
Sevgili kadınlar,

Hepinize tekrar merhaba! Mor Bülten’in ilk sayısı, eğiticilerimiz, KİHEP katı-
lımcıları ve kadın örgütlerine yaygın bir biçimde dağıtıldı. Dağıtım sırasında 
tüm Türkiye’de 8 Mart etkinlikleri gerçekleştirilmekteydi. 8 Mart etkinlikleri 
için bir araya gelen kadınların Mor Bülten’e olan ilgileri bizleri çok ama çok 
heyecanlandırdı. İlk sayının gerek hazırlanması, gerekse yaygınlaştırılmasına 

katkıda bulunan hepimizin ellerine 
sağlık!

Bir ay kadar önce, birinci sayıyı 
hazırlarken duyduğumuz heye-
candan hiç birşey kaybetmeden 
ikinci sayının hazırlıklarına başladık. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
kadınlarla konuştuk. Yavaş yavaş 
yazılar, resimler, şiirler, fotoğraflar 
elimize ulaştı. Her biri birbirinden 
güzel paylaşımlar arasında; KİHEP 
katılımcılarının yaşadıkları dönü-
şüm, programa kattıkları yepyeni 

açılımlar, farklı illerde gerçekleştirilen 8 Mart etkinliklerinden izlenimler yer 
alıyor. Bu sayıda Denizli, Mersin ve Trabzon’dan eğiticilerimiz ve Ankara, 
Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Van ve Yozgat’tan KİHEP’li kadınlar 
bizlerle deneyim, duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar.

İkinci sayımızda, yasalar tarafından güvence altına alınan haklarımızı hayata 
geçiren mahkeme kararlarından örnekler var. Çeşitli kurumların kadının 
insan haklarının hayata geçirilmesi için ürettiği yaratıcı politikaları ve uygu-
lamaları da Mor Bülten’e aktarıyoruz. Türkiye ve dünyadaki kadın hareketin-
den haberler de yine Mor Bülten’de. 

Mor Bülten’in hazırlanmasına katkıda bulunan herkese, kocaman bir “elleri-
nize sağlık” demek istiyoruz. Heyecanı hiç eksilmeyen Bülten’imizin yaratı-
cısı tüm KİHEP’li kadınlar ve kadın hareketinin diğer aktif bileşenleri; iyi ki 
varsınız!

Kadınlarlamor 
bülten

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler
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İnsanı tanımak ve insanı yönlendirmek önemli 
olduğu kadar, bunu söylemek için bilgi ve beceri 
isteği de hedefe ulaşmak için gereklidir. Bu gerek-
lilikten hareketle kadınlarımızın aile içinde dengeyi 

ve iletişimi kurmada, çocuklarını özgüven duygu-
suna sahip bireyler olarak yetiştirmede rol model 
olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda “bilinçli insan, 
bilinçli toplumu oluşturur” ilkesi için eğitimin öne-
mi her alanda gündemde yer almaktadır.

Devlet ve sivil toplum örgütlerinin en güzel işbir-
liklerinden biri olan “Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözüm-

ler Derneği ile Toplum 
Merkezleri’miz ve Aile 
Danışma Merkezleri’mizde 
uygulanmaktadır.

Bu eğitim ile kadınlarımız 
yasaların yaşamlarına etkisi 
konusunda bilinçlenir-
ken aynı zamanda bunu 
yaşama geçirmeyi öğren-
mekte, toplumsal bakış 
açısında değişimi harekete 
geçirmede öncü olmak-
tadır. 

Aile içi etkileşim ve ileti-
şimde de çok önemli kazanımların elde edildiği 
bu çalışmalar, kadın, çocuk ve aileden hareketle 
bilinçli toplum hedefine yardımcı olmaktadır.

Bu eğitimle ilgili emeği geçen herkesi sevgiyle 
kucaklıyor, tüm kadınlarımızın anneler gününü 
kutluyorum.  

             

SHÇEK VE KADININ İNSAN HAKLARI -YENİ 
ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
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Üç yıl aradan sonra tüm Türkiye’den Kadının İnsan 
Hakları Eğitim Programı eğiticileri İstanbul’da bir 
araya geliyorlar.

1995 yılında ilk olarak İstanbul’un Gülsuyu ve 
Ümraniye semtlerinde başlayan KİHEP, 1997’ye 
gelindiğinde İstanbul, Gaziantep, Urfa ve 
Diyarbakır’a ulaştı. 1998 yılında Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılan işbirliği proto-
kolünün ardından gerçekleştirilen eğitici eğitimi 
ile KİHEP; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir ve 
İzmir’e ulaştı. Takip eden yıllarda gerçekleştirilen 
eğitici eğitimleri ve KİHEP eğiticilerinin görev 
değişiklikleri ile gittikleri diğer illerin de eklenmesi-
yle KİHEP, bugün Türkiye’nin 36 farklı iline ulaşmış 
oldu.

KİHEP’in eğiticilerin ve katılımcıların katkılarıyla 
sürekli gelişen ve yaygınlaşan bir programa 
dönüşmesi amacıyla program kapsamında bir yıl 
eğitici eğitimi gerçekleştirilirken, takip eden yılda 
tüm eğiticilerin bir araya geldiği koordinasyon ve 
planlama toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu yılki plan-
lama ve koordinasyon toplantımız, 20-23 Haziran 
2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Toplantı boyunca eğiticilerle birlikte farklı il-
lerde yaşadığımız deneyimleri paylaşacağız. İyi 
uygulamaların farklı illerde de yaygınlaşması için 
planlar geliştireceğiz. Toplantıda KİHEP’in farklı 
açılımları üzerine tartışarak; KİHEP’in kadınların 
iş yaşamına katılmalarına etkisi, kadın polisler, 
öğretmenler gibi profesyoneller ile yapılan uygula-
malar, KİHEP’in kadın örgütlenmesine katkıları üze-
rine deneyimlerimizi ve görüşlerimizi paylaşacağız. 
Toplantıya ilişkin haberler ve toplantı sonuçlarını 
bir sonraki Mor Bülten’de herkese ulaştırmayı he-
defliyoruz.

İstanbul’da 
Toplanıyoruz

KİHEP HARİTASI



Eğiticilerden

içlerinden birinin anlattıkları yürekleri dağladı: “Karşı 
çıktım babama evlenmem dedim. As kendini öyleyse 
dedi fırlattı ipi önüme...”

Daha nelere isyan etmediler ki; alamadıkları miras 
haklarına, tarlalarda, bahçelerde sömürülen emekleri-
ne... İletişim konusunda sele döndü isyanları “Ben hiç 
kendimi tanımamışım” dedi biri. “Düşünmemişim hiç 
ben nasıl biriyim diye, isteklerimi nasıl dile getirmişim 
ya da getirememişim” dedi diğeri.

