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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 
38 ilinde 5000'den fazla 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

Haziran 2008, Sayı 5

Kadınlarla Mor Bülten’in 5. 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,
Bültenimiz, dayanışma ağımıza can katan bir haberle açılıyor: KİHEP uygu-
lamalarının yaygınlaşmasını ve dayanışma ağımızın genişlemesini sağla-
yacak olan KİHEP 6. Eğitici Eğitimi’ni Haziran ayında İstanbul’da gerçek-
leştiriyoruz. Bu Eğitici Eğitimi ile KİHEP eğitici ağına 23 yeni arkadaşımızın 
katılmasını ve programı en az 5 yeni ile daha taşımayı hedefliyoruz. 

1995 yılından bu yana sahada uygulanan KİHEP, birbirinden özverili ve 
birbirinden becerikli eğiticileri sayesinde son derece zengin bir program 
haline gelerek, Türkiye’nin dört bir yanında kadınların yaşamlarını dönüş-
türmelerine ve insan hakları ihlallerine ‘Dur’ demelerine katkıda bulunuyor. 
KİHEP Eğitici Eğitimleri'ne bugüne kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı 107 meslek elemanı ve bağımsız kadın 
örgütlerinden 9 kadın katıldı. 

Bültenimizin beşinci sayısı; Ankara, Aydın, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İs-
tanbul, İzmir, İzmit, Mersin, Sivas ve Van’dan KİHEP’li kadınların sesleri ve 
çizimleriyle can buluyor. Kadın hareketinin Türkiye ve dünyadaki günde-
minden sıcak haberlerin de yer aldığı bültenimizin yeni renkleri ise bağım-
sız kadın örgütlerinden arkadaşlarımızın aktardığı haberler.

Mor Bülten’i var eden sevgili kadınlar, düşlerinize, emeklerinize sağlık.

Kadınlarla Mor Bülten’e katkıda bulunan Myra Ajans ve SIDA’ya (İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu) teşekkür ederiz.

SHÇEK ile gerçekleştirdiğimiz ilk Eğitici Eğitimi, 1998
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Kadın 
Hareketinden

Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ) 23 kadın 
örgütünün girişimiyle kurulan ve medyada kadın-
lara yönelik ayrımcılık, hak ihlalleri ve şiddet suçları 
konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla çalışan 
bir platform. Bu yıl MEDİZ 25 Nisan’da Medyada 
Cinsiyetçiliğe Son kampanyasını başlattı.  

Kampanya kapsamında İstan-
bul Bilgi Universitesi’nde “Cin-
siyetçi Olmayan Medya İçin...” 
başlıklı bir de uluslararası kon-
ferans düzenlendi. Konferans; 
medya yöneticileri ve çalışanla-
rı, medya izleme grupları, femi-
nist medyadan temsilciler, aka-
demisyenler, kadın gazeteciler 
ve kadın örgütlerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Konferansta; medyadaki cinsi-
yetçi sunum ve temsiller, med-
ya içindeki cinsiyetçilik, kadın 
çalışanların yaşadığı ayrımcılık 
gibi konuların yanı sıra feminist 
medya deneyimleri ve bunların 
tüm medyayı etkileme ve model oluşturma gücü 
de tartışıldı. Medyadaki iyi örneklerin etkileyiciliği 
ve okur/izleyici, dinleyicilerin etkileme, dönüştürme 
olanaklarının da konuşulduğu konferans boyunca 
cinsiyetçi olmayan bir medyanın nasıl mümkün 
olacağı tartışıldı. 

Konferans sırasında MEDİZ’in iki haftalık medya izle-
me çalışmasının sonuçları da katılımcılarla paylaşıl-
dı. Bu izleme sürecinde MEDİZ, televizyon ve radyo 
kanalları, günlük gazeteler ve internet sitelerini takip 
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Cinsiyetçi Medya İstemiyoruz!
ederek, medyada kadınlara yönelik hak ihlalleri, ay-
rımcılık ve cinsiyetçi kalıplar içeren yayınları biraraya 
toplamıştı. 

Medyada Cinsiyetçiliğe Son kampanyası boyunca, 
medyadaki iyi ve kötü örneklerin paylaşıldığı çeşitli 

eylemlilikler, medyayı izleme, eleş-
tirme ve etkileme mekanizmaları-
nın harekete geçirilmesi ve MEDİZ 
internet sayfası gibi alanlarda izleyi-
ci/okuyucu/dinleyicilerin medyayı 
etkileme olanak ve etkinliklerinin 
arttırılması hedefleniyor.

www.mediz.org 

Kadınlar İçin Yeni Bir 
Danışma Merkezi
İstanbul’da kadınlar 8 Mart 2008’de 
yeni bir danışma merkezine kavuş-
tu.  Mor Çatı Derneği’nin çalıştırdığı 

ve Şişli Belediyesi’nin finansal des-
tek sağladığı Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne iki 
yıl önce kaybettiğimiz feminist yazar ve gazeteci 
Duygu Asena’nın adı verildi. 

Duygu Asena Kadın ve Aile Danışma Merkezi:
Cemal Sururi Sok. No: 2 Gülbağ – Mecidiyeköy 
(Profilo Alışveriş Merkezi’nin ana girişinden devam 
eden cadde üzerinde - Meriç Plaza Karşısı)

Mor Çatı Derneği
Tel: (0212) 292 52 31 – 32   
www.morcati.org.tr

Seda Saluk - Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ) 
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Kadınların Tarihi: 
İtaat, İsyan, Feminizm

Bu seneki teması “Kadınların Tarihi: İtaat, İsyan, Fe-
minizm” olan 6. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın 
Filmleri Festivali’nde dünyanın çeşitli yerlerinden ka-
dınların hayalleri, düşleri ve isyanları bir araya geldi. 

Festival filmleri; 14-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da, 
ardından Eskişehir Demokratik Kadın Platformu or-
taklığıyla 28-29 Mart’ta Eskişehir’de, Tunceli KAMER 
ortaklığıyla 4-5 Nisan’da Tunceli’de ve Van Kadın 
Derneği ve Yaka-Koop ortaklığıyla 11-12 Nisan’da 
Van’da izleyicileriyle buluştu. 

