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Kadınlarla Mor Bülten, Kadının 

İnsan Hakları Eğitim Programı’nın 

(KİHEP) düzenli yayınıdır.  

1995 yılında Kadının İnsan 

Hakları – Yeni Çözümler Derneği 

tarafından geliştirilmiş olan 

KİHEP, 1998 yılından bu yana 

Dernek ile Sosyal Hizmetler ve  

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 

işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

2002 yılında bu işbirliğine 

Çanakkale’de Kadının El Emeğini 

Değerlendirme Derneği (EL-DER),  

İzmit’te Kadınlarla Dayanışma 

Vakfı (KADAV) ve Van’da Van 

Kadın Derneği (VAKAD) de dâhil 

olmuştur.

Kadınlarla Mor Bülten, Türkiye’nin 

36 ilinde 5000 kadar kadına 

ulaşmış olan KİHEP’in eğiticileri 

ve katılımcılarının katkılarıyla 

hazırlanıyor. 

Kadının insan hakları ihlallerine 

son veren, aile içi şiddeti 

sonlandıran, kendi bedenleri 

üzerinde söz sahibi olan, eğitim 

yaşamına geri dönen, işgücü 

piyasasına, yerel yönetimlere ve 

siyasete katılan, bağımsız yerel 

kadın örgütleri kuran KİHEP 

dayanışma ağına hoş geldiniz! 

Kadınlarlamor 
bülten

Mart 2008, Sayı 4

Kadınlarla Mor Bülten’in 4. sayısı Şiddete Karşı Kadın Dayanışma Ağı projesi kapsamında Avrupa Birliği’nin desteğiyle 
hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği sorumludur; içerik AB’nin görüşlerini yansıtmaz.

Sevgili kadınlar,

Mor Bülteni yayına hazırlarken hepimizi yine bir 8 Mart telaşı sarmıştı. 
Türkiye’nin dört bir yanında açılan yeni KİHEP gruplarının haberleri ise 
Dünya Kadınlar Günü’nü daha da anlamlı kıldı. 

Bültenimizin dördüncü sayısı yeni bir örgütlenmenin haberiyle yelken 
açıyor. En önemli hedefl erinden biri bağımsız kadın örgütlenmelerinin 
yolunu açmak olan KİHEP’in dayanışma ağına Güldünya Bitlis Kadın Der-

neği ile bir halka daha 
eklendi. Mücadelemi-
zin Bitlis’teki KİHEP’li 
kadınlarla güçlenece-
ğini biliyor kendileri-
ne yolunuz açık olsun 
diyoruz. 

Bültenimizin bu sayısı-
na Ankara, Çanakkale, 
Denizli, Eskişehir, İs-
tanbul, İzmir, Mersin, 
Yozgat ve Van’daki 
sevgili KİHEP’li kadın-

lar hayat verdi. Çanakkaleli kadınlar; her yıl düzenledikleri ve 1998’den bu 
yana açılan tüm KİHEP gruplarından kadınların katıldığı büyük buluşmayı 
bu sayıda anlattılar. 

Bültenimizi kadının insan hakları mücadelesini farklı arenalara taşıyan ve 
belgeselimiz Mor Dizi’yi yeni kitlelerle buluşturan sosyal hizmet uzmanla-
rının özverili çalışmaları renklendiriyor. Türkiye ve dünyadaki kadın hareke-
tinin gündemini oluşturan haberler de elbet yine Mor Bülten’de.

Yeni KİHEP maceralarında buluşmak üzere hoşça kalın KİHEP’siz kalmayın 
der, her gününüzün güçlü, örgütlü ve mutlu geçmesini dileriz! 8 Mart et-
kinliklerinizin haberlerini gelecek sayımıza bekliyoruz.

Mor Bülten’e emek veren sevgili KİHEP’liler ve KİHEP dostları, ellerinize dil-
lerinize sağlık. 
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Dayanışma 
ağı

Sevgili KİHEP’li arkadaşlarımız, Çanakkale’den 
hepinize sevgiler,

Biz Çanakkaleli KİHEP’liler olarak her yıl 26 Aralık’ta 
bir araya gelmeye çalışıyoruz. Birbirimizden haber-
dar olmak, bizleri yakından ilgilendiren yeni yasal 
değişiklikleri paylaşmak, önümüzdeki yıl yapılacak 
çalışmaların planlamasına katkıda bulunmak gibi 
amaçlarla gerçekleştirdiğimiz 26 Aralık toplantı-
mız bu yıl da çok güzel ve verimli geçti. Çok sayıda 
KİHEP’li kadının buluştuğu bu toplantıya 1998’den 
2007’ye kadar yapılan her gruptan kadınlar geldi. 
Bizleri yalnız bırakmadılar.     
 
Çanakkale Truva Oteli’nde, Çanakkale Belediyesi ve 
EL-DER’in katkıları ile gerçekleştirdiğimiz bu top-
lantıda Avukat Cânân Arın, KİH-Yeni Çözümler’den 
Evre Kaynak, Doç. Dr. Filiz Demiröz ve Sosyal Hizmet 
Uzmanı Nuray Gümrükçü 
konuşmacı olarak bulundu. 
EL-DER ve Çanakkale Kadın 
Kooperatifi  de çalışmalarını 
tanıtan sunumlar yaptı. Top-
lantının bizler için çok önemli 
noktalarından biri Çanakkale 
Şiddet Alt Komisyonu üyele-
rinin de toplantıya katılmaları 
oldu. 

Emniyet Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Rehberlik Araştır-
ma Merkezi Müdürlüğü, Belediye, EL-DER, Türk Ka-
dınlar Birliği, 18 Mart Üniversitesi, Baro ve toplum 
merkezlerinin katılımı ile oluşturulan komisyon bir 
yıldır Çanakkale’de şiddet ile mücadele konusunda 
kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yap-
makta. 2008 yılında da aynı komisyon çalışmalarını 
geliştirerek sürdürecek. 

Toplantının ardından atölye çalışmaları da gerçek-
leştirdik. Filiz Demiröz liderliğindeki atölyede “Kadın 
İstismarının Önlenebilmesi için Çanakkale Ölçeğin-
de Geliştirilebilecek Stratejiler”; Nuray Gümrükçü 
liderliğindeki çalışmada ise “Şiddet Vakalarında Eş-
güdümlü Müdahaleyi Gerçekleştirebilmek için Stra-
tejiler” tartışıldı. Tüm atölyelerden çıkan sonuçlar 
özet bir metin haline getirilip raporlaştırıldı. 
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Çanakkale’de KİHEP’li kadınlar

birlikte ve güçlü 

Çanakkale’nin KİHEP’li kadınları Aralık ayında buluştu.
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Şiddet Alt Komisyonu’ndaki tüm kuruluşların katılı-
mı ile hazırlanacak olan kadına ve çocuğa yönelik 
şiddete karşı ortak 2008 Yılı Çalışma Takvimi’nde 
bu sonuç raporları da kullanılacak. Bu çalışmaların 
uygulanma süreçlerinde de KİHEP’li kadınlar kamu 
kuruluşları ile birlikte çalışacaklar. 