Her grup çalışmasında herkes farklı yenilikler kattı 
yaşamına. “Kadınım, insanım, değerliyim, isteklerim var, 
haklarım var” gibi söyleyecek sözleri uzadı uzadı... Kimi 
özgür kız oldu işyeri açtı kendine, kimi “Artık şiddet yok 
beni sayacaksın” dedi eşine. Kadının sessiz çığlığı yüksel-
di kapalı kapılar ardından, taştı dışarılara. 

Hak arayan çığlıkların yükselmesi ve uygulanabilir 
yasalar olarak yaşama geçmesi dileğiyle tüm KİHEP’lileri 
kutluyor ve başarılar diliyorum. 
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Ben Gülçin, sosyal hizmet uzmanıyım. Cinsiyet ay-
rımcılığına duyarlı bir ailede yetiştim. Özgürlüğüm her 
şeyin önüne geçti yaşamım boyunca. Ancak toplum-
sal yaşam, çocukluğumdan beri sinsice kadın – erkek 
ayrımcılığı dayatmış dört bir yandan. Gelenek, görenek 
sanarak yaşadığımız ayrımcılık konusunda KİHEP saye-
sinde uyandık. 

Kurucusu olduğum Akdeniz Toplum Merkezi’nde ka-
dın olmanın zorluklarını derinden ve çarpıcı bir şekilde 
yaşayan kadınlarla tanışma fırsatı buldum. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden yoğun göç almış olan hizmet 
bölgemizde Urfalı, Adıyamanlı kadınlarla çalıştım. Bir 
çoğu henüz adını bile duymadıkları haklarından haber-
siz yaşıyor; okula gönderilmemiş olmayı, çocuk yaşla-
rında fikirleri bile sorulmadan evlendirilmeyi, berdel 
yapılmayı, eşlerinden izinsiz dışarı çıkamamayı kaderleri 
sanıyorlardı. Bu kadınların bir çoğu eşlerinden, kayınva-
lide, kayınpeder gibi aile büyüklerinden izinler alınarak 
merkezimize ulaşmayı başardılar. Öncelikle okuma 
yazma öğrenen kadınlar sonra onlara kadın olmanın 
neden önemli ve değerli olduğunu gösterecek olan 
KİHEP’e katıldılar. 2001 yılından beri sayıları yüzü bulan 
kadın, programdan farklı düzeylerde yararlandı. Grup 
çalışmaları sırasında duygusal anlar yaşandı. 

Kadınlar öncelikle eğitim hakkını kullanamadıkları-
na isyan ettiler. “Okusaydık; öğretmen, doktor, mimar, 
avukat olurduk, sesimiz olurdu, sözümüz olurdu, fikri-
miz olurdu...” dediler. İkinci isyanları ise kendilerini yok 
sayarak verilen evlilik kararlarınaydı. “Hiç sormadılar bize 
evlenmek ister misin, diye. Eşimizi seçme şansımız hiç 
olmadı, istemiyoruz desek bile zorla evlendirildik. Öm-
rümüz karara karara yaşamaya mahkûm edildik.” Hele 

�

SELE DÖNDÜ 
KADINLARIN İSYANLARI Gülçin Aytan Açıkalın – Mersin
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Merhaba sevgili KİHEP çalışanları, sizleri çok öz-
ledim. Ben eğitici eğitimine katıldığımda sanırım 
hayatın neresinde olduğumu bilmiyordum. Bu 
program benim ben olmamı sağladı desem abart-
mış olmam herhalde. Sonrasında hayatım değişti. 
Hayat benim için çok daha zevkli olmaya başladı. 
Tabii ilk süreç kötüydü, en yakınımdakiler “Buna ne 
oldu?” diyorlardı herhalde. Bana bir şey olmuştu, 
ama ben bu olandan inanılmaz mutlu olmuştum. 
Artık eskisine nazaran daha güçlü, daha güvenliy-
dim. Hele bir de kendim grup açtığımda her şey 
yerli yerine oturmaya başlamıştı. Katılımcılardan 
aldığım geri dönüşler çok hoştu. Onlardan çok 
şey öğrendim, hep beraber pek çok şey öğrendik 
aslında. KİHEP günleri benim için haftanın en güzel 
günleriydi. 

Yaklaşık iki buçuk yıldır Trabzon’dayım ve huzure-
vinde çalışıyorum. Bir grup açamamanın ezikliğini 
yaşıyorum ama hevesimi hiç kaybetmedim. Galiba 
hiç de kaybetmeyeceğim.

Gökşen Altınok - Trabzon

2002 yılında KİHEP eğitici eğitimi aldığımdan beri 
değişik gruplar açtım. Mesleğimle bu kadar iyi 
özdeşleşen KİHEP ile artık hangi konuda çalışıp, 
yoğunlaşacağım netleşti, taşlar yerine oturdu. Bun-
dan sonra sosyal hizmet mesleğinin de en önemli 
alanlarından olan kadının güçlendirilmesi ve 
desteklenmesine yönelik çalışacağım. 4 yıldır kadın 
konukevindeki sorumluluklarım da bu alanda.

En son Denizli Kadın Platformu üyeleri ile açmış 
olduğum gruptaki arkadaşlarımızdan Meryem 
Ebe’nin yaşam öyküsünü, kendisinin de iznini 
alarak, kendi yazmış olduğu bir şiirle paylaşmak 
istiyorum sizlerle. Meryem arkadaşımızın kadınlarla 
yaptığı çalışmalar öyle anlamlı ki, grubu açmadan 
önce de kendisine büyük saygı duymaktaydım. 
Kendisini biraz daha yakından tanıma fırsatı bulun-
ca, Meryem Ebe’yi sizin de tanımanız gerekir diye 
düşündüm. Meryem arkadaşımız bu şiiri KİHEP 
eğitiminden sonra yazabildiğini, içindeki birikimin 
o eğitimden sonra açığa çıktığını söylüyor. Bu da 
beni ayrıca mutlu etti tabii. Bu şiirin bir özelliği de 
Sayın Türkan Saylan tarafından da çok sevilmesi; 
Meryem Ebe’ye teşekkür mektubu da gönderdi. 
Kadın dayanışmasının dünyayı değiştireceği güzel 
günlere olan inancımla sizi “Anama Şikâyet” adlı 
şiirle baş başa bırakıyorum.

DAYANIŞMAMIZIN 
DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEĞİ 
GÜZEL GÜNLERE

Nagihan Fersoy - Denizli

KİHEP GÜNLERİ 
HAFTANIN EN 
GÜZEL GÜNLERİYDİ
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Ana bak, ben geldim hatırladın mı?
Üç yaşında bırakıp gittiğin üç numaralı kızın
Doğumundan kalan var  ya; 6 ay sonra öldü.
Ona bakamadık, ben küçüktüm, yardım edemedim.
Sen gidince ben hiç üzülmedim, ağlamadım, gidişini 
anlamadım.
Halam hiç seni aratmadı bana, iyi baktı.
Ebem bir yıl sonra senin yanına gitti.
Babam aynı yıl yeni bir kadın aldı.
Kötü bir haberim var; babam bazen dövdü.
“Anam olsa beni korurdu” dedim de bıraktı.
Sensizlik beni yedisinde çoban, dokuzunda ekmekçi, on 
birinde çiftçi yaptı.
On beşinde evden kaçtım, okudum, ebe oldum; analar 
ölmesin diye.