Festivalde 13 ülkeden 46 film, kadınların var olma 
ve direnme hikayelerini anlattı: ABD’de kadınların 
oy hakkı savunucularının izlerini süren “Sessiz Sine-
mada Sufrajetler;” İkinci Dünya Savaşı’nda işgücü 
eksikliğini gidermek üzere kadınların nasıl çalışma 
yaşamına girmeye teşvik edildiğini ve savaş bittik-
ten sonra bu işlerin nasıl tekrar erkeklere verildiğini, 
çalışmaya başlamış kadınların geri evlerine gönde-
rildiğini anlatan “Çalışkan Rosie;” Fransa’daki feminist 
hareketi anlatan “Kadın Kurtuluş Hareketi Tarihinden;” 
Filmmor’un Türkiye’deki feminist hareketin başlan-
gıç yıllarını anlatan filmi “İsyan-ı Nisvan”... 

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği 
(KA-DER) siyasete katılmak isteyen kadınlara yöne-
lik eğitim programlarına devam ediyor. 2009 Yerel 
Seçimleri’nde belediye başkanı, il genel meclisi, il 
ve ilçe belediye meclisi üyesi veya muhtar adayı ol-
mak isteyen kadınlara yönelik Kadınlar için Siyaset 
Okulları’nın ilki Mayıs ayında İstanbul’da, ikincisi 2-6 
Haziran’da Mersin’de gerçekleştiriliyor.
 
KA-DER’in 2006 ve 2007 yıllarında 6 ilde düzenle-
diği okullara 200 kadın katılmıştı. Bu sene de 9 ilde 

Festivalde; itaat etmek kadar isyan etmenin, başka 
bir hayat düşlemenin yani feminizmin de tarihi olan 
kadınların tarihini konu alan filmlerin yanı sıra söyle-
şiler, atölyeler ve video forum da düzenlendi. 

Bu yıl da kadınların ve erkeklerin eşit fırsatlara ve 
koşullara sahip olduğu, şiddet ve ayrımcılığın ol-
madığı bir yaşam düşüyle gerçekleştirilen festivale, 
Türkiye’den dokuz, Türkiye dışından on yönetmen 
konuk oldu. Dört ilde binlerce kadınla, kadınların 
emeği, sözü, düşleri paylaşıldı. 

 www.filmmor.org

toplam 10 okul açılması hedefleniyor. Beş tam gün 
süren Kadınlar için Siyaset Okulu’na katılım ücret-
siz.
 
2009 yerel seçimlerinde yerel yönetimlerin herhan-
gi bir kademesine aday olmayı istiyorsanız, okulların 
gerçekleştirileceği il ve tarihleri öğrenmek için 
KA-DER’i arayabilirsiniz. 
 
KA-DER Genel Merkez 
Tel: (0212) 273 25 35 
www.adrena.com.tr/kader

Kadınlar için Siyaset Okulları

Tuğçe Canbolat – Filmmor Kadın Kooperatifi
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Geçtiğimiz Mart ayında, Van Kadın Derneği (VAKAD) 
üyeleri Van’ın farklı mahallelerinde yaşayan ve derne-
ğe ulaşamayan kadınlara kendileri kalkıp gitmeye ka-
rar verdiler. Tuttukları minibüsle 1 Mart’ta başladılar 
mahalle mahalle gezmeye. Aslında 14 Mart’a kadar 
süreceklerdi minibüslerini ama emniyet, araçlarını 
teknik şartlara uygunsuzluk nedeniyle trafikten men 
edince 8 Mart’ta kampanyayı sonlandırmak zorunda 
kaldılar. 

Kampanyanın detaylarını VAKAD’lı KİHEP eğiticisi 
Müjgan Güneri’den alıyoruz: 

Mor Bülten(MB): Kampanyanın amacı, ulaştırmayı 
amaçladığınız mesaj neydi? 
Müjgan Güneri: Kadınlara, şiddetle mücadelede 
yalnız olmadıklarını göstermeyi ve ilde çalışan ör-
gütümüzü daha fazla kadının daha yakından tanı-
masını hedefledik.

MB: Ulusal basına da yansıyan haberlerden görebil-
diğimiz kadarıyla kadınlarla sokaklarda, kapı eşikle-
rinde konuştunuz. Kadına karşı şiddete ve eşitlik ta-
lebimize dikkat çeken afişler hazırladınız. Başka neler 
yapıldı? 
Müjgan Güneri: Kentin farklı yerlerinde bulunan 50 
reklam panosu kiraladık. Bu panolara afişlerimizi as-
tık. Minibüsle mahalleleri dolaşmaya başladık, bro-
şürler dağıttık ve  megafondan yaptığımız anonslar-
la kadınlara etkinliklerimizi duyurduk.

Kadınlara sahip oldukları medeni, siyasi, sosyal ve 
ekonomik haklarını duyuran sloganlardan bazıları:

 Kadın hakları insan haklarıdır. Kadınlar erkeklerin 
köleleri, hizmetçileri değildir. Sevgili kadınlar! Hakla-
rımızı bilelim, öğrenelim, kullanalım.
 Sessiz kalmak ortak olmaktır. Şiddete sessiz kal-
mayın. Ortak olmayın.
 Sevgili erkekler, size öldürün, vurun, asın diyenle-
ri ihbar edebilirsiniz. 
 Şiddeti durdurmak elimizde. Aile içi tecavüzü ka-
bul etmeyeceğiz. Dayağı kabul etmeyeceğiz. 
Ailenin korunmasına dair kanun ile dayakçı kocalar, 
babalar, ağabeyler evden uzaklaştırılıyor.   
 Sevgili kadınlar ve erkekler! Bir kadını dövmek, 
tekmelemek, yumruklamak, kadına tükürmek, ba-
ğırmak suçtur, günahtır. Kadınlar insandır ve erkek-
lerle eşit haklara sahiptir. 
 Başlık parasıyla, süt parasıyla satılmak 
istemiyoruz.
 Sevgili kadınlar, resmi nikâh yapmadan dini 
nikâh yapmak suçtur. Zorla evlendirmek suçtur. 18 
yaşından önce evlendirmek suçtur. Sizi zorla evlen-
dirmek isterlerse polise, savcıya, valiye, jandarmaya 
gidebilirsiniz.
 Kadınların çalışma hakkı, işyerinde kariyer yapma 
hakkı var. Kadınların da para kazanmaya hakkı var. 
Kadınların çalışmasını engellemek suçtur. Kadınlar 
kendi hayatlarına kendileri karar verebilirler. 