Çanakkale olarak bu birlikteliğin gururunu yaşıyo-
ruz. Umarız bu çabalarımız ilimizde şiddet konu-
sunda yürütülen çalışmaları zenginleştirir. Kamu ku-
ruluşları ve KİHEP’li kadınların organize çalışmaları 
diğer illerimize de ilham verir.

  Nigar Etizer Karacık - Çanakkale

Dayanışma 
ağı
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Kadının İnsan Hakları 
Eğitimi Eğitici 
El Kitabımızı 
Güncelliyoruz!

Her grup çalışmamızdan önce elimize 
alıp hazırlıklarımızı tamamladığımız, grup 
uygulamalarımızda başucumuzda duran KİH-Yeni 
Çözümler Derneği’nin hazırladığı KİHEP Eğitici El 
Kitabımız 1998 yılında basıldı. 1998 yılından bu 
yana Türkiye’de kadın hareketi çok yol kat etti; 
yeni yasalar yapıldı, mevcut yasalar kadın bakış 
açısıyla yenilendi. Her önemli kazanımın ardından 
El Kitabımızda değişiklikler yaptık, bölümler 
ekledik, çıkardık. En son 2005 yılında, Kadın 
Bakış Açısıyla Türk Ceza Kanunu (TCK) Reformu 
kampanyasının ardından yürürlüğe giren yeni 
TCK kapsamında El Kitabımızı yeniden gözden 
geçirmiştik. 
 
Kadın hareketinin kazanımlarının getirdiği 
yenilik ve değişikliklerin El Kitabı’na yansıtılması 
gündemimizdeyken, 13 yıla yayılan KİHEP 
deneyiminin de Eğitici El Kitabı’na aktarılması 
artık bir gereklilik oldu. Kitabın güncellenmesi 
için 11 KİHEP eğiticisinin içinde bulunduğu bir 
“El Kitabı Güncelleme Çalışma Grubu” oluşturduk. 
Kasım 2007’de İstanbul’da bir araya gelen Çalışma 
Grubu, El Kitabı’nı baştan sona gözden geçirdi 
ve güncellenmesi gereken konuları belirledi. 
Toplantının ardından devam eden güncelleme 
çalışmasını Ağustos 2008’de tamamlayarak, yeni 
çalışma takvimimize yenilenen Eğitici El Kitabımız 
ile başlayacağız... 

      Evre Kaynak - İstanbul

KİHEP’li kadınlar kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı sürdürüyor.
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KİHEP ve Mor Dizi’yi İzmir kamuoyunda görünür kıl-
mak için seferberlik ilan eden eğiticimiz Türkan Bakır’ın 
son bir kaç ayda giriştiği faaliyetleri Mor Bülten’e taşı-
yoruz: 

İzmir Sky TV’nin Haber Aktif programının bir saatlik 
canlı yayınında KİHEP’i anlatan Türkan, verdiği bil-
gilerin somut örneklerle pekişmesi için programda 
Mor Dizi tanıtım fi lminin yayınlanmasını sağladı. 
Haklarımız Var! kitapçıklarının da gösterildiği prog-
ram için Türkan “Sanırım katıldığım en güzel canlı 
yayındı” diyor. Yayın sırasında stüdyoyu arayan bir 
emekli öğretmenin olumlu geribildirimi de cabası. 

Türkan’a göre İzmir’in bir güzelliği de yerel televiz-
yonlarda kadın programı yapanların konuya duyarlı 
ve ilgili olması. “İzmir Ege TV’de katıldığım Kadın ve 
Yaşam programında yarım saate medya ve şiddet, 

SHÇEK hizmetleri, sığınma evi, istihdam ve kadın ile 
ilgili pek çok önemli konuyu sığdırdık,” diyen Türkan, 
kendisini gülümseten bir olay da yaşamış. “Program 
sonrasında sohbet ettiğimiz program yapımcısı 

Özge Hanım KİHEP grubu 
açtığımda katılmak istediğini 
söyledi.” 
 
İzmir kadın kuruluşları, EKAM 
ve Büyükşehir Belediyesi or-
taklığında düzenlenen Ka-
dına Yönelik Şiddete Son 
Paneli’ne de Mor Dizi damga-
sını vurdu. Emniyet mensup-
ları, toplum merkezlerinden 
hizmet alan kadınlar, semt 
merkezlerinden kadınlar, STK 
temsilcileri, duyarlı erkekler 
ve basın mensuplarından 
oluşan 1,200 kişilik izleyici kit-
lesine gösterilen Mor Dizi ta-
nıtım fi lmi dikkatleri topladı. 
“Panel davetiyesinde de yer 
alan fi lm, 12 dakika da olsa 

salondakileri gülümsetti” diyen Türkan, panelde yap-
tığı konuşmayla izleyicilerin merakını cezbeden Mor 
Dizi’nin ve Haklarımız Var! kitapçıklarının KİHEP’in bi-
rer ürünü olduğunu anlattı ve KİH-Yeni Çözümler ile 
SHÇEK işbirliğinin başarısını vurguladı.  
 
Türkan, “İzmir’e bir buçuk saatlik mesafede kendisi 
ile barışık şirin bir kasaba” diye anlattığı Mordoğan’da 
belediyenin daveti üzerine katıldığı Kadına Yöne-
lik Şiddet Paneli’nde de bir sunum yaptı. Belediye 
Başkanı, kooperatif kuran kadınlar, belediye işçileri 
ve köylü kadınların izlediği sunumun ardından yine 
Mor Dizi tanıtım fi lmi gösterildi. Panel ayrıca yöre-
nin kadın çalışmaları alanında gerçekleştirdiği ilk 
organizasyon oldu. 

İzmirliler Kadına Karşı Şiddet Paneli’ne yoğun ilgi gösterdi.

Mor Dizi’nin “İyi Niyet Elçisi”
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Türkan KİHEP ve Mor Dizi’nin tanıtım sürecinde ka-
dın dayanışmasının önemini vurguluyor. İzmir Aile 
Danışma Merkezi Müdürü Ayla Çelik’in müdürlüğü 
temsilen katıldığı toplantılarda KİHEP’i STK’lara an-
latması büyük katkı sağlarken, Kadın Haklarını Ko-
ruma Derneği Başkanı Engin Demir’in KİHEP almış 
olması da kulis yapma olanağını artırmış. 
 

Giriştiği tanıtım seferberliğinin meyvelerini de top-
layan Türkan, Konak Belediyesi Kent Konseyi’nin Ka-
dın Meclisi’nden STK temsilcisi 25 kadınla KİHEP gru-
bunu açtı. Konak Belediyesi de toplantılara mekân 
ve teknik destek sağlıyor. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi kadın çalışanları, Güzelyalı Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve 
Laik Oluşum Vakfı’ndan da KİHEP gruplarına katılım 
için talep gelmeye devam ediyor.    