Ölüm döşeğinde söz almışsın babamdan;
“Çocuklarımı kardeşlerine, kardeşlerime verme” diye.
Babam seni dinlemedi,  ablamı dayımın oğluna verdi.
Ben de dinlemedim seni, amcamın oğluna vardım, iki 
bebeğimi kaybettim.

İyi bir haberim var; tarlana bin tane ağaç diktim, büyü-
yorlar.
İçine de bir kulübe yaptım.
Eski sandıktan elbiselerini buldum, ağaçtan bir manken 
yapıp elbiselerini giydirdim,
Başına da bir tutam çiçek taktım: fesleğen ve kekik.
Gök alacadan bebek yaptım, kırmızı peştamalı kundak 
yapıp, karagöbek kolanla sırtına sardım.
Çok yakıştı.
Anam bebeğiyle kulübemde yaşıyor.
Ortanca ablam okuma yazma öğrendi, büyük ablam 
hala seni suçluyor; okula göndermemişsin.
Bir kişi beni suçluyor anne!!!

0-6 yaş çocukluğum iyi geçmemiş, “sevgisiz büyümü-
şüm”, doğru değil anne.

Sen beni hep sevdin değil mi?
Tıpkı benim seni sevdiğim gibi, uzaktan.
Onun için ben bazı şeyler yaptım:
Köydeki çocuklara, kadınlara kitap götürdüm, okuyup 
öğrensinler diye.

Bazı erkekler bana kızıyorlarmış.
Neden mi?
Kadınları uyandırıyormuşum, gözleri açılıyormuş.
Düşünebiliyor musun anne?
Hala kadınların uyumasını isteyenler var!!!
Bir şey unuttum anne; köye sağlık ocağı yapıldı.
Artık analar ölmüyor.

Ama başka bir konu; erkekler hala kadınları dövüyor.
Zeynep dayaktan felç oldu anne!
Ayşe’nin kolu kırıldı. ”Ağaçtan düştüm” dedi.
Emine’nin başı yarıldı. ”Tavana çarptım” dedi.
Ben inanmadım, sen inandın mı anne?

İçim çok dolu yazmakla bitmez.
Zaman kısa anne.
HOŞÇA KAL ANNE!
HOŞÇA KAL ANNE!

Meryem Heybeli - Denizli

Bütün kadınların bu eğitimi almasını istiyorum. 
Herkes bu eğitimi alırsa şiddet azalır. Mesela 
töre cinayetleri hep bilgisizlikten oluyor. Doğu-
da böyle bir eğitim verilse, kadınları eğitseler, 
kadınlar kendilerini savunabilseler, böyle cina-
yetler olmaz diye düşünüyorum.

Zöhre, Ümraniye İstanbul 
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Kadından taraf olan, kadını hor görmeyen düşüncelerin arasında olmak güzeldi.

            Emel, Van

Mor Bülten’in ilk sayısını okudum, mutlu 

oldum. Şimdi de ben yazıyorum. 

KİHEP’de haklarımızı öğrendim. Biz biziz ve 

kimsenin üzerimizde oyun oynamaya hak-

kı yok. Emeğin bizim olduğunu öğrendim. 

Şimdiye kadar 24 saat ev hanımı olarak yarı 

aç yarı tok köle gibi çalıştığımızı ve karşılığı-

nı alamadığımızı fark ettim. Buna kimsenin 

hakkının olmadığını öğrendim. Ben çok şey 

yazmak isterdim ama kaleme sığmaz. Kadın 

vardır, hakkı da vardır, kimse engelleyemez. 

KİHEP’i hazırlayanlara ve bize sunan Deniz 

hanıma teşekkür ederim. Güzel arkadaşlar 

kazandım, yalnız değilmişim. 
Ayşe, İstanbul

KİHEP’le tanıştığım için çok mutluyum çünkü 
benim ve bütün kadınların yasal hakları olduğunu 
öğrendim. Artık hem kendime hem zor durumda 
olan arkadaşlarıma yol gösteriyorum, birilerine yar-
dım ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. KİHEP 
sayesinde kendimizi yalnız hissetmiyoruz aksine 
daha güçleniyoruz. KİHEP’le tanışmadan önce 
yaşadıklarımı doğal zannederdim. Oysa ben de 
şiddete maruz kalmışım, KİHEP’le tanıştıktan sonra 
fark ettim. Önemli olanın bunu fark etmek ve bir 
daha şiddete maruz kalmamak olduğunu biliyo-
rum. Teşekkürler KİHEP.

Kendimi engin denizlerde
İlkbaharın ılık rüzgârında
Hep mutlu hep umutlu
Eh biraz da deli dolu
Parlak ışıklar değil kendim aydınlatırım dünyamı

Hülya, İstanbul

Ben KİHEP’e katılmadan önce kendini savunamayan 
bir kişiydim. KİHEP’e katıldıktan sonra yalnız ve çaresiz 
olmadığımı anladım. Kadınlığımı ve insanlığımı öğren-
dim. Eşim her suç işlediğinde kendini haklı çıkartmak 
için bağırır, bana el de kaldırırdı. Artık ben de kendimi 
savunuyorum. Nasıl mı? “Bundan sona bana bağırırsan 
her şeyi göze alır senden ayrılırım bir daha da beni 
göremezsin” dedim. 

Gelelim ilişkiye: “Ben ilişki istemedikçe olmayacak, senin 
her istemenle olmayacak, ikimiz istekli olduğumuzda 
olacak” dedim. 

Ev işleri konusuna gelelim: Eşim sürekli “Ben akşamdan 
sabaha kadar çalışıyorum sen de yatıyorsun” derdi. Ben 
de dedim ki “Ben de sabahtan akşama kadar çalışıyo-
rum ve senden daha çok çalışıyorum. Yoruluyorum. 
Çocuklarına bakılması, evinin işleri, yemekler, temizlik, 
alışveriş…”  “Onlar da iş mi”, dedi bana.  “O zaman sen 
sadece bir gün evde kal, tek çocuklara bak, o kadarı 
sana yeter, haklı olduğuma inanırsın” dedim. 

MÜJGAN YILMAZ, Mersin 

KİHEP’e katıldıktan sonra düşüncelerim 

değişti. Bu projede yer almadan önce 

kadınların çok güçsüz olduklarını düşünü-

yordum. Kendi hallerinde evde oturdukla-

rını, ev işlerine koşturduklarını sanıyordum. 

Şimdi şunu öğrendim: Kadınlar örgütle-

nirse yapamayacakları şey yoktur. Kadınlar 

örgütlenip haksızlıklara karşı çıkıyorlar. Ge-

rektiğinde yasaları bile değiştirebiliyorlar. 