MB: Kampanyanın çıktıları neler oldu? 
Müjgan Güneri: Bizi gören kadınlar bizleri tanıdık-
larını, yaptığımız işten dolayı gururlandıklarını söy-
lediler. Çok ilgiliydiler. Tanımayan, bilmeyen kadınlar 
da bizleri tanımış oldu. Özellikle reklam panoların-
daki afişler çok etkili oldu, çok beğenildiler. Vermek 
istediğimiz mesajlar yerine ulaştı. Karşılaştığımız in-
sanlardan çok olumlu tepkiler aldık. 

MB: Kampanya devam edecek mi? 
Müjgan Güneri: Kalıcı reklam panosu için yer bul-
duk. Afişlerimizden bir ya da bir kaçını şehrin girişin-
de uygun bir virajda ve insan sirkülasyonun yoğun 
olduğu bir mevkide bu kalıcı panolara asacağız. İler-
de bir tarihte de yine araçla gezeceğiz. 

www.vakad.org

Minibüste Kadınlar 
Ellerinde Megafon 
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KADAV’lı KİHEP eğiticileri Yalova, İzmit, Gebze, 
Körfez, Gölcük ve Sapanca’da farklı sosyal ve etnik 
gruplardan kadınlarla eşzamanlı KİHEP çalışmaları 
yürütüyor. 

KADAV Kartopu projesi ile; sınıf, din, dil, ırk, etnik kö-
ken, yaş, cinsel yönelim farkı gözetmeksizin, kadın-
larla dayanışmayı, toplumsal cinsiyet duyarlılığını 
artırmayı, kadınlara haklarımızı konu alan eğitimler-
le destek olmayı, özgürleşmenin ve örgütlenmenin 
yolunu açacak sosyo-ekonomik güçlenme olanak-
larını yaratmayı amaçlamakta. Dayanışma Grup Eği-
timleri kapsamında yapılan takım, drama ve atölye 
çalışmaları ile başlayan  program KİHEP çalışmaları 
ile tamamlanıyor. 

Bölgede örgütlenme umutları yeşerten bu KİHEP 
uygulamalarından taptaze bir nefes:

Yaralarını Saran Kent: Yalova

Bir başka güzel Yalova. Hani depremin izleri iyiden 
iyiye yok olmuş bu kentte. Yüksek binalar yok artık. 
Burada Yerel Gündem21 kapsamında bir araya ge-
len kadınlarla başladık Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı’nı (KİHEP) uygulamaya. Konu kadın hare-
ketinin tarihçesine geldiğinde heyecanlandılar.

Sadece kendileri için değil mahallelerde de olsun 
KİHEP dediler. Bir kaç mahallede yapılan çalışmalar 
sonrasında ilk göçmen mahallesinde başladı KİHEP. 

Diğer mahallelerde çalışmalar sürerken kadınlar 
dernek kurmaya karar verdi. “Çalışmalarımızda daha 
özgür, bağımsız olmak istiyoruz” diyen kadınlar artık 
hem KADAV’lı  hem de KİHEP’li kadınların kızkardeş-
leri oldu.

Sapanca Kestanelik Mahallesi 
Roman Kadınları

Sapanca'da bir KİHEP tanışma toplantısı: 

Ocak ayı... Çok soğuk... Kestanelik mahallesine giri-
yoruz Şükran ebe ile.  Şükran sesleniyor; “Semaaa, 
İnciiii, Muhtereeeem, Songüüüüül...” 

Bir çocuk ağlıyor kapı önünde. Belli ki bir şeyler isti-
yor annesinden. Sesleri duyunca bir yandan ağlama-
ya devam ediyor diğer yandan “Anaa baksana, karılar 
geldi seni sesliyor” diyor ve yine ağlıyor. 

Okulun ana sınıfında toplanıyor kadınlar. Kapı kapalı. 
Kar giderek tipiye dönüşse de Roman kadınlar çıplak 
ayakları ile bekliyor. Kaymakamı arıyoruz. O okul mü-
dürünü arıyor. Yaklaşık bir saat sonra kapı açılıyor.

Roman kadınlar önyargılı. Yok sayıldıklarının farkın-
dalar. “Bizi olduğumuz gibi kabullenmiyorlar. Değiş-
memizi istiyorlar. Giysi getiriyorlar. Bizim giymediği-
miz. Giymeyince de...” 

Çalışmak zorundalar. Her işi yapıyoruz diyorlar. “Ama,” 
diyor İnci “Aramızda fuhuş yapanlar da var. Biz kabul 
etmiyoruz. Kocaları satar onları. Hem de beş liraya.” 
Dilencilik yaparım diyor yaşlı olanı. “Başka da bir iş 
bilmem. Zaten bize iş de vermezler. Temizlik yapmak 
isteriz. Güvenmezler. En fazla çiçeğe gideriz.” Serada 
çalışanlardan biri hayalini anlatıyor, “Üç-beş kuruşum 
olsa en iyi bildiğim işi yaparım. Öğrendim çiçekçili-
ğin her bir şeyini. Ufak bir sera kurarım kendime. Ata-
rım göbeciğimi,” deyip başlıyor oynamaya. 

Melek Nurlu Gündoğan  
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
Tel: (0262) 373  58 43

Kartopu Projesi

Yalova'da KİHEP’li kadınlar
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Çalışmayan kadın yoktur, çalışıp da emeğinin 
karşılığını alamayan kadın vardır...

Türkan Bakır’ın İzmir’de yürüttüğü ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir KİHEP grubu, 
programın Ekonomik Haklar bölümü işlenirken yap-
tıkları tartışmalar ve grup çalışmaları sırasında geliş-
tirdikleri önerileri raporlaştırıp Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Dilekçelerine ce-
vaben KSGM Genel Müdürü Esengül Civelek’ten 
mevcut çalışmaları özetleyen bir de mektup aldı-
lar. Bu KİHEP grubunun raporundan kesitleri zevkle 
okuyacağınızı sanıyoruz: 

“Sayın Nimet Çubukçu,
Bizler aşağıda ismi olan derneklerin başkan ve üye-
lerinden oluşan, 28 kişilik Kadının İnsan Hakları 
Eğitim Programı (KİHEP) grubuyuz. Bilindiği üzere 
KİHEP, Türkiye’nin de imzaladığı CEDAW ilkeleri ışı-
ğında kadının sosyal, kültürel, bedensel, politik ve 
anayasal hakları konusunda farkındalığımızı arttıran 
bir eğitim programıdır. 