Şiddetsiz bir dünya dileği ile Türkan’ın İzmir’den 
yolladığı selam ve sevgiler tüm Mor Bülten 
okurlarına...   

           

Emel Ünal - Yozgat

Emel Ünal, Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri-
ne yönelik Kadına Karşı Şiddet konulu bir sunum 
gerçekleştirdi ve kadına karşı şiddeti cezalandıran 
yasalar hakkında bilgi verdi. Emel, özellikle mevcut 
yasaların uygulanması ve şiddete uğrayan kadınla-
rın durumunu daha iyi anlayıp gerekli hizmeti ve-
rebilmek amacıyla polisin dikkat etmesi gereken 
konular üzerinde durdu. 

“Kaliteli Eğitim için Aile Bireylerini Eğitimde Etkin-
leştirme Projesi” kapsamında çalışan Yozgat İl Milli 
Eğitim, Sağlık ve Toplum Merkezi müdürlükleri üç 
ay boyunca 17 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı-
larda Emel de kadına yönelik şiddet konulu sunum-
lar yaptı. Yaklaşık 1,600 kadına ulaşılan bu çalışma ile 
kadına karşı şiddetin tanımı, türleri, etkileri ve şidde-
te karşı stratejilerle ilgili öneriler anlatıldı.

Nagihan Fersoy – Denizli’den Haberler

• Denizli Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar 
tiyatro çalışması yapıyorlar. Öncelikleri çocuk 
oyunları ve kadını anlatan oyunlar sahnelemek.

• Ege Kadın Buluşması;  Denizli Kadın 
Platformu’nun girişimiyle 25–27 Nisan’da Yoksulluk 
ve Kadın İstihdamı temasıyla gerçekleştirilecek. 

KİHEP eğiticisi Türkan Bakır birçok panele konuşmacı olarak katılıyor.
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Sevgül Öncü - İzmir

İzmir’de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bor-
nova Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde bir KİHEP 
çalışması gerçekleştirildi. 

Bornova Halk Eğitim Müdürlüğü’nde kadınlar-
la çalışan 25 öğretmenle uyguladığım KİHEP 
çalışması Şubat sonunda tamamlandı. Grup 
katılımcısı öğretmenlerin kadınlarla çalışı-
yor olmasının benim için büyük önemi vardı. 
Grup üyeleriyle kadın bakış açısını geliştirmeyi 
hedefl edim. Kadınlara beceri kazandırma kurs-
ları veren bu öğretmenlerin aynı zamanda ka-
dınlara yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgileri 
ulaştırmalarının önemi üzerinde durarak, öğret-
menlerin sorumlulukları üzerine yoğunlaştım. 
Katılımcılar, KİHEP çalışması boyunca dağıt-
tığım ekleri öğrencileri ile paylaştılar. Bazen 
grup toplantısında dillendirmeseler de, kendi 
içlerinde yolculuk yaptıklarına tanık oldum. Ha-
yatlarında değişiklik yapmanın güçlüğünü ya-
şarken, kendi konumlarında olan kadınlara el 
uzattıklarını gördüm. Gerçekten çok keyifl i bir 
çalışma oldu.  

Kadınlarla farklı konularda çalışmalar yürüten 
Halk Eğitim Merkezi ile geleceğe yönelik işbirliği 
olanaklarımız mevcut. Önümüzdeki dönemde 
bu işbirliği olanaklarını hayata geçirmek için 
Merkez’in kursiyerlerine yönelik KİHEP eğitimleri 
yapmayı hedefl iyorum.

Zekiye Şimşek – Eskişehir 

Yeni KİHEP grubumu 12 öğretmenle gerçekleşti-
riyorum. Öğretmenler öyle çok dolmuşlar ki bü-
tün konuları bir seferde konuşmak istiyorlar, bu 
nedenle ilk haftalarda zaman konusunda sıkıntı 
bile yaşadık. Şimdi “İçimizi boşalttık ya ferahladık 
biraz” diyorlar. Grubun dinamizmi her seferinde 
beni de çok heyecanlandırıyor.   

Beşinci toplantımız sonrasında, Eskişehir’de şid-
dete uğrayan bir kadınla ilgili Demokratik Kadın 
Platformu’nun yaptığı basın açıklamasına biz de 
gruptan altı öğretmenle birlikte katıldık. Verdiği-
miz destek tüm kadınları sevindirdi. 

Bir öğretmen arkadaşımız Pazartesi dergisinin 
eski sayılarını gruba getiriyor. Her hafta elden ele 
geçirilerek okunuyor dergiler. Karne tatili nede-
niyle programa ara verdikten sonra şimdi aynı 
coşku ve enerjiyle gruba devam ediyoruz. Gru-
bumu çok özlemişim, tekrar buluşmak çok gü-
zel. 

Seher Gündoğan – Ankara 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan 14 kişi ile 
yaptığım grup çalışması devam ediyor. KSGM’nin 
yürüttüğü “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Müca-
dele Projesi” toplantılarına da katılıyorum ve her 
fırsatta KİHEP’i anlatıyorum tabii.  
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2004 yılında derneğimizin (Van Kadın Derneği -VA-
KAD) kuruluşundan sonra Kadın Danışma Merkezi 
Projemiz vesilesi ile Bitlis, Hakkâri ve Ağrı’da kadınlara 
yönelik “Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadına Yönelik 
Şiddet” konularında birer seminer organize ettik. Bu 
seminerlerin ve ayrıca derneğimizin etkinlik ve çalış-
malarının basında yer almasının ardından bölgeden 
özellikle Bitlis, Muş, Ağrı, Malazgirt ve Hakkâri’den ka-
dınlar çeşitli sebeplerle derneğimize başvurdular. Na-
mus cinayeti, zorla evlendirme, berdel, aile içi şiddet 
gibi olaylar çerçevesinde bu illerde özel çalışmalar 
yaptık. Tabii gece vakti gelen bir telefon başvurusuna 
anında müdahale edemiyorduk. Örgütlenmeye yö-
nelik bir çalışma yapmak hem derneğin hem benim 
hayalimizdi. 

Böyle bir çalışma gelecekteki çalışmalarımızı da ra-
hatlatacaktı. Bölgedeki kadınların örgütlenmeleri-
nin önündeki engelleri bilinç, ekonomik sorunlar 
ve teknik sorunlar olarak belirlemiştik. İlk aşamanın 
yerine getirilmiş olduğunu, yani Bitlis, Muş, Hakkâri 
ve Ağrı’daki kadınların yaşadıkları ayrımcılıkların far-
kında olduğunu kuruluşumuz sırasında kadınlarla 
yaptığımız seminerlerde görmüştük. Yapılması ge-
reken, ulaştığımız ve ulaşacağımız kadınların KİHEP’i 
almaları ve yeni bilgiler ve paylaşımlar sonrası güçlü 
bir örgütlenmeye girmeleriydi.  Tabii bir de teknik ve 
ekonomik destek gerekliydi. 