Leyla, İstanbul 
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9 Nisan 2007 Van Kadın Derneği’nin (VAKAD) 
üçüncü kuruluş yıldönümüydü. Üç yıl önce 9 
Nisan’da biz KİHEP’li kadınlardan bazılarımız bir ara-
ya gelerek ‘haydi örgütlenelim’ dedik ve bir dernek 
kurduk. Dernek kurulduğu günden bu yana çeşitli 
çalışmalar ile binlerce kadına ulaştı. Yerel bir örgüt; 
yerel, bağımsız ve feminist bir örgüt kuşkusuz ki 
çok dikkat çekti. Artık gazeteciler, kamu kuruluşları, 
araştırmacılar, yazarlar, çizerler bizim deneyimleri-
mizden faydalanmak üzere görüş sormaya başla-
dılar. Tabii biz örgütlenmeye devam ettik ve Kadın 
Danışma Merkezi’ni kurduk. Daha sonra bir geçici 
istasyon ev, sonra birçok kampanya, eğitim, semi-
ner organize ettik. 

Ancak biz VAKAD’lı kadınlar hiç bağımsız olarak 
yürümemiştik. Her sene kuruluş yıl dönümümüzde 

yeni bir çalışmaya 
start verirken, bu 
sene sokaklara 
dökülme kararı aldık 
ve namus veya töre 
bahane edilerek 
öldürülen kadın-
lar için bir eylem 
yaptık. 

Töre ve namus 
saikıyla öldürülen 
ve fotoğraflarını 
bulabildiğimiz 
kadınların maske-
lerini yaptırdık ve 
mor kefenler giydik. 

Dernek Merkezi’nden Sanat Sokağı’na kadar yürü-
dük. Şimdiye kadar hep taleplerimizi dile getiriyor-
duk ve değişen bir şey olmuyordu. Bu sefer de ne 
istemediğimizi belirttik. 

VAKAD 3. Yılında 
Sokakta Eylemdeydi

Benim hayatım iki 
döneme ayrılır: KİHEP 
öncesi ve KİHEP 
sonrası
KİHEP’e katılmadan önce dört çocuğuna bakan, 
evinin sorumluluklarıyla ilgilenen, kendine hiç 
zaman ayırmayan, hayatında bir eksiklik olduğunu 
fark eden ama bunun adını koyamayan biriydim. 
Tüketen, üretmeyen.

KİHEP’le tanıştıktan sonra kendime güvenmeyi öğ-
rendim. Kadın olduğumu ve ne kadar önemli oldu-
ğumu anladım. KİHEP’e devam ederken kendime 
çok önemli bir zaman dilimi ayırmaya başladığımı 
da fark ettim.  Türkiye’de yaşayan kadınların çektiği 
zorlukları öğrendim. Doğurganlık hakları vardı, yani 
istediği zaman, istediği kadar çocuk doğurma hak-
kı. Ama bunları ya bilmiyorlardı ya da bu haklarını 
kullanamıyorlardı. Çoğu doğum kontrol yöntemleri 
konusunda, tıpkı benim KİHEP’ten önce olduğum 
gibi, eksik ve yetersiz bilgilere sahiptiler. Bir şeyler 
yapılmalıydı. Kadın Üreme Sağlığı çalışması yap-
makta olan Willows Vakfı ile tanıştım. Tabii ki sosyal 
hizmet uzmanımız Deniz Hayat Hanım sayesinde. 

Bir aylık bir eğitimden sonra Gaziosmanpaşa böl-
gesinde başlatılan çalışmaya katıldım. KİHEP’ten al-
dığım bilgiler ışığında her kadına öncelikle onların 
ne kadar önemli olduğunu, haklarını, bedenlerinin 
onlara ait olduğunu, çocuk istemiyorlarsa diledikle-
ri doğum kontrol yöntemini seçme hakları olduğu-
nu anlattım. Anlatmaya da devam ediyorum. Önce 
kendi hayatımda daha sonra kadınların hayatında 
çok şey değiştirdiğime inanıyorum. Çalışıyorum, 
başkalarına da faydalı oluyorum.

KİHEP’te aldığımız örgütlenme eğitimini Willows’da 
pekiştirerek harika bir iş çıkardık. 20 kadın küçük 
bir sayı gibi gözükebilir ama ulaştığımız kişiler göz 
önüne alınırsa başarımız küçümsenemez. 

İYİ Kİ VARSIN KİHEP
İYİ Kİ SENİ TANIMIŞIM

Vicdan Kalaycı, İstanbul
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KİH –
 Yeni Çözümler’denNisan ayında İstanbul’da “Müslüman Toplumlarda 

Cinsel ve Bedensel Haklar Dayanışma Ağı Stratejik 
Planlama Toplantısını” düzenledik. 11 ülkeden 
35 katılımcının bir araya geldiği toplantıda, 
ülkelerimizdeki sosyal ve siyasal durum, cinsel haklar 
ve uluslararası dayanışma ağımızın geleceğe yönelik 
planları tartışıldı. Cinsellik, cinsel ve bedensel haklar 
Türkiye’de, bölgemizde ve tüm dünyada bir tabu 
olmaya devam etmekte. Cinsellik etrafındaki tabular 
ve ayrımcı yaklaşımlar; zorla evlendirmeler, evlilik içi 
tecavüz, namus cinayetleri, eşcinsel idamları gibi en 
ağır insan hakları ihlallerini hala meşru kılıyor. Kurucu 
üyelerinden olduğumuz  Müslüman Toplumlarda 

Cinsel ve Bedensel Haklar Dayanışma Ağı cinsel ve 
bedensel hakların temel insan hakları olduğunu 
ve cinsiyet eşitliği sağlanması ve ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması için bu hakların esas olduğunu 
savunuyor.  

Toplantımızda ortaya çıkan öncelikli konular; 
ülkelerimizde köktendinci muhafazakâr akımların 
tırmanışı, savaş ve silahlı çatışmaların insan haklarına 
ve cinsiyet eşitliğine olumsuz etkisi ve cinsellik 
eğitimine duyulan ihtiyaçtı. Önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar şöyle: 
Cinsel haklar konusunda Ortadoğu, Kuzey Afrika, 
Güney ve Güneydoğu Asya’dan ülkelerle bir 
araştırma yapmak; 2008’de cinsel haklar konusunda 
uluslararası bir kampanya düzenlemek; cinsellik ve 
cinsel haklar konusunda atölyeler gerçekleştirmek 
ve uluslararası platformlarda Müslüman toplumlarda 
cinsel ve bedensel haklar konusunda çalışmaya 
devam etmek. 

Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), Birleşmiş 
Milletler tarafından 1946 yılında kadının insan 
haklarının geliştirilmesi için öneri ve raporlar 
hazırlamak amacıyla kuruldu. KSK her yıl iki haftalık 
bir toplantı düzenleyerek kadının insan hakları 
konusunda belirlenen bir konuyu tartışıp bir karar 
metni hazırlıyor. Toplantıya BM’ye üye tüm ülkeler 
katılıyorlar.