Bu program çerçevesinde, “ev kadını” denen “evde 
oturan, çalışmayan” kadının ekonomik hakları tartı-
şıldı. Bizler, ev dışında çalışmayan ya da çalışamayan 
kadının; ev işi, çocuk bakımı, yaşlı – hasta bakımı 
gibi görevlerinin ücret karşılığının aylık en az 2.500 
YTL  olduğunu  tespit ettik. Yani çalışmayan kadın 
yoktur, çalışıp da emeğinin karşılığını alamayan ka-
dın vardır. 

Ev kadınlarına ev işleri karşılığında ücret verilmesi 
fikrini, bu parayı devletin mi yoksa eşlerin mi vere-
ceğini, devlet verecekse kaynakların neler olabile-
ceği konularını görüştük ve şu sonuçlara vardık: 

 Kadınlar; yerel yönetimler, SHÇEK, Semt Evleri ara-
cılığıyla eğitilmeli, Köy Enstitüsü  modelleriyle des-
teklenmeli, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları 
için meslek edindirme kursları yaygınlaştırılmalıdır.

 Evlilik öncesi yapılan zorunlu sağlık kontrolleri 
gibi, nasıl araba kullanmak için ehliyet sınavına giri-
liyorsa, evliliğe hazırlanmak üzere, sosyal, ekonomik, 
psikolojik, cinsellik ve  çocuk bakımı konularında zo-
runlu evlilik eğitimi verilmelidir. 

 Çalışan kadının çocuğu için kreş, yaşlılar için ba-
kımevleri arttırılmalı, meslek edinen kadınlar bura-
larda istihdam edilmelidir. 

 Verilecek bu destek siyaset malzemesi yapılma-
malı, verilen haklar geri alınmamalıdır. 

... Günümüzde pek çok kadın, sosyal güvenliği olma-
dığı için mutsuz evliliklerine devam etmek zorunda 
kalıyor. Bu nedenle ev kadınlarına ücret verilmesini 
destekliyoruz.... 

Bu maddi destek ve sosyal güvencelerin sağlan-
ması için kaynak önerilerimiz şunlardır: 

 Şans oyunları, maç girişleri, bar ve gece kulübü 
gibi eğlence yerlerinden, içki, sigara gibi tüketim 
maddelerinden kesilen dolaylı vergilerden,
 TMSF’nin el koyduğu malların satışından elde 
edilen gelirden,
 Kadınlar İçin Ödenek adı altında, Diyanet bütçe-
sinden, 
 Turizm, ticaret, hac-ümre için yapılan yurtdışı çı-
kışlarından,

Bir miktar ayrılıp belli bir fona aktarılmalıdır.

Saygılarımızla,

KİHEP GRUBU üyeleri
AÇEV - Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği - Giri-
şimci Kadınlar Derneği - Hürriyet Kadın Kulübü - İzmir 
Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği - İzmir Konak 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi - İzmir Soropti-
mist Kulübü - KA-DER - Kadın Hakları  Koruma Derneği 
- Kadına Karşı Şiddete Son Derneği – SHÇEK – TÜLOV 
- Türk-Amerikan Uluslararası K.K.Y.D. - Türk Kadınlar 
Birliği - Üretken Kadınlar Kulübü

”
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Eğiticilerden

KİHEP ile tanışmam tesadüfen görevlendirilerek 
1999 yılında İstanbul’a gitmemle başladı. Tesadüfler 
insana bazen şans ve mutluluk getirebiliyor. KİHEP’e 
daha aday memur iken katılma fırsatı bulduğum 
için kendimi şanslı görüyorum çünkü İstanbul’da 
katıldığım o grup çalışmasından, olay-
lara gerçekten kadın bakış açısı ile ba-
kabilme becerimi geliştirerek ve farkın-
dalığımı arttırarak ayrıldım.

1999’dan bugüne açtığım tüm KİHEP 
gruplarının her toplantısına heyecan 
ile girdim. Katılımcılarla yaşadığım pay-
laşım sonucu gruplardan çoğu zaman 
mutluluk içinde kimi zaman da hüzün-
le ayrıldım. Katılımcıların; var olan yasal 
haklarını öğrenip “başka bilmediğimiz 
ya da üzerinde düşünmediğimiz ne 
gibi haklarımız var acaba” düşüncesiyle yasalara 
ve olaylara eleştirel ve sorgulayıcı bakabilme yeti-
sini görmek beni bir meslek elemanı olarak mutlu 
etti.  Şiddete uğramadığını beyan eden katılımcıla-
rın, evlilikte cinsel şiddet dâhil hayatın her alanında 
gördükleri şiddeti algılamaya başlamaları beni ger-
çekten etkiledi. 

İletişim modülünden yararlanarak çocukları ve 
eşiyle daha sağlıklı iletişim kurduğunu, dolayısıyla 
sorunların çoğunun üstesinden gelebildiğini ifade 
eden bir katılımcının eşinin, toplum merkezine ge-
lerek eşinde fark ettiği değişiklikten dolayı teşekkür 
etmesi ise beni mutlu eden anılardandır.

Kendini ifade becerilerinin artması, gelir elde etmek 
amacıyla çeşitli arayışlar içine girmek, aile ve çevre-
ye karşı daha özenli davranmak ve çevrede farkın-
dalık yaratmak, yarınlara daha güvenli bakabilmek, 
toplum merkezi gibi kamu kurumlarına daha rahat 

başvurabilmek, “Hayır” demeyi öğren-
mek, kendini ve sınırlarını tanımak, 
kendini grup sayesinde geliştirmek... 
Bunlar KİHEP gruplarından yararlanan 
katılımcılardan aldığım geribildirim-
lerden bir kaçı. Grup sürecinin psiko-
lojik tedavi etkisi yarattığını dile geti-
ren katılımcılar da oldu. 

KİHEP sadece katılımcıyı değil katılım-
cının eşini, çocuğunu, yakınlarını ve 
toplumu da etkiliyor. Bu yönüyle ben 
KİHEP gruplarını havuza atılan küçük 

nesnelere benzetiyorum. O küçük nesnelerin yarat-
tığı dalganın büyümesi ve hızla genişlemesi ile aile-
de, toplumda ve ülkemizde erkek egemen sistemin 
yumuşayarak kırılacağı ve hak ihlallerinin yaşanma-
yacağı inancı ile tüm KİHEP ailesine sevgi ve selam-
larımı gönderiyorum. Mor Bülten vasıtasıyla KİHEP 
ailesinin birbirinden haberdar olmasını sağladıkları 
için KİH -Yeni Çözümler Derneği’ne de teşekkür edi-
yorum. 