Biz VAKAD’ı kurmayı hedefl ediğimiz zaman KİHEP 
almıştık ancak ekonomik olarak desteğe ihtiyacımız 
vardı. Kadın çalışmalarına kadınlar para ayıramıyordu 
çünkü para egemen erkeklerin elindeydi. İlk desteği-
mizi Avrupa Birliği’nden aldık. Daha sonra çalışmala-
rımız somut bir zemine oturunca başka destekçileri-
miz de oldu. Ama nedense kadınlar örgütlenseler de 
rüştlerini ispat etmeleri gerekmekte. Hem bize eşit 
fırsatlar tanınmıyor hem de sürekli birilerine kendi-
mizi ispatlamamız gerekiyor. 

Bitlis, Muş ve Hakkâri’de KİHEP alacak kadınlar örgüt-
lenmek isterlerse ekonomik destek almaları ve eği-
timlerini hayata geçirmeleri için fon bulmamız gere-
kiyordu. YAKA-KOOP, Filmmor Kadın Kooperatifi ve 
VAKAD birlikte bir proje hazırladık. Ve adını Kadının 
İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin fi lmi gibi 
‘Şiddete Artık Dur Demenin Zamanı Geldi’ koyduk. Av-
rupa Birliği Türkiye Delegasyonu projeye destek ver-
di. 

Derken Bitlis’te temas halinde olduğumuz kadın-
larla iletişime geçtik ve nihayet ilk grup toplantısını 
21 kadının katılımı ile gerçekleştirdik. İlk toplantıda 
beklentiler çok yüksekti ve kadınların geleceğe dair 
hayalleri ve planları çok fazla idi. Grup çalışmalarında 
örgütlenme, kadın hareketi ve feminizm konularına 
öncelik verdik. Örgütlenme kararı alan kadınlar bir 
dernek kurmaya karar verdiler ve Bitlis Güroymaklı 
olan ve namus saikı ile öldürülen Güldünya Tören’in 
adını derneğe verdiler. Eğitime katılan kadınlardan 
dokuzu derneğin kurucu üyesi oldu ve diğer kadınlar 
da üyeleri. 

Güldünya Bitlis Kadın Derneği daha çok yeni ve 
desteğe ihtiyacı var. Bitlis’e gidip geldiğim 3 aylık sü-
rede anladım ki Van’da bazı şeyler çok zor değişiyor 
ancak Bitlis’te bu daha da zor olacak gibi görünüyor. 
Bu cesur kadınları gönülden kutluyorum. KİHEP’i alan 
bu kadınlardaki bu net ve hızlı değişime tanık olmak 
beni çok etkiledi. Süpersiniz Bitlisli kadınlar….

 Zozan Özgökçe – VAKAD – Van 

Örgütlenmeye yönelik 
çalışmak hep hayalimdi

Eğiticilerden

Zozan Özgökçe Bitlis’li kadınlarla KİHEP eğitimlerini sürdürdü.

“““Örg

”””
alimdi
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Hayatın 
Yaşanmamış 
Baharı

Yok saydılar insanlığını,
Görmezden geldiler,
Gonca gonca düşlerini…
Yasaktı sevemezdi kimseyi.
Kınalayıp bir kurban misali,
Allayıp pullayıp telli duvaklı
Sunamadıkları için bir erkeğe
Canlarından bir can almak için
Toplandı aile meclisi…

Erdemlerin en büyüğü saydı
Bir erkeğin kaba gücüne yenik düşmüş
Kadının yaşamını sonlandırmayı…

Önce kendini öldürmeye zorlandı
Hayatın yaşanmamış baharı,
Baktılar ki olmadı,
Aile meclisi kolları sıvadı…
Güldünya, Emine, Zehra,
Nicelerinin nicelerinin
Dudağındaki gülümseme,
Hep yarım kaldı…
Ne kadar öksüz, ne kadar yetim,
Ne kadar yalnız bir gülümseme…

Namus dediler cinayetin adına,
Töre dediler…
Nedense cinayeti kimse görmedi.
Duymadı kimse yaşam çığlığını
Töre cinayeti diye geçti kayıtlara.

Gülçin Aytan Açıkalın – Mersin, 2006

                                

KİHEP Belki 

Bir Sihirli Değnek
Henüz sadece üç KİHEP grubu açtım ve bir eğitici 
olarak katılımcılarda gördüğüm değişimlere ben 
bile şaşırdım. Birçok sorun yaşayan kadınla  birlikte 
ağlıyor, birlikte gülüyoruz. Zaman zaman beni hay-
retler içinde bırakıyorlar. Kendilerini keşfediyor, duy-
gularını gözden geçiriyor ve olumlu diyebileceğim 
değişimler yaşıyorlar.

Aldığım geribildirimler beni mutlu ediyor. KİHEP 
programını uygulamak benim için de bir değişim. 
Toplum merkezindeki çalışmalarımda KİHEP’li ka-
dınların müthiş desteğini görüyorum. Onları tanıdı-
ğım için kendimi şanslı hissediyorum ve onlardan 
çok şey öğreniyorum. Sevgi ve selamlar...

Emel Ünal – Yozgat
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Ocak ayında resmen açılan Güldünya Bitlis Kadın 
Derneği; kuruluşunu, yazdığı mektupla Türkiye’deki 
örgütlü kadın hareketine müjdeledi. Derneğin e-posta 
yoluyla ulaştırdığı bu ilk mektuptan alıntıları bülteni-
mize aktarıyor, KİHEP dayanışma ağına hoşgeldiniz 
diyoruz.

Bitlis’e bağlı Güroymak ilçesinde yaşayan ve 2003 
yılında aile meclisi kararıyla katledilen Güldünya 
Tören’in anısını yaşatmak için adını derneğimize 
verdik. “Töre ve namus” cinayetleri adı altındaki vah-
şeti engellemek ve Türkiye toplumunun bu trajedi-
ye duyarlılığını sağlamak amacındayız.

Derneğimizi kurmadan önce Kadının İnsan Hak-
ları Eğitim Programı (KİHEP) çerçevesinde Van 
Kadın Derneği’nden (VAKAD) 16 haftalık aralıksız 
ve yoğun bir kadın ve insan hakları eğitimi aldık. 
Eğitimden önce grup olarak bir dernek çatısı al-
tında buluşma fi krimiz yoktu. Ancak, KİHEP’in ar-
dından kadınların hakları konusunda yeterli bilgi 
ve birikime sahip olmadığımızı fark ettik. Ve grup 
olarak ilimizin bir kadın derneğine ihtiyacı olduğu 
konusunda görüş birliğine vardık.

