin kadına yönelik ayrımcılık biçimlerinden 
biri olan toplumsal cinsiyet temelli ]iddet maYduru olduYu tespitine ve A=HS’in 
ya]am hakkını düzenleyen 2. ve i]kence ve kötü muamele yasaYını düzenleyen 
3. maddeyle baYlantılı olarak ayrımcılık yasaYını düzenleyen 14. maddenin 
ihlal edildiYi sonucuna götürmü]tür. 
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