Sultan Sakıncı Karakuş - Mersin

Mersin’den 
Sevgiler

“Hayır” demeyi 
öğrenmek, 
kendini ve 
sınırlarını 

tanımak, kendini 
grup sayesinde 

geliştirmek...
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Merhaba kadın hakları mücadelesi veren sevgili 
arkadaşlar,

Sivas’tan Kıymet arkadaşımız Mor Bülten’deki bir 
yazısında kendisi için “KİHEP’ten önceki Kıymet ve 
KİHEP’ten sonraki Kıymet” diyordu. Ben de kendi ya-
şamımı biraz böyle tanımlayabilirim.

Birçoğunuz beni sendikacı yönümle tanımıştınız. 
Şimdi çevremde bu kimliğimle değil de “kadın hak-
ları savunucusu” yönümle tanınıyorum. Halbuki ha-
len sendika ve siyasetle çok iç içeyim ve çok aktifim. 
Ama ne mutlu bana “kadının kurtuluş mücadelesi” 
yaşamımın tam orta yerinde ve bunu etrafımdakile-
re fark ettirecek kadar gösterebilmişim.

Benim hayatımda KİHEP’in bu kadar önemli olması-
nın aslında büyük bir nedeni karşıma çıkan kadınlar 
ve onların hayatını öğrenmem oldu. İşte o zaman 
taşlar yerli yerine oturdu diye düşünüyorum.

KİHEP eğitimini aldıktan iki yıl sonraydı: Adı gibi bir 
hayatı olmayan Gülbahar’ı tanıdım. 1999 yılında 
hayatıma giren bu güzel kadın, eşi tarafından öldü-
rülüp, gazetelerin üçüncü sayfasına haber olmadı. 
Ama onunla ve yaşadığı aile sorunuyla karakol dı-
şında ilgilenen kimse olmadığı, eşine ekonomik so-
runlarını gidermek için sürekli bir iş bulmak yerine 
gıda kolileri verildiği için… 2001’de kendisi cezaevi-
ne eşi de mezara girdi. 

Onu ilk tanıdığımda dünya güzeli bir kalbi vardı, 
halen de öyle. Onu keşfettiğimde hemen KİHEP 
grubuna katılmasını istemiştim. Ancak onun “hayat-
ta kalmak” gibi bir önceliği olduğunu anladığımda 
geç olmuştu. Kadın sığınma evlerinde yıllarca kal-
mış, uğradığı şiddet nedeniyle defalarca hastane-
lere gitmiş, defalarca karakol ve savcılık kapılarında 
itilip kakılmış, sığınma evlerine alınmadığında has-
tanelerin bekleme salonlarında yatmış…

Bir kızı iki oğlu var. Kızı şimdi koruyucu ailede di-
ğerleri ise yetiştirme yurdunda. Gülbahar 2007 
Haziran’ında en son Denizli cezaevinden çıktı ve he-
men yanımıza geldi. Çünkü ben onunla hiç bağımı 
koparmamıştım. Ona ev tuttuk ve evini döşedik. 20 
Şubat’ta başlattığım KİHEP grubuma girdi. Yaşadık-
larına rağmen arkasına bakmayan, geleceğe dair 
umut taşıyan Gülbahar  benim hayatımda  sanırım 
hep olacak. Sık sık Mor Bülten’e onunla ilgili yazmak 
istiyorum. Belli olmaz belki bir sayıda da Gülbahar 
kendisi yazar.

Sevgi ve umutla kalın.

Aslıhan Han - Ankara  

Merhaba Sevgili KİHEP 
Ailesi
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Yaklaşık üç aydır KİHEP’e katılıyoruz. Grup katılımcı-
ları birçok kadın örgütünü temsil ediyor. Çoğu ka-
dın verilen bilgileri sistematik olmasa da zaten az 
çok biliyor. Sorun uygulanabilirlik. Kursta başarı işte 
bu noktada devreye giriyor. 

Ben Uluslararası İlişkiler mezunu, insan hakları, ana-
yasa, medeni hukuk, iletişim gibi dersleri almış hat-
ta bazılarını sınav zoruyla hani denir ya cıcığına ka-
dar öğrenmiş biriydim. Ne anlamı var? Kişisel olarak 
yararlansam da bu bilgiler 
zamanla evrim teorisindeki 
kullanılmayan organların za-
manla kaybolması gibi yok 
olup gittiler. KİHEP’in insan-
lara en azından atıl durum-
daki bilgilerini yeniden göz-
den geçirtmesi ve sorgula-
maya itmesi benim vardığım 
olumlu sonuçlardan biri.

Bir diğer olumlu sonuç ise KİHEP'in ve eğiticimizin 
yöntemi: Grup çalışmasına başladığımızda ilk önce 
hepimiz kendimizden bahsederiz. Duyarlılıklarımız-
dan, yaşadıklarımızdan, evimizden, çocuğumuzdan, 
bazen de eften püften. Bize ayrılan o sürede kimse 
özellikle de eğitimcimiz, müdahale etmez, ettirmez. 
Çok farklıyız aslında. Belki irdelendiğinde epey etnik 
kimlik, farklı siyasi görüş, sosyal statü ve eğitim du-
rumu çıkacaktır. Sorun olmuyor pek, militan değil 
kadınlar belki ondan. Kadın çerçevesinde, bir pota-
da erimiş çelik gibi bütünleşebiliyoruz.

Grup çalışmasının devamında o günün konusunu 
interaktif (çift yönlü iletişim, karşılıklı etkileşim olarak 
dilimize çeviriyorum, belki daha önceden çevrilmiştir. 
TDK’dan özür dilerim, öyleyse) yöntemle irdelemeye 
başlıyoruz. Herkesin görüşü bir şekilde değerlen-
diriliyor. Küçücük tahtamıza yazılıyor. Güle konuşa, 
duyarsızlıklara kızıp sinirlene, grup çalışmasının so-
nuna geldiğimizi fark ediyoruz. Günün sonunda da 
görüşlerimizi ve öğrendiklerimizi tek tek yine ifade 
etme şansına ulaşıyoruz. Bazılarımız eğitmenin ya-

kasını hala bırakmıyor. Aynı zamanda 
sosyal hizmet uzmanı olduğundan, 
duyarlılığı da malum, görüş alışverişi 
devam ediyor. 

Sonraki grup çalışmasını iple çekiyo-
ruz. Çünkü sadece eğitim almıyoruz, 
birbirimizin yaralarını oluşan sinerji-
de tedavi ediyoruz gibime geliyor. En 
önemli sonuç da bu, bence.