Kadınların günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik, 
sosyal, kültürel, psikolojik ve fiziksel şiddet ve cinsel 
baskının kader olmadığını ve rutin olarak yaşadıkla-
rı bu trajedileri hak etmediklerini anlatmak amacıyla 
eğitim programları açacağız. Böylece kadınların da 
hakları olduğu ve bu hakları kullanmak için hiçbir 
izne gerek olmadığı gerçeğinin kadınlar tarafından 
anlaşılmasını amaçlamaktayız. Okuma-yazma kurs-
ları açılması için de Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk 
Eğitim Müdürlüğü’nden destek isteyeceğiz. 

Grubumuzdaki kadın sağlık çalışanlarıyla ev gez-
meleri yaparak kadınlara sağlık konusunda destek 
vereceğiz. Korunma yöntemleri, ana-çocuk sağlığı, 
çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik Sağlık Müdür-
lüğü ile görüşerek kampanyalar düzenlemeyi plan-
lıyoruz. 

KİHEP’li kadınlar bir 
dernek daha kurdu: 
Güldünya Bitlis Kadın 
Derneği   

Kadınlara resmi nikâhın sağlayacağı haklar konusun-
da bilgilendirme yapacağız. Belediyeye toplu nikâh 
törenleri düzenlenmesi için baskıda bulunacağız. 
Bölgemizde kadınlar hayatlarını ve geleceklerini şe-
killendirme konusunda söz sahibi değil. Kendisine 
sorulmadan verilen evlilik kararı yüzünden travma 
yaşayan kadınların bazıları intiharı seçmekte. Bölge-
deki çağdışı uygulamalardan etkilenen ya da namus 
cinayeti gibi tehlikeli durumlarla yüz yüze kalan ka-

dınlara destek ve psikolojik danışmanlık vermek için 
bir “Kadın Konuk Evi” kurmayı planlıyoruz.

Bölge kadını ekonomik özgürlüğü olmadığı için 
çağdışı uygulamaları kabullenmek zorunda kalı-
yor. Mesleki eğitim kursları açıp, kadınların meslek 
edinmelerini sağlamalıyız. Bu amaçla hibe ve kredi 
fonlarını kullanarak çalışmalarımızı çeşitlendirmek 
istiyoruz. 

Kurulalı sadece 2 ay olmasına karşın, derneğimiz 
Bitlis’te yaşayan kadınlar tarafından benimsendi ve 
ilgi odağı oldu. Ancak kadınların yasal ve evrensel 
hakları gibi konularda bilgi birikimimiz yeterince iyi 

Bitlisli kadınlar Güldünya’yı yaşatacak.
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Çanakkale’de yedi yıldır her 19 Kasım akşamı Top-
lum Merkezi üyeleriyle ve halka açık toplantılarla 
Kız Çocuklara Karşı Cinsel Tacizi Önleme Günü’nde 
bir araya geliyoruz. Bu çalışma ile çocukların cinsel 
sömürüye karşı korunması, cinsel gelişime gereken 
önemin verilmesi ve konu ile ilgili kamuoyu yaratıl-
masını amaçlıyoruz. 

Konuyu Çanakkale Şiddet Alt Komisyonu’na taşıya-
rak il çapında kurumsal destek de sağladık. Görevli 
komitelerin yaptığı planlar çerçevesinde öncelikle 
500’e yakın katılımcı ile bilgilendirme çalışmaları 
yapıldı. Ardından küçük ellerin tuttuğu ışıklarla Ça-
nakkale kordonu aydınlatıldı. Düzenlenen fener ala-
yının ardından gece sona erdi. Çanakkale’deki her 
organizasyonda olduğu gibi bu faaliyete de katılan-
lar kimlerdi? 
Tabii ki KİHEP’liler.

 Nuray Gümrükçü - Çanakkale

Örgütlü kadınların 
zaferi
Novamed fabrikasındaki 81 kadın işçinin 447 gün 
sürdürdükleri ve Mor Bülten okurlarının yakından 
takip ettiği grev zaferle sonuçlandı. Fabrika yöneti-
mi sendikayı kabul etti ve toplu iş sözleşmesini im-
zaladı. Başarılarında Türkiye’deki örgütlü kadın hare-
ketinin önemli rol oynadığını söyleyen Novamed’li 
kadınlar, hangi meslekte olursa olsun tüm kadınla-
rın hakları için örgütlü mücadele etmeleri gerektiği-
ni vurguluyor. 

olmadığından kadınların sorunlarına istediğimiz öl-
çüde karşılık veremiyoruz. Oluşturacağımız kadın 
kütüphanesi için kaynaklara ihtiyacımız var. Özellikle 
kadınların sahip oldukları hakları anlatan el broşürleri, 
kitapçıklar, fi lm ve klipler ile projeksiyon makinesine 
ihtiyacımız var. 

Bitlis’te sivil toplum geleneği son derece zayıftır. Bir 
kadın derneği, var olan sıkıntıyı daha fazla hissetmek-
tedir. Derneğimizin açılış safhasında VAKAD’dan al-
dığımız yardım bize cesaret verdi ancak son derece 
sınırlı ekonomik koşullarımız nedeniyle projelerimizi 
hayata geçirme konusunda büyük sıkıntılarımız var.

Türkiye genelindeki kadın dernekleri ve kadın sorun-
larına duyarlı çevrelerin ilgi ve desteğine ihtiyacımız 
var. Bitlisli kadınların başlattığı bu çalışmaların başarılı 
olması, başka illere de örnek olacaktır diye düşünü-
yoruz. Gerek profesyonel, gerekse gönüllü katılım ve 
desteğinize her zaman ihtiyacımız olduğunu bilme-
nizi isteriz.

Güldünya Bitlis Kadın Derneği - Bitlis

Nur Cad. Şemsi Bitlis Mah. Pembe Apt. Kat 2 Bitlis

Tel. 0434 226 69 01
guldunyakadindernegi@gmail.com 

Çanakkaleli çocuklar fener alayında

Çanakkaleliler her 19 Kasım’da bir arada

KİHEP’liler İzmir Kordonu Aydınlattı

Örgütlenme



Siz de seyirci kalmayın 

Kadınların toplumsal yaşamda ve aile hayatında 
karşılaştıkları ayrımcı tutum ve şiddetle mücadele 
edebilmeleri için KİHEP’e gelmeleri ve haklarını öğ-
renmeleri gerekiyor. Gelecek nesillerin yetiştirilmesi 
ve demokratik, barışçı, şiddetten arınmış bir ülke 
için kadınların haklarını bilmeleri gerekiyor. KİHEP 
bunları bütün kadınlara sunuyor. Haklarını savun-
mak isteyen kadınlar, siz de seyirci kalmayın. Gölbaşı 
Toplum Merkezi’ne ve kadının haklarını savunmak 
için her şeyi yapan kişi ve kuruluşlara çok teşekkür 
ediyorum.

                                            Fadile Çiftsüren - Ankara 

KİHEP’li Bir Kadının Mektubu

Genç bir kadın olarak KİHEP’li olmanın mut-
luluğunu yaşıyorum. Benim için KİHEP, kar-
şılaştığımız ortak sorunların farkına varıp o 
sorunlara birlikte çözümler bulmamızı ve 
kadınları ilgilendiren her konuda bilinçlen-
memizi sağlayan bir dayanışma ortamıdır.