Bu yıl BM – KSK’nın 51. oturumu “Kız Çocuklarına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ve Şiddetin Önlenmesi” 
ile ilgili kararlar almak için yapıldı. Bu toplantılara 
katılan resmi hükümet delegasyonunda 
kadın örgütü temsilcilerinin yer alması için 
Türkiye’deki kadın örgütleri yıllardır mücadele 
ediyorlar. Bu çabanın sonucu olarak bu sene KİH 
– Yeni Çözümler’den Pınar İlkkaracan, hükümet 
delegasyonuna davet edildi. Başarılı geçen 
toplantıda Türkiye delegasyonu, konuyla ilgili 
oldukça ilerici talepler öne sürdü.  

Amerika’dan Bush Hükümeti’nin başını çektiği 
ve Mısır, İran, Suriye gibi ülkeler tarafından da 
desteklenen tutucu hükümet delegasyonlarına 
rağmen; Türkiye’nin de içinde bulunduğu ilerici 
bir grup ülke, sonuç belgesinin insan hakları 
çerçevesinde hazırlanmasını sağladı. Sonuç 
belgesinde, kız çocukların güçlendirilmesine ilişkin 
programlar geliştirilmesi, erken ve zorla evliliklerin 
önlenmesi, kız çocuklara cinsellik eğitimi verilmesi, 
kız çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi 
gibi kararlar yer aldı. 

Birleşmiş Milletler Kadının 
Statüsü Komisyonu 
(BM – KSK) 
toplantısındaydık

Müslüman Toplumlarda 
Cinsel ve Bedensel Haklar 
Dayanışma Ağı
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8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü Buca, İzmir’de 
8 Mart Kutlamaları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de çok çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Kimimiz binlerce kadınla buluşup meydanlara çıktı 
“Kimsenin namusu olmayacağım” diye hep bir 
ağızdan bağırdı, kimimiz toplum merkezlerinde 
şenlikler düzenledi, kadınlığını kutladı. Kimimiz 
ellerinde meşaleler “Geceleri de istiyoruz, 
sokakları da” diye haykırarak sokak yürüyüşlerine 
katıldı, kimimiz kadınların yasal haklarıyla ilgili 
panellerde konuştu, kimimiz kamu kurumlarındaki 
görevlilere kadınların insan haklarının nasıl daha iyi 
korunacağını anlattı. 

8 Mart haftası; örgütlü kadın dayanışması ile 
kazandığımız hak ve özgürlükleri ve bunları nasıl 
daha ileri götürebileceğimizi görmek için bir 
fırsattı. Şimdi farklı illerdeki KİHEP gruplarının 
katıldığı 8 Mart etkinlikleri arasında bir gezintiye 
çıkıyoruz: 

KİHEP’li kadınların Buca’da kurduğu Evka-1 Kadın 
Kültür ve Dayanışma Evi üyelerinin düzenlediği 
8 Mart kutlamasında şiir dinletileri, müzik, 
tiyatro gösterileri ve halaylar vardı. İşte Evka-1 
Yönetim Kurulu üyesi kadınların hazırladığı açılış 
konuşmasından bölümler:

“… Ellerinden iş, dillerinden söz, yüreklerinden 
sevgisi eksilmeyen kadınlar, bizim kadınlarımız, 
sevgili Evka’lılar, 

New York’tan, Bursa’ya, Bursa’dan Urfa’ya 
Mücadelemiz tam 150 yaşında. 8 Mart’ı yaratan 
New York’lu dokuma işçisi kadınların eyleminden 
150 yıl sonra emekçi kadınlar şiddete ve savaşa 
kurban gitmemek, işsizlik ve yoksulluktan 
kurtulmak, fabrikalarda yanmamak ve günde 3 
milyona hayat verdikleri topraklarda çalışmaya 
giderken boğulmamak için yine birlikteyiz. Bundan 
üç yıl önce bir 8 Mart’ta ilk kez sizlerle bu salonda 
buluşmuştuk. Bu üç yıl içinde sizlerin de desteğiyle 
birçok kadınla buluştuk. Amacımız tüm kadınları 
kucaklayarak, biz kadınların ortak sorunlarına 
yardımcı olarak, dayanışmayı sağlamaktır.”

Kadınların eşit işe eşit ücret ve daha iyi çalışma 
koşulları için verdikleri mücadelenin bir  
canlandırmasını da yapan Evka’lı kadınların töreni 
şu sözlerle sona erdi: “1857’den 2007’ye tam 150 
yıl geçti. Elbette çok şey değişti, ancak emekçi 
kadınların toplum içindeki konumu açısından 
bugünkü tablonun pek parlak olduğu söylenemez. 
Evde, işte, sokakta, ikinci sınıf insan muamelesi 
gören kadınlar, 150 yıl önce dile getirilen talepler 
için hala mücadele etmek zorunda.” 

                            

Ekvator’daki 8 Mart kutlamalarından bir kare

8 MART’TA KADINLAR 
YİNE ÖRGÜTLÜYDÜ

Ankara’daki KİHEP’lilerin 
8 Mart Kutlamaları
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Buca, İzmir’de 
8 Mart Kutlamaları

8 Mart’ı ortak etkinliklerle kutlayan Ankara’daki 
toplum merkezleri ve KİHEP’li kadınlar, Aslıhan 
Han’ın anlattığı gibi özel toplantılar ve şenlikler de 
düzenlediler.

Ankara’da KİHEP gruplarının katıldığı ortak 
etkinlikler bütün bir haftaya yayıldı. Birlikte “Berdel” 
isimli sinema filmini izleyen KİHEP katılımcıları 
ertesi gün Altındağ Tiyatrosu’nda sergilenen 
“Kadıncıklar” isimli oyunu seyrettiler. “Kadına 
Yönelik Şiddet ve Töre Cinayeti” konulu panele 
katılan kadınlar daha sonra Beypazarı ilçesine 
düzenlenen geziye gittiler. 
Natoyolu Toplum Merkezi ayrıca müzikli bir yemek 
ve eğlence düzenledi ve kadınlar “Fotoğraflarla 
Kadın” konulu bir sergi açtılar. Yüksel Caddesi’nde 8 

Mart akşamı düzenlenen meşaleli kadın yürüyüşü 
KİHEP’li kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. 
KİHEP’li kadınlar Ankara Kadın Platformu’nun 
8 Mart günü düzenlediği kadın şenliğine de 
katıldılar. Şule Akdağ’ın KİHEP grubundaki görme 
engelli kadınlar bir sokak tiyatrosu sergileyerek, 
engelli kadınların sorunlarını dile getirdiler. 
KİHEP gruplarının katıldığı bir başka programda 
Uluslararası Af Örgütü’nün şiddet konulu dergisi 
tanıtıldı, şiir ve müzik dinletisi yapıldı. 