Benim için ek bir başarı ve sonuç ise artık daha çok 
ve sistemli yazmaya başlamak oldu. Yazılarımın biri 
Bianet’te yayınlandı. Yayınlanacağı belli bir kaçı da 
sırada.

Hanife Türkseven - İzmir

Bir potada erimiş çelik 
gibi bütünleşebiliyoruz...

“Güle konuşa, 
duyarsızlıklara 

kızıp sinirlene, grup 
çalışmasının sonuna 

geldiğimizi fark 
ediyoruz.”
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Katılımcılardan

Yaşam Boyu KİHEP 
Akademisine Doğru 
İzmir KİHEP grubundan sevgiler,

Grubumuzun Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler 
Derneği’nden bir ricası var: Eğitimden, eğitmenden, 
grup arkadaşlarından öyle memnunlar ki, bitmesini 
istemiyorlar. 

Ve bu nedenle KİHEP’te master yapmak istiyorlar...

Latife Şencan – İzmir 
Konak Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı

Ben de varım!
KİHEP’e katıldıktan sonra, kullanmadığımız pek 
çok hakkımız olduğunu öğrendim. Daha doğrusu, 
sosyal hayattaki pek çok şeyin kadınların da hakkı 
olduğunun kabul edilmediğini fark ettim.

Bu eğitim programına katılarak kadın olma bilin-
ci edindim. Aile yaşantısında ve sosyal yaşantıda 
kendi varlığımı kabul ederek “Ben de varım” di-
yebilme cesaretini gösterebildim. Kendimi ifade 
etmeyi, yasal haklarımı, toplum içinde kadınların 
maruz kaldığı haksızlıkları öğrendim. Kendime ve 
aileme yararlı olabileceğimi de fark etmiş oldum.

Bence KİHEP yaygınlaştırılmalı, tüm kadınlara ulaş-
tırılabilmeli. Toplum merkezlerinde bu tür eğitim-
ler sadece kadınlar için değil tüm aileler için uy-
gulanabilmeli. Erkekler de bu tür eğitimleri almalı. 
Ben toplum merkezine ve sosyal hizmet uzmanı-
mıza teşekkür ediyorum. 

Sümeyra Temel – Ümraniye, İstanbul

Kendi ayaklarım 
üstünde duruyorum
KİHEP’ten çok şeyler öğrendim. En başta bilgilen-
dim, kendi haklarımı öğrendim, yasaları öğrendim. 
Ayaklarımın üstünde durmamı sağlayan bu eğitimi 
bize veren Yasemin hanıma teşekkür ederim. Ona 
çok şey borçluyuz.

Yeter Tatar - Ümraniye, İstanbul 
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Sivas’ta Bir İlk 
Sivas Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve 
Kızılay Sivas Şube Başkanlığı Aile Danışma Mer-
kezi Müdürlüğü’nün yayınladığı 2007 Faaliyet 
Raporu’nda KİHEP’e geniş yer ayrıldı. Raporda prog-
ramla ilgili detayları aktaran Kıymet Yemişen KİHEP’i 
“Sivas’ta Bir İlk” olarak tanıttı.  

Basınla buluşma
Kıymet’in Sivas’taki KİHEP grubu, düzenledikleri bir 
yemekli toplantıya yerel basının temsilcilerini de 
davet etti. Basın bültenleri dağıtan KİHEP katılımcı-
ları basın mensuplarına KİHEP’i tanıttı. 

TV’de KİHEP
Aynur Kurtay - Aydın

Aydın yerel televizyonu Ay TV’de yayınlanan Ko-
nuşan Aydın isimli programa katıldım. Programın 
konusu “Kadın ve Kadınların Sorunları” idi. KİHEP 
uygulamaları ve sonuçlarını anlattım. Mor Dizi bel-
geselini de konuştuk. Ay TV yayın yönetmeni ve 
sahibi KİHEP’i televizyonda canlı yayınlamak istedi. 
Kendisine televizyonda KİHEP’le ilgili bilgilendirme 
yapabileceğimizi anlattım. Sevgilerimle.

Nagihan Çağırgan Fersoy - Denizli

Uzun zamandır çok yoğun ve yorgundum ama şim-
di iyiyim zira yeni bir gruba başladım. Grupta; Yerel 
Gündem21 Kadın Meclisi’nin Kadın Danışma ve Da-
yanışma Merkezi Çalışma Grubu’ndan ve mahalle-
lerden kadınlar var. Farklı siyasi görüşlerden katılım-
cıların olduğu karma bir grup.  Kadın Konukevi’nde 
çalışırken grup yürütmek zor oluyor ama grup yap-
mayınca da eksiklik hissediyorum. Baharı umutla kar-
şılarız dilerim.

Nalan Uysal - Ankara

Altındağ Toplum Merkezi’nde ev kadınlarından olu-
şan bir grup açtım; ilgili ve akıllı kadınlar. Mutluyum; 
grup açtığım ve yeni kadınlarda yeni umutlar yaka-
ladığım için... Sevgiler.

Seher Gündoğan - Ankara

Ankara Kadın Konukevi personeli, temizlik ve gü-
venlik görevlilerinin katıldığı KİHEP grubuna Zekiye 
Özdil ile birlikte başladık. Bunu çoktandır yapmak 
istiyorduk. Sizlerle paylaşmak istedik... Herkese iyi 
çalışmalar.

Şule Akdağ - Ankara

Mamak Kaymakamlığı’na bağlı kurumlarla KİHEP 
grubuna başladık. Çok heyecanlı ve mutluyum, ka-
tılımcılar da çok istekliler. 

3-4 Temmuz’da Başkent Öğretmen Evi’nde Görme 
Engelli Kadın Kurultayı düzenliyoruz. Türkiye Körler 
Federasyonu ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
ile birlikte olacağımız bu kurultayda, görme engelli 
kadınların karar ve organizasyon mekanizmalarına 
katılımı ve görme engelli kadın ve medya konuları-
nı da tartışacağız. 

Sivas Valiliği’nin 2007 Faaliyet Raporu’nda KİHEP de vardı.
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Mor Dizi Türkiye 
Yollarında
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin 
NTV işbirliğiyle hazırladığı ve ilk olarak 2006 yılında 
NTV’de gösterilen belgesel Mor Dizi Türkiye yolları-
nı arşınlıyor. KİHEP’ten ve KİHEP katılımcısı kadınların 
gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak hazırlanan 
ve programdaki tüm konu başlıklarını biraraya geti-
ren belgesel yerel televizyonlara taşındı. 