Kendi KİHEP grubumda birimizin sorunu-
nu hepimizin sorunuymuş gibi düşünüp 
çözümler üretmeye çalışarak, doğruları ve 
haklarımızı öğrenerek en iyi yolu bulmak 
için hep dayanışma içinde olduğumuzu 
gördüm. En önemlisi 20 yaşında bir kadın 
olarak; eşimi seçme hakkım, evlilik birliği 
içindeki haklarım, çalışma yaşamına, top-
lumsal alana, siyasete katılma, örgütlenme, 
cinsel ve doğurganlık haklarım gibi birçok hakkım 
olduğunun bilincindeyim ve şimdi bu haklarımı ya-
şama geçirmek için çabalıyorum. 

İnanın ben KİHEP’li olmanın ayrıcalığını yaşıyorum. 
Umarım benim gibi birçok kadın KİHEP’li olmanın 
ayrıcalığını hisseder. KİHEP grubuna ilk katıldığım-
da kendimi kadın değil kadın adayı olarak görüyor-
dum. Şimdi ise kadın olduğumun bilincindeyim ve 
kimliğimle gurur duymayı KİHEP’le öğrendim. Ço-
ğumuz şiddetin sadece fi ziksel olduğunu düşünü-
yorduk ama sözlü şiddete de maruz kaldığımızı fark 
ettik. Şimdi ise bu tür sorunlara sebep olan etkenleri 
yok etmek için çaba harcıyoruz. Bunların bilincine 
KİHEP’li olduktan sonra vardık. 

Şunu biliyorum ki KİHEP’li olmanın güvenini yaşıyo-
rum. Haklarımı bilmek beni güçlendiriyor. KİHEP ve 
Toplum Merkezi ile tanışmak hayatımdaki önemli 
bir dönüm noktası ve şans oldu. Bu programa emek 
veren herkese teşekkür etmek isterim. KİHEP’li ol-
mak bir ayrıcalıktır!

            Gözde Çetintaş - Çanakkale

Katılımcılardan 
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Gözde mektubunu  kamu görevlilerinin de katıldığı 

Çanakkale toplantısında okudu.
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Türkiye’de kadınların ev dışındaki iş yaşamına katılım 

oranı gitgide düşüyor. 2008 yılı itibariyle Türkiye’de 

kadın istihdam oranı %20’lerde seyrediyor. Ülkemiz, 

kalkınmakta olan 119 ülke arasında kadın istihdamı 

konusunda 109. sırada yer alıyor!

Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılmasının önün-

deki çeşitli engeller arasında en çok karşılaştığımız 

etken bakım hizmetleri, yani evdeki çocukların, yaş-

lıların, engelli ya da hastaların bakımı. Çok zaman 

alan bu yorucu uğraş, geleneksel kadın – erkek rol-

leri çerçevesinde hep kadınların üzerine yüklenmiş 

“doğal bir iş” gibi görülüyor. Fakat birçok kadın, evin-

de yürüttüğü bakım hizmeti nedeniyle dışarıdaki iş 

yaşamına, istediği gibi bir mesleğe kavuşma imkânı 

bulamıyor. Ülkemizde bakım hizmetleri sunan ku-

Kadının insan haklarını hayata geçirmek için kullan-

dığımız en önemli uluslararası sözleşme CEDAW 

(Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi). Türkiye dâhil 

tüm taraf devletler bu sözleşmenin hükümlerine 

uymak ve her dört yılda bir CEDAW Komitesi’ne ül-

kelerinde kadının durumunu bildiren raporlar sun-

mak zorunda. Türkiye hükümeti, 2008 yılı raporunu 

sunmaya hazırlanırken kadın örgütleri de ülke ger-

çeklerini kadın bakış açısından anlatan Gölge Ra-

poru hazırlamak için kolları sıvadı. 

KİH–Yeni Çözümler, 1997 yılından bu 

yana Türkiye’nin CEDAW sürecine aktif 

olarak katılarak, Gölge Rapor yazılması ve 

BM’de savunulmasına çalıştı. 2005 yılında 

KİHEP dayanışma ağından kadınlar da bu 

süreçte etkin rol oynadı. Gölge Rapor’un 

yazılmasına katkıda bulunan KİHEP’liler 

New York’taki BM toplantısında da savu-

nuculuk yaptı. 

Kadınların iş yaşamına katılımını 
güçlendirecek bir çalışma başlatıyoruz

rumsal yapılar oldukça yetersiz, özel bakım hizmet-

leri ise gelir düzeyi düşük ailelerin karşılayamayaca-

ğı kadar yüksek. 

KİH – Yeni Çözümler Derneği olarak 2007 yılın-

da başlattığımız bir çalışmayla bakım hizmetleri 

konusuna mercek tutuyoruz. Dünyadan farklı ör-

nekleri de araştırarak, kurumsal çözümler geliştirip 

bakım hizmetlerini kadınların omzuna yüklemeyen 

uygulamaları inceleyeceğiz. Farklı ülkelerden araş-

tırmacı ve kadın örgütlerinin katıldığı çalıştaylar dü-

zenlenecek ve tüm çalışmalar bir yayınla kamuoyu-

na iletilecek. Programın sonunda, Türkiye’den ilgili 

devlet kurumlarının da yer alacağı geniş katılımlı bir 

sempozyum düzenlemeyi hedefl iyoruz.

Deneyimlerimizi diğer kadın örgütleri ve KİHEP da-

yanışma ağıyla paylaşmak ve Türkiye’de CEDAW’ın 

daha da etkili bir savunuculuk aracı haline gelme-

sini sağlamak amacıyla Şubat 2008’de yeni bir ki-

tapçık hazırladık: BM CEDAW Sürecinde Sivil Toplum 

Örgütleri ile Savunuculuk ve Lobilicik - Türkiye 

Gölge Raporları: 1997 & 2005 Deneyimleri. 

Kadın örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu 

güçlendirmek için KİH-Yeni Çözümler olarak Şubat 

ayında bir de CEDAW planlama toplantısı düzenle-

dik. Kısa dönem hedefl erinin ve çalışma 

takviminin tartışıldığı toplantının bile-

şenleri arasında KİHEP’in kurumsal or-

takları olan Çanakkale EL-DER, VAKAD 

ve İzmit KADAV da bulunuyor. Devam 

eden süreçte KİHEP dayanışma ağının 

görüş ve katkılarından faydalanmak 

için sizlerle irtibat halinde olacağız.

CEDAW 2008 Gölge Rapor 
süreci hızlanıyor
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Kadınlar ev işlerini yapmak ve ev halkına bakmakla 
yükümlü köleler midir? Elbette hayır!  Öyleyse: Ka-
dınların ev içi emeğine karşılık sağlık ve emeklilik 
hakkı ve ücretli çalışan kadınlar için cinsiyete da-
yalı yıpranma payı istiyoruz!