Gölbaşı Toplum Merkezi’ndeki KİHEP’li kadınlar 
yemekli bir eğlenceye katılıp, aile içi iletişim ve 
kadın bakış açısını geliştirmek için hazırladıkları 
oyunu sergilediler.  Kadınlar kendi duygularını 
ifade eden konuşmalar ve şiirler de sundular.  

Ankara’daki KİHEP’lilerin 
8 Mart Kutlamaları

İzmir Karşıyaka Toplum Merkezi’ndeki 8 Mart 
kutlamalarında Kadınlarla Mor Bülten’in ilk sayısı 
kadınlarla buluştu diyen Türkan Bakır, “Kadınlarla 
Mor Dizi” belgeselinden bölümler izlendiğini 
anlatıyor.  

8 Mart programında, 
katılımcılar ve 
görevliler özellikle açılış 
konuşmasının hemen 
ardından gösterilen 
“Kadınlarla Mor Dizi”nin 
Anayasal ve Medeni 
Haklar bölümünü büyük 
ilgi ve merakla izlediler. 8 
Mart’ta farklı bölgelerden, 
kültürlerden, yaşantılardan 
gelen ve çoğunlukla da 
sosyal hizmetlerle toplum merkezleri aracılığı ile 
tanışmış onlarca kadının, konferans salonunda 
Mor Dizi’yi bir arada izlemeleri ve kendilerinden 
olan kadınların mücadeleleri sonucu elde ettikleri 
kazanımlara ekrandan da olsa bir kez daha 
tanıklık etmeleri anlamlıydı. Kadının İnsan Hakları 

kavramına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
“Kadınlarla Mor Dizi” ile merhaba dediler.

Gösterimden sonra düzenlenen panelde 
konuşmacılardan Ege Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ümran 
Sevil, aile içi şiddetin 
nedenleri, sonuçları ve 
şiddete karşı geliştirilecek 
stratejileri görsel bir 
sunumla anlatırken, İzmir 
Barosu’ndan Avukat 
Şenay Atlı da aile içi 
şiddetin önlenmesine 
ilişkin yasal düzenlemeler 
hakkında bilgilendirme 
yaptı. “Kadınlarla Mor Dizi” 
panelde konuşulanları 

bütünleştiren ve destekleyen bir nitelikte 
programa güç kattı. 

Teşekkürler, Mor Dizi’nin yapımında emeği geçen 
herkese...

Mor Dizi’nin Çaresizliğe Teslim Olmayan Kadın 
Kahramanları 8 Mart’ta Kadınlarlaydı
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Yozgat’taki 8 Mart kutlamalarını bizlerle paylaşan 
Leyla Özdemir, Yozgat’ın örgütlü kadınlarının   
düzenlenen toplantılarda kendilerini ve 
çalışmalarını anlattıklarını söylüyor. 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinin 
ardından, yaklaşık 40 kişilik bir kadın topluluğunun 
katılımıyla Kadına Karşı Şiddet konusunda 
hukuki bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Barosu işbirliğinde 
gerçekleştirilen toplantıya Valimizin ve Vali 
Yardımcılarımızın eşleri de katıldı. Toplantıda, 
Toplum Merkezi Müdür Vekili Emel Ünal kadınların 
yaşadığı sorunlar ve KİHEP hakkında bilgi verdi. 
Daha sonra Yozgat Barosu avukatlarından 
Zehra Cinver, Türk Medeni Kanunu’nda ve 
Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 
kadınların kazandıkları haklar ve 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun hakkında bilgi 
verdi. Katılan kadınların sordukları soruların 
cevaplandırılmasının ardından Valimizin eşi Hülya 
Çiçek hanım da konuyla ilgili görüşlerini ifade etti. 

Örgütlü kadınların geniş katılımlı toplantısı 
Merkezimiz, kadınların kurdukları iki yeni dernek 
olan Yozgat Üretici Kadınlar Derneği (YÜKED) 
ve Kadın Girişimciler ve Yöneticiler Derneği 
(KAGİYDER) ile birlikte Yozgat’taki Kadın Hareketleri 
ve Kadın Örgütleri Bilgilendirme Toplantısı 
düzenledi. Toplantıya sivil toplum kuruluşları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının geniş katılımı oldu. 
Toplantıyı sunan KAGİYDER başkanı Aslı Arslan 

yeni kurulan dernekleri tanıtırken Vali Yardımcımız 
Erkaya Yırık da bir konuşma yaptı. Emel Ünal, 
Merkezin hizmetlerini tanıtıp KİHEP hakkında bilgi 
verdi.  

YÜKED Başkanı Selma Köseoğlu’nun yanı 
sıra, toplantıya katılan çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu, siyasi parti, üniversite ve kamu kuruluşu 
temsilcileri kendi kurumlarının kadın faaliyetleri 
hakkında bilgi verdiler. Özel Yaşam Tıp Merkezi’nde 
görevli Psikolog Hüseyin Şahingöz de kadınların 
yaşadıkları psikolojik sorunlar ve nedenleri üzerine 
bir konuşma yaptıktan sonra katımcıların soruları 
cevaplandırıldı. 

Toplantıya katılanlara “Türk Ceza Kanunu Kadınlara 
Neler Getiriyor?”  isimli kitapçık ve “Kadınlarla 
Mor Bülten” dağıtıldı. Ayrıca toplantı salonunun 
girişinde YÜKED üyeleri ve Toplum Merkezi Dikiş 
Nakış Kursiyerleri el sanatları sergisi açtı. 8 Mart 
etkinlikleri, Yimpaş Alışveriş ve Kültür Salonu’nda 
kadınlara ücretsiz sinema gösterimi yapılmasıyla 
sona erdi.

Yozgat’tan bir haber daha var: “Kadınlarla Mor 
Dizi” belgeseli yerel televizyon kanalı RTV 66’da 
yayınlanmaya başladı. 

8 Mart’ta“Yozgat
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Yerel basında da geniş yer bulan Çanakkale’deki 
8 Mart etkinlikleri bir hafta boyunca devam etti. 
Şehre yayılan kutlama etkinlikleri arasında, halk 
müziği konseri, Kadın Danışma Merkezi ELDER’in 
toplumsal cinsiyet rollerini dramatize ederek 
düzenlediği Temsili Kına Gecesi ve Kız Yetiştirme 
Yurdu çocuklarına yönelik bir eğlence programı 
vardı. “Yıllara Rağmen” programında ise Çanakkale 
Yaşlılar Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlılar ile 
Truva Toplum Merkezi’nin Yaşlıdan Yaşlıya Destek 
Programı üyeleri bir araya geldiler. Ayrıca toplum 
merkezlerinin kadın grup temsilcileri, Çanakkale 
adliyesindeki kadın hâkimleri ziyaret ettiler. 
Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Jean Dunn da 
iki ülkede yürütülen kadın çalışmalarının paylaşımı 
için Barbaros Toplum Merkezi’ni ziyaret etti. 