Belgeselimizin bu yolculuğu hem KİHEP eğiticileri 
hem de Radyo ve Televizyon Çalışanları Sosyal Yar-
dımlaşma Vakfı (TELVAK) desteği ile gerçekleşti. 8 
Mart’tan bu yana; Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, 
Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, 
Mardin, Mersin, Muğla ve Nevşehir’deki yerel kanal-
larda gösterilen belgeselin daha çok ilde ve kanalda 
yayınlanıp çok daha fazla kadına ulaşması için çalış-
maya ve desteklerinizi beklemeye devam ediyoruz. 

Kadına karşı şiddet, dünyada ve Türkiye’de, en temel 
kadının insan hakları ihlallerinden biri olarak yaygın-
lığını koruyor. Oysa, Birleşmiş Milletler (BM) sözleş-
meleri ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde 
devletler, kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için 
gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamak 
zorunda. 

BM Genel Sekreteri’nin 2006 yılında açıkladığı ka-
dına karşı şiddet konulu rapora göre, üye ülkelerin 
sadece yarısı aile içi şiddet veya cinsel taciz gibi cin-
sel suçlara karşı gerekli yasal düzenlemeleri yapmış. 
Bunların da çoğu yeterince kapsamlı değil ve kadın-
lara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmıyor. 

Bu sebeple BM, Mayıs sonunda uluslararası bir bilir-
kişi toplantısı düzenliyor. Toplantının amacı; dünya-
nın farklı ülkelerinden uzmanları bir araya getirmek 

ve şiddet konusunda yasal düzenlemeler ve bun-
ların etkin uygulanması üzerine stratejiler geliştir-
mek. 

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ola-
rak biz de bu toplantıya davet edildik. Toplantı için 
hazırladığımız sunumda; geçtiğimiz 10 yılda kadın 
hareketinin çabası ile yapılan 4320, Medeni Kanun 
ve Ceza Kanunu reformlarını, ve yasaların uygulan-
masında halen karşılaştığımız eksiklikleri paylaşaca-
ğız. Bu yasal düzenlemelerin yapılması için kullan-
dığımız stratejileri ve etkin uygulama için yapılması 
gerekenleri dile getireceğiz. 

Toplantı sonunda, paylaşılan iyi örneklerden yola 
çıkarak, şiddete karşı yasal düzenleme modelleri 
geliştiren bir rapor hazırlanacak. Toplantının Türki-
ye ve dünyada kadına karşı şiddetle mücadelemize 
katkıda bulunacağını umuyoruz.      

8 Mart’ta 
Ayvalık’taydık
KİHEP Koordinatörümüz Evre Kaynak 8 Mart’ı 
Ayvalık’ta “Kadın Kadına Sohbet” başlıklı söyleşide 
Ayvalık’lı kadınlarla kutladı. Camlı Kahve’de düzenle-
nen söyleşide kadının hukuksal ve sağlık sorunlarının 
yanı sıra özel hayatında karşılaştığı sorunlar da ele 
alındı. 

Yerel basında geniş yer bulan ve çok sayıda kadının 
katıldığı toplantıda Evre, kadınların çalışarak topluma 

kazandırdıklarının gözle 
görünenin çok ötesinde 
olduğunu vurguladı. Top-
lantıda hem KİHEP’i tanıt-
mış hem de dayanışma 
ağımızın genişlemesi ve 
programın Ayvalık’ta da 
uygulanmasına yönelik 
adımlar atmış olduk.

Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Bilirkişi Toplantısı

Ayvalık’taki toplantı yerel basında geniş yer aldı.
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Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Bilirkişi Toplantısı

Kadın hareketi, hükümetin Sosyal Güvenlik Refor-
mu adı altında meclise sunduğu yasa tasarısına 
çok sayıda eylem ve 88 kadın örgütünün imzasını 
taşıyan bir bildiriyle karşı çıktı. Neden mi? Çünkü:   

Sosyal güvenlik sisteminin,

 herkese işsizlik, kaza, hastalık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm hallerinde ve tüm kadınlara analık ve do-
ğurganlık hallerinde sosyal güvence sağlaması,
 kadınlara sosyal haklarını babalarından ve koca-
larından bağımsız olarak tanıması,
 kadınlara ev içinde harcadıkları emeğin karşılı-
ğı olarak erken emeklilik, cinsiyete dayalı yıpranma 
payı/fiili hizmet zammı haklarını tanıması gerekir.
 
Yeni SSGSS ise, hem herkesin kazanılmış haklarını el-
lerinden almakta, hem de kadınlarla erkekler arasın-
daki eşitsizlikleri derinleştirmekte. Kadınların ev için-
de harcadıkları emeğin tümünü, ev dışında harcadık-
ları emeğin ise büyük bölümünü yok saymakta.

Ne yazık ki, kadınların yasa hakkındaki talepleri du-
yulmadı ve SSGSS Yasası Meclis’te kabul edildi. 

Kadınlar yasayla neler kaybedecek:
• Emeklilik yaşı 58’den 65’e çıktı. Prim ödeme gün 
sayısı 7.000’den 7.200’e çıktı.
• Kocası ölen çocuksuz kadına bağlanan maaş ora-
nı yüzde 25 azaldı. 
• Artık kız çocukları 18 yaşını bitirdiklerinde, yüksek 
okulda okuyorlarsa 25 yaşını bitirdiklerinde, anne ya 
da babalarının sağlık sigortalarından yararlanama-
yacak.
• İsteğe bağlı sigortalılıkta sağlık primi ödemek zo-
runlu hale geldi.
• Emzirme ödeneği ilk taslakta belirtilenin 6’da biri-
ne düştü.
• Evlilik geçirmiş kadınlara yapılan evlenme yardı-
mı kaldırıldı.

Yasada kadınlar lehine maddeler: 
Bağ-kur’lu kadınlara doğum sırasında iş göremezlik 
ödeneği; doğum yapan kadınlara iki çocuk için iki yıla 
kadar borçlanma hakkı; malul çocuğu olan kadınla-
ra dörtte bir eksik primle 5 yıl erken emeklilik hakkı; 
yurt dışında yaşayan kadınların ev kadınlık sürelerinin 
borçlanmaya sayılması. 

Kadınlara uygun görülen esnek çalışma biçimine 
göre, kadınlar 60 yıl esnek çalıştıklarında emekli ola-
bilecekler. Daha erken emekli olmak isterlerse çalış-
madıkları günlerin primlerini ödeyebilecekler. 