Kadın hareketi bu taleplerini Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na (SSGSS) dâhil 
ettirmek için çalışıyor. Mevcut yasa tasarısı; sosyal 
güvencelerimizi, emeklilik ve sağlık haklarımızı kısıt-
lamakta. Meslek odaları, sendikalar ve kadın örgüt-
leri de bu tasarının geri çekilmesi ve taleplerimizin 
kabulü için bir araya geliyor ve basın toplantıları 
düzenliyor. 

Çalışan kadınların çocukları için işyerlerinde kreş 
açılması da kadın hareketinin gündeminde. Çünkü 
çocuk, yaşlı ve hastaların bakımı kadınların ev dışın-
da ücretli çalışmasını engelleyen en önemli sebep-

Amargi Feminist Kitabevi 

Kadınlar çalışma hakkından ve sosyal 
güvencelerinden vazgeçmeyecek

lerden biri. Üstelik kadınlardan karşılığında hiçbir 
ücret almadan bu bakım hizmetlerini yerine getir-
meleri bekleniyor. 

İş Kanunu’nun “En az 150 kadın işçi çalıştıran işyeri, 
kreş ve bakımevi açmak zorundadır” hükmü pratik 
hayatta uygulanmıyor. Dahası, kreş ve benzeri ihti-
yaçları karşılamak için çalışan annelerin maaşından 
yapılacak kesintiler ile bir fon oluşturulacağına dair 
haberler basına yansımaya başladı.  

Kadınların maaşlarına göz diken, hatta çocukların 
bakımından sadece kadınlar sorumluymuş gibi 
kadınların çalışma özgürlüğünü tehdit eden böyle 
adaletsiz bir uygulamaya kadın hareketinin izin ver-
meye hiç niyeti yok. Aksine çalışma hakkını sonuna 
kadar kullanmaya kararlı olan kadınlar, bakım hiz-
metlerine kurumsal çözüm getirilene dek mücade-
lelerini sürdürecek.  

Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi , feminist ya-
yıncılığı ve kadın yazarları desteklemek amacıyla bir 
kitapevi açtı. Amargi Feminist Kitabevi’nde kadın-
lar okuyacak, tanışacak, tartışacak ve güçlenecek. 

Kitabevinde öncelikle feminist politika araştırma-
ları, kadın edebiyatçıların kitapları, cinsiyetçilik, şid-
det, militarizm ve milliyetçilik konularında eserler 
yer alacak. Amargi’nin sahaf bölümünde okurların 
bağışladığı eski kitaplar da uygun fiyatlarla satışa 
sunuluyor. Kitabevi; milliyetçi, ırkçı veya cinsiyetçi 
olmayan her türlü kitap bağışına açık. 

Farklı etkinliklere ev sahipliği de yapan kitabevi açılı-
şından bu yana, Kıbrıslı şair Neşe Yaşın’ı ve yazar Oya 
Baydar’ı okurlarıyla buluşturdu. Kitabevinin içinde 
minik bir de kafesi var. Okuyan kadınlarla buluşmak, 
tanışmak için. 

Kâtip Mustafa Çelebi Mah. 
Tel Sokak. No.16 Beyoğlu İstanbul
Tel. 0212 251 01 54  / www.amargi.org.tr

Kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan ve aile hu-
kuku ile ilgili hukuksal sorunları danışabilecekleri ve 
bilgi edinebilecekleri bir internet sitesi açıldı.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) ka-
dınların, internette, kimliklerini gizli tutarak sorunla-
rını paylaşmalarını ve avukatların destek mesajlarına 
ulaşmalarını sağlıyor. 

Sitenin adresi: 
http://www.turkhukuksitesi.com/kadin_haklari.php

Kadınlara internette 
hukuk desteği



14

TÜ
R

K
İY

E
’D

E
N

 K
A

D
IN

 H
A

B
E
R

LE
R
İ

“Şu elimde görmüş 
olduğunuz mor iğne...”

İstanbul Taksim’de yılbaşı gecesi gerçekleşen cinsel 
saldırı; kadın hareketinin yıllar önce cinsel tacize 
karşı yürüttüğü “Mor İğne” kampanyasını yeniden 
canlandırdı. Kadınlar, tacizcileri Kabahatler Kanunu 
çerçevesinde 57 YTL para cezasıyla serbest bırakan 
yetkilileri protesto ediyor. Zira cinsel taciz bir kaba-
hat değil Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) iki yıla kadar 
hapisle cezalandırılan bir suç.

TCK’nın ilgili maddelerini uygula-
mayarak görevini ihmal eden yet-
kilileri protesto için başlatılan kam-
panya ile kadınlar, 8 Mart’a kadar 
her Cuma Beyoğlu’nda buluşarak 
“mor iğne” dağıtıyor. Kadınlar; ka-
musal alanda gerçekleşen cinsel 
taciz suçları ile ilgili kovuşturma 
yapmak için “şikâyet” koşulunun 
aranmamasını da talep ediyor. 

Türkiye’den

Kadın Haberleri

Eş onayı olmadan 
konut satılamaz

“Evlilik tarihi ne olursa olsun eşlerin ikisinin de onayı 
olmadan ailenin oturduğu konut satılamayacak, kira 
sözleşmesi feshedilemeyecek.” 

15.10.2007 - Hürriyet 

Kadınların insan haklarını koruyan mevcut yasaların 
uygulanmasındaki sorunlara rağmen olumlu yargı 
kararları da var. Medeni Kanun’da “Aile konutunun, 
eşlerin ikisinin birden onayı olmadan satılamaya-
cağını” belirten düzenlemeyle ilgili Yargıtay’ın Ekim 
2007’de aldığı karar da bunlardan biri. Yargıtay bir 
kez daha, bu düzenlemenin 1 Ocak 2002’den önce 
edinilmiş aile konutları için de geçerli olduğuna ka-
rar verdi. 

“Savurgan” eşin maaşı 
kadına ödenecek

Yargıtay “eşinin eve bakmadığını, faturaları ödeme-
diğini ve kumar oynadığını” iddia ederek nafaka 
talep eden bir kadını haklı buldu ve eşin Bağ-Kur 
maaşının doğrudan kadına ödenmesini istedi. 

Karar, Medeni Kanun’un 198. maddesine dayandı-
rıldı. Madde şöyle: “Eşlerden biri, birliğin giderlerine 
katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâkim 
onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen 
diğer eşe yapmalarını emredebilir.”

08.01.2008 - BİA Haber Merkezi 

Cinsel  tacize karşı yürüdük ( www.morigne.blogspot.com)



Piyale Madra 

Karikatürler, sevgili Piyale Madra’nın izniyle kullanılmıştır.