Baro, Belediye ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü’nün düzenlediği “Üretim ve Ekonomide 
Kadın” konulu panelde Medeni Yasa, 4320 sayılı 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun, kadınlar ve 
ekonomik haklarla ilgili maddeler, nafaka ve tedbir 
konuları konuşuldu. Ayrıca ekonomik şiddet, ev 
içinde ve dışında çalışma, dünyada ve Türkiye’de iş 
hayatında kadının yeri tartışıldı. 

Şiddet Alt Komisyonu toplandı
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet ile töre ve 
namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla 
Çanakkale’nin eylem planını hazırlamak için 
buluşan Şiddet Alt Komisyonu Çanakkale Toplum 
Merkezi’nde toplandı. Çanakkale Barosu Başkanı 
Tülay Ömercioğlu, Çocuk Hakları Komisyonu ve 
Kadın Hakları Komisyonu başkanlarının da katıldığı 
toplantıda, 4320 sayılı yasanın uygulanışı ve ilde 
yaşanan şiddet vakaları konusunda Komisyon‘a 
bilgi verildi. 8 Mart haftası boyunca aile içi şiddetin 
nedenleri, türleri, şiddet durumunda başvurulacak 
kurumlar ve mekanizmalar konusunda 
bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 

Barbaros Toplum Merkezi’nde satranç çalışmalarına 
katılan kadınlar da Türkiye’de bir ilke imza atıp 

Satranç İl Federasyonu işbirliğinde “8 Mart Kadınlar 
Arası Satranç Turnuvası” düzenlediler. 

Çoğu KİHEP’li olan kadınların planladığı yeni bir  
de proje var, bu girişimi  Nigar Karacık bizlerle 
paylaştı: 

8 Mart etkinlikleri çerçevesinde bizim için en 
önemli etkinlik, merkezimizde çoğunlukla KİHEP 
gruplarından kadınların katılımları ile oluşturulan 
bir komisyonun kurulması oldu. Bu komisyon 
“Yürüyen Toplum Merkezi” projesini hazırladı ve 
Avustralya Büyükelçiliği’ne sundu. Kadınlar ayrıca 
Belediye Başkanı’nın da projeyi kabul etmesini 
sağladılar. Kadınlar, bu proje kapsamında alınacak 
otobüs ile sokak sokak dolaşarak Toplum Merkezi 
hizmetlerini gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Hedef, 
merkeze gelemeyen kadınların ayağına gidip 
onlara ulaşmak. Bu otobüs ile hem şiddetle 
mücadele etmek, hem de kadınlara haklarını 
öğrenmeleri konusunda yardımcı olmak 
amaçlanıyor. Yirmi KİHEP’li kadının görev alacağı 
bu çalışmanın Eylül ayında hayata geçmesi 
öngörülüyor. 

Çanakkale’de Yürüyen 
Toplum Merkezi
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MECLİS’E GİRMEK İÇİN ERKEK 
OLMAK ŞART MI?

Bu soruyu her zamankinden daha sık duymaya 
başladık. Çünkü bu soru, kadın milletvekili 
sayısını arttırmak için Kadın Adayları Destekleme 
Derneği’nin (Ka-Der) yürüttüğü kampanyanın 
sloganı oldu. Kampanyaya destek veren işkadını 
Ümit Boyner, oyuncu Meltem Cumbul ve Lale 
Mansur ile yazar Meral 
Okay’ın suratlarında 
bıyıklarla yer aldığı posterler, 
sokaklardaki  ilan tahtalarına 
yerleşti. “Meclis’e girmek için 
erkek olmak şart mı?” diyen 
ünlülerin posterleri, toplu 
taşıma araçlarına ve otobüs 
duraklarına asıldı. 

Kadınlar, 1997’den beri KOTA 
talep ediyor; yani meclisteki 
koltukların belli bir oranının kadınlara ayrılmasını 
istiyor. Bugün meclisteki kadın temsili oranı % 4.4, 
yani 1934 yılından bile daha az. Oysa 2006’da yapılan 
bir kamuoyu araştırmasına göre; Türkiye’nin % 82’si 
kadın siyasetçi sayısının artmasını istiyor. 

Kadınları sempati duydukları partilerden aday 
adayı olmaya çağıran Ka-Der “Haydi Kadınlar 
Seçilelim” diyor. 

BAĞIR HERKES DUYSUN! ERKEK 
ŞİDDETİ SON BULSUN!
Türkiye’deki kadınların, aile içindeki şiddete karşı 
mücadelesi 20 yaşında. Kadınlar ilk kez bundan 
tam 20 yıl önce Yoğurtçu Parkı’nda “Bağır, herkes 
duysun” diye haykırdı. “Kocandır, döver de, sever 
de” deyip kadınların dayağa sessiz kalmasını 
isteyenlere “Hayır!” dedi. 

20 yıl önce Çankırı’da bir 
hâkim, dayak yediği için 
boşanmak isteyen bir kadının 
talebini reddedip, “Kadının 
sırtından sopayı, karnından 
sıpayı eksik etmeyeceksin” 
deyince kadınlar harekete 
geçmişti. 17 Mayıs 1987’de 
düzenlenen kadınların 
dayağa karşı ilk mitingi aynı 
zamanda 12 Eylül sonrasının 
ilk yasal gösterisi oldu. 20 yıl 
önce yapılan bu yürüyüşle 

kadınlar; fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete 
“Hayır” dediler ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nı 
kurdular.  

20 yıl sonra bugün; kadına karşı her türlü şiddeti 
sona erdirmek, evde, işte, siyasette ve sokakta 
eşit ve özgür yaşayabilmek için kadınların örgütlü 
mücadelesi devam ediyor. 

Piyale Madra Mor Mizah /

Karikatürler, sevgili Piyale Madra’nın izniyle kullanılmıştır.
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4320’nin KAPSAMI GENİŞLEDİ

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da 
yapılan değişiklikle aile içinde şiddete karşı tüm 
aile bireyleri korunuyor. Kanun şiddet uygulayan 
bütün aile bireylerine 
karşı kullanılıyor. Koruma 
emri ise şiddete uğrayan 
kişinin yaşadığı ve çalıştı-
ğı her yeri kapsıyor. Yani 
şiddet uygulayan aile 
üyesi şiddete maruz kalan 
kişinin yaşadığı hiçbir yere 
giremiyor. 

Kanunun uygulanmasında 
ücret alınmıyor ve uygulayıcı genel kolluk kuvvet-
leri oluyor. Koruma emrinin çıkartılması için kişinin 
korku, hakaret veya benzeri bir zarara uğraması 
veya bu yönde ciddi bir tehdit olması yeterli. 

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEĞİN 
MAAŞI KADINA VERİLİYOR

Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesi, işçilerin toplu 
iş sözleşmesine özel maddeler ekledi. İmzalanan 
sözleşmeye göre; eşine şiddet uygulayan erkek 
personelin ücretinin yarısı kesilerek, şiddete 
uğrayan kadına verilecek. 

Kadın – erkek eşitliğini sağlama çalışmaları 
kapsamında işçilere, üniversiteye giden kız 
çocukları için ayda 175 YTL ve erkek çocuklar 
için 125 YTL yardım veriliyor. Kız çocuğu okula 
gönderilmiyorsa, erkek çocuğa da yardım 
yapılmayacak. İlköğretim öğrencileri için de 
100 YTL verilecek, ama kız çocuklarını okula 
göndermeyenler bu yardımdan yararlanamayacak. 

Adana’nın Küçükdikili Beldesi Belediyesi’nin kadın 
başkanı da, işçilerin toplu iş sözleşmesini değiştirdi. 
Nikâhsız evlilik yapan işçi tazminat ödenmeden 
işten çıkartılacak. Eşine şiddet uygulayan işçinin 
ücretinin yarısı eşine ödenecek. 

MAHKEMELER YASALARI UYGULAYIP 
KADINLARI KORUYOR

Kızını Öldüren Babaya Müebbet Hapis 

Bursa’da, evden kaçan evli ve iki 
çocuk annesi olan 22 yaşındaki kızını 
evine geri döndüğünde 27 yerinden 
bıçaklayarak öldüren babaya yeni 
Türk Ceza Kanunu (TCK) ile getirilen 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verildi. Baba kızının intihar ettiğini 
iddia ediyordu. 
(Cihan Haber Ajansı - 09/05/2007)

Patrona cinsel taciz cezası

Tanığı olmayan cinsel tacize “iftira” deyip geçme 
devri bitti. Çevrede kimse yokken çalışanını zorla 
yanağından öpen ve kendisini öpmeye zorlayan 
avukat sekiz ay hapse çarptırıldı, kınandı ve 7 bin 
YTL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Yargıtay’ın 
da onayladığı karar, birebir görgü tanığı olmayan 
cinsel taciz davalarına örnek olacak. Tacize uğrayan 
kadın savcılığa şikâyette bulunmuş, suçlanan 
avukat ise bunun bir iftira olduğunu iddia etmişti. 
(Radikal Gazetesi - 12/04/2007)

AĞRILI AİLENİN TÖREYLE SAVAŞI

İstanbul Valiliği, kızlarını töreye teslim etmeyen aileyi 
ödüllendirdi. 

Ağrı’da beşik kertmesiyle 13 yaşında evlendirilip 
yıllarca duygusal, fiziksel ve cinsel şiddete 
uğrayan bir kadın evden kaçtı ve kadın sığınma 
evine yerleşti. Eşinin ailesi kadının kendilerine 
teslim edilmesini veya kendi ailesi tarafından 
öldürülmesini istedi. Kızlarını zorla evlendirerek 
kızlarına karşı büyük suç işlediklerini fark eden 
aile kızlarını öldürmeyi reddetti. Eşin ailesi kadının 
erkek kardeşini öldürdü. Nesillerce sürecek bir 
kan davasını başlatmamak için kadının ailesi karşı 
taraftan kimseyi öldürmedi. 

Çevrenin dayattığı töre baskısına rağmen cinayet 
işlemeyen ailenin direnişi İstanbul’daki avukat 
Vildan Yirmibeşoğlu’na ulaştı. Vildan Hanım 
İstanbul Valisi ile konuşup Ağrı’daki güvenlik 
güçlerinin aileye koruma sağlamasına ön ayak 
oldu. Ağrı Valiliği’ndeki bir törene katılan Vildan 
Hanım, İstanbul Valisi adına kadının babasına 
bir ödül verdi. Bu ödül ile töreye teslim olmayıp 
yasalara başvurarak en cesur davranışı sergiledikleri 
için tüm halkın önünde aileye teşekkür edildi.
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Kadınlarla... Mor Bülten’e katkıda bulunan Chrest Vakfı, Global Fund for Women, 
Myra Ajans ve Tides Vakfı’na teşekkür ederiz...

Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık KİHEP İletişim Bülteni
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Portekizli kadınlar kürtaj 
hakkını kazandı!

Geçen sayımızdan hatırlayacaksınız, kürtajın 
yasal olmadığı Portekiz’de kürtajla ilgili bir halk 
oylaması yapılması planlanıyordu. Portekizli kadın 
örgütleri;  bedensel ve cinsel haklarımızın bir 
parçası olan doğurganlığımızı kontrol etme hakkını 
kazanmak için büyük bir kampanya yürüttüler 
ve zafer kadınların oldu! Örgütlü kadın hareketi 
sayesinde halk oylaması sonucu alınan karara göre 
artık Portekiz’de kadınlar hamileliklerinin ilk on 
haftasında kürtaj olabilecekler. 

Türkiye’de kadınlar hamileliklerinin ilk on 
haftasında kürtaj olma hakkına sahip. Ancak kadın 
hareketi bu sürenin 12 haftaya uzatılması için 
mücadele veriyor. Zira uluslararası kadın sağlığı 
kuruluşlarının da vurguladığı gibi yetkili sağlık 
görevlileri tarafından ilk 12 haftada yapılan kürtajın 
kadın sağlığı açısından hiçbir tehlikesi yok. Süre 12 

haftaya uzatıldığında hamileliğini geç fark eden 
kadınların tehlikeli yollara başvurması da önlenmiş 
olacak.

Kadınların bedensel, cinsel ve doğurganlık 
haklarını tanıyan ve koruyan yasaların kabulü 
ve uygulanması için Portekiz’de olduğu gibi her 
ülkede kadın hakları savunucuları bir araya gelip 
ulusal ve uluslararası kampanyalar düzenliyor. 
Türkiye’de de Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu 
reformlarını gerçekleştiren, kadın hareketinin güçlü 
ve sürekli dayanışmasıydı. Kadın hareketlerinin 
mücadelesi ülke sınırlarını da aşıyor. Farklı ülkelerde 
yaşanan deneyimleri ve kampanya stratejilerini 
paylaşmak yasaların değiştirilmesinde önemli 
rol oynayabiliyor. Örneğin, Portekiz’den sonra 
Polonya’da da kadın hareketi kürtaj hakkı için 
harekete geçip uluslararası bir imza kampanyası 
başlattı.    
 

Finlandiya’da kadın bakanların çoğunlukta 
olduğu ilk kabine göreve başladı. Başbakan Matti 
Vanhanen’in 20 kişilik koalisyon hükümetinde 12 
kadın bakan var.

Halen Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren 
Tarja Halonen de Finlandiya’nın ilk kadın 
cumhurbaşkanı. Kadın bakanların çoğunlukta 
olması ülkede tarihi bir dönüm noktası olarak 

değerlendiriliyor. Finlandiya’da kadınlar uzun 
süredir politikada aktifler. 1990’da savunma bakanı 
da bir kadındı. 

Finlandiya, 100 yıl önce 19 sandalye ile 
parlamentoya kadınların seçildiği ilk ülke olma 
unvanını da taşıyor. Bu yıl yapılan genel seçimlerde 
200 üyeli parlamentoya 84 kadın milletvekili 
seçilmişti.

Finlandiya’da Kadınların 
Hükümeti