İran’daki tek kadın 
dergisi kapatıldı
İran’da 16 yıldır aktif olarak kadın haklarını savunan 
tek Farsça kadın dergisi Zanan kapatıldı. Zanan’ın 
(Kadınlar anlamına geliyor) yayın ruhsatının iptali için 
gösterilen gerekçe “İnsanları İslam Cumhuriyeti’nin 
kadınlar için güvenli olmadığına inanmaya sevk 
ederek halkın yasalara ve kamu düzenine güveni-
ni zedelemek”. Aylık dergi, son sayılarında kadınlara 
karşı işlenen suçları sayfalarına taşıyordu. Kapatılma 
kararını protesto eden ve derginin açılması için baş-
latılan uluslararası imza kampanyaları sürüyor. Afgan kadınlar 

Şeriat Mahkemesi’ni 
protesto etti 
Afganistan’da bir gazetecilik öğrencisi, internette 
okuduğu kadın haklarıyla ilgili bir makaleyi üniver-
sitedeki arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. Ma-
kale, aşırı dincilerin kadınları baskı altında tutmak 
için Kuran’ı kullandıklarını anlatıyordu. Şikâyet üze-
rine tutuklanan 23 yaşındaki Seyid Pervez Kambakş, 
Şeriat Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptı-
rıldı.

İdamın bir an önce infazı için ayaklanan Afgan din 
adamlarının karşısına çıkma cesaretini gösteren 
tek grup ise kadınlar. 5 Şubat’ta başkent Kabil’de 
toplanan 200 Afgan kadını, kadın haklarını savun-
maya çalışan gencin serbest bırakılması için miting 
düzenledi. İdamın durdurulması için tüm dünyada 
kampanyalar sürüyor. 

Mor Mizah /

BM Kadının Statüsü 
Komisyonu’nun 52. 
toplantısı New York’ta
Kadınların insan haklarını kullanmalarını sağlaya-
cak politikaların gerçekleşmesi için devletlerin bu 
konuya gerekli bütçeyi ayırması gerekir. Örneğin 
Türkiye’de; kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılma-
sı ve şiddete uğrayan kadınların kendilerine yeni bir 
yaşam kurmaları amacıyla yeterli kaynak ayrılmadığı 
için yeterli sayıda sığınak yok ve verilen hizmetlerin 
kalitesi oldukça düşük. 

27 Şubat - 7 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler’e 
(BM) üye devletler bu konuyu masaya yatırıyor. BM 
Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) New York’ta 
yapılacak olan 52. oturumunun gündemi “Eşitlik ve 

Kadınların Güçlendirilmesi için Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme.” 

Her yıl olduğu gibi bu oturumda da BM’ye üye ül-
kelerin kadın örgütleri de toplantıya katılarak dev-
letlerin bu konuda somut hedefl er belirlemesi için 
lobicilik yapacaklar. Toplantıya Türkiye resmi dele-
gasyonunun yanı sıra, Kadın Emeği ve İstihdamı 
Girişimi’nden (KEİG) Şemsa Özar ve Selma Acuner 
de kadın örgütlerini temsilen katılacak.
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Kadınlarla... Mor Bülten’e katkıda bulunan Myra Ajans ve SIDA’ya (İsveç Uluslararası 

Kalkınma ve İşbirliği Kurumu) teşekkür ederiz... 

Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık KİHEP İletişim Bülteni

Sahibi: Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü: Liz Erçevik Amado Genel Yayın 

Yönetmeni: Efsa Kuraner Yayına Hazırlayan: Irazca Geray İletişim Adresi: İnönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 

Gümüşsuyu 34437 İstanbul · (212) 2510029 · newways@wwhr.org Yayın Türü: 4 Aylık Yerel Süreli Yayın 

Grafi k Tasarım: Çağlar Çağ Baskı: Artpres Matbaacılık, Seyrantepe Mah. İmamçeşme Yolu G47 Sk. No. 5 K.1 4. Levent - İstanbul 

Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğrafl ar sahibinden izinsiz kullanılamaz.

Türkiye’deki en yaygın insan hakları eğitim 
programı olan KİHEP; kadınların anayasal, medeni, 
ekonomik ve doğurganlık hakları, şiddete karşı 
stratejiler, iletişim, toplumsal cinsiyet rollerine 
duyarlı çocuk eğitimi, cinsellik, siyaset, feminizm, 
kadın hareketi ve örgütlenmesi konularını kapsar. 
Başarıları dünya çapında da örnek gösterilen 
KİHEP,  2004 yılında “İnsan Haklarında Yeni 
Taktikler” adlı uluslararası proje kapsamında 
“dünyada insan hakları konusunda kullanılan en 
iyi taktiklerden biri” seçilmiştir.

KİHEP, ilk kez 1995’de, Kadının İnsan Hakları 
- Yeni Çözümler Derneği tarafından Ümraniye 
Kadın Merkezi ile işbirliği içerisinde “Kadınlar için 
Yasal Okur - Yazarlık Programı” başlığı altında 
gerçekleştirilen bir seri pilot uygulama ile başladı. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen talep 
üzerine 1996-1997’de Diyarbakır, Gaziantep ve 
Şanlıurfa’da ikinci pilot uygulamalar ile devam etti.

Türkiye’de hayata geçirilen bu eşsiz çalışmanın 
ülke çapında yaygınlaşması ve süreklilik kazanması 
ise, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 1998 yılında KİH 
- Yeni Çözümler Derneği ile bir işbirliği protokolü 
imzalamasıyla gerçekleşti. Protokol ile Genel 

Müdürlüğe bağlı Toplum Merkezleri ve Aile 
Danışma Merkezleri’nde çalışan meslek elemanları; 
KİHEP Eğitici Eğitimleri’ne katılıp merkezlerinde 
KİHEP uygulayarak, kadınları güçlendiren bu 
sürecin en önemli parçası oldular. 

Katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımla bilgi ve bilinç 
düzeyini yükseltmeyi amaçlayan KİHEP; kadınların, 
edindikleri bilgileri eyleme ve örgütlenmeye 
dönüştürebilmelerini hedefl iyor. 

1995 yılından bu yana, KİHEP’li kadınlar tarafından 
12 ilde 17 örgütlenme girişimi başlatıldı. Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) yanı sıra, KİHEP’li 
kadınlar tarafından kurulan Çanakkale Kadının 
El Emeğini Değerlendirme Derneği (EL-DER) 
ve Van Kadın Derneği (VAKAD) de Eğitici 
Eğitimleri’ne katılarak KİHEP’in yerel kurumsal 
ortakları oldular. KİHEP’li kadınların ve örgütlerin 
oluşturduğu dayanışma ağı, Türkiye’de kadınlar 
için gerçekleştirilen birçok yasal reform sürecinde 
ve çalışmada etkin olarak yer aldı. Dayanışma 
ağımız, düzenli olarak yayınlanan KİHEP bülteni 
Kadınlarla Mor Bülten ve NTV işbirliğiyle hazırlanan 
Kadınlarla… Mor Dizi isimli belgesel gibi basın 
yayın araçlarını da kullanarak güçlenmeye devam 
ediyor.

Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı 
(KİHEP)