Kadınlar ne kadar varlıklı, güçlü insanlarmış! Hem do-
ğuracak, hem çalışacak, hem de çalışmadıkları gün-
lerin sigorta primlerini ödeyebilecek yeterlilikteler!

www.keig.org

Yeni Sosyal Güvenlik Yasası Kadınların 
Protestolarına Rağmen Kabul Edildi

KİHEP'li kadınlar yeni SSGSS’ye karşı Ankara’da eylemdeydi. 

Serap Güre – Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
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Türkiye’den

Kadın Haberleri Yargıdan İyi Karar Örnekleri

Nikâhli eşe tecavüze ceza: 
10 yıl 5 ay hapis
Örgütlü kadın hareketi sayesinde değiştirilen Türk 
Ceza Kanunu’na göre evlilik içi tecavüz suçtur ve 
cezası hapistir. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk kez bu 
kanun fiilen uygulandı ve nikahlı eşine tecavüz et-
mekle suçlanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası veril-
di. Karar Yargıtay tarafından da onaylandı.  
Kaynak: Anka Haber Ajansı / Radikal Gazetesi 
(18/04/08)

Hamile kadını işten atan 
tazminat öder 
Yargıtay; hamile kaldığı için işçinin istifasını isteyen 
ve doğumdan sonra iş sözleşmesini fesheden işve-
reni haksız buldu. İşveren işçiye “kötü niyet” tazmi-
natı ödemeye mahkum edildi. 
Kaynak: Anka Haber Ajansı / Zaman Gazetesi 
(15/04/08)

Koruma Emri Yasasından 
Faydalanmak İçin Evli Olmak 
Şart Değil
Medeni durumu ne olursa olsun, her kadının şid-
detten korunmaya hakkı olduğunu kabul eden bir 
karar alındı. Ankara 8. Aile Mahkemesi; boşandığı 
eşi tarafından taciz edilen bir kadın için 4320 sayılı 
Aileyi Koruma Yasası’na dayanarak koruma emri çı-
karttı.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), evli 
olmayan kadınlarla ilgili benzer davalarda da örnek 
olarak kullanılabilecek olan bu kararı tebrik için top-
ladığı imzaları, kararı alan hakime sundu. 
Kaynak:  www.turkhukuksitesi.com

Pippa’yı bir kişi öldürmedi  
Nisan ayı boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ka-
dınlar, sanatçılar ve insan hakları savunucuları bir 
kadının daha yaşamına son veren şiddeti protes-
to için gösteriler, oturma eylemleri, yürüyüşler ve 
anma törenleri düzenledi: 

Beyaz gelinlik giyerek, dünyaya barış mesajı ver-
mek amacıyla İtalya’dan yola çıkan ve insanlara 
güvenilebileceğini göstermek için otostop çeke-
rek Lübnan’a ulaşmayı hedefleyen İtalyan sanatçı 
Pippa Bacca, Türkiye’de tecavüz edilerek öldürül-
müştü. 

Türkiye’de kadınlar, bu cinayetin “münferit bir olay” 
olmadığını, ülkemizde kadınların sürekli maruz 
kaldığı şiddetin bir parçası olduğunu haykırdı. 
Çünkü Türkiye’de; kadınların bedensel, ekonomik 
ve sosyal haklarına tecavüz eden suçlular gerekti-
ği gibi cezalandırılmıyor. Kadın sığınaklarının yok 
denecek kadar az olduğu ülkemizde, kadına karşı 
şiddet “münferit bir olay” değil. 

Pippa’yı da bir kişi öldürmedi. Pippa’ları da 
Güldünya’ları da, kadınların erkeklerle eşit hakla-
ra sahip olduğunu kabul etmeyen erkek egemen 
zihniyet öldürdü. Bu zihniyeti hapsedene dek sus-
mayacağız. 



Piyale Madra 

Karikatürler, sevgili Piyale Madra’nın izniyle kullanılmıştır.

Mor Mizah
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Avrupa’da Kadınların 
Doğurganlık Hakları 
Tehdit Altında
Birleşmiş Milletler’in (BM) üye devletleri idam ceza-
sını yasaklamaya çağıran kararı, döndü dolaştı ka-
dınların bedenine saplandı. 

Bir İtalyan gazetesi “yaşam hakkını savunmak” iddia-
sıyla BM’yi kürtaja karşı da karar almaya çağırdı. Vati-
kan da bu amaçla küresel bir kampanya başlattı. 

Kadınların doğurganlık haklarını hiçe sayarak kürtajı 
yasa dışı ilan etmeyi, dolayısıyla kadınların gerekli 
sağlık hizmetlerine erişimini engelleyerek yaşam 
haklarını ellerinden almayı göze alan sözde “yaşam 
hakkı savunucuları”nın ilk hedefi Latin Amerika 
oldu.  

Brezilya’da kürtaj karşıtı çalışmaları yoğunlaştıran 
kampanyanın etkileri dünya genelinde yankılanıyor. 
Hindistan, Kore ve Sri Lanka kiliselerinden destek 
alan kampanya, Polonya, İtalya, İspanya, Arnavut-
luk, Estonya ve Litvanya’da kürtajı yasaklamayı veya 
kısıtlamayı hedefleyen yasal girişimlere dönüştü. 

"Kadınlar Erkeklerden 
Daha İyi Yönetir"
Kabinesinin çoğunluğunu (9 bakanlığı) kadınlara 
ayıran İspanya Başbakanı Zapatero'nun hüküme-
tinde Avrupa’nın ilk kadın Savunma Bakanı da yer 
alıyor. Zapatero; Bakan Carme Chacon yedi aylık ha-
mileyken dünyanın dört bir yanındaki İspanyol bir-
liklerini teftişe gittiği için eleştirilmişti. Zapatero’nun 
yanıtı ise net oldu: “Kadınlar erkeklerden daha iyi 
yöneticiler.” 

“Siyasi ve kamu yönetiminde pek çok durumda 
kadınların erkeklerden daha iyi iş çıkardığını biliyo-
rum” diyen Başbakan, cinsiyet eşitliğini hükümetin 
önceliği yaptı. Sadece cinseyete dayalı şiddet va-
kalarına bakan özel bir mahkeme kuran Zapatero, 
büyük şirketlerin yönetim kurullarının yüzde 40’ının 
kadınlardan oluşmasını, partilerin seçimlerde aday 
listelerinin en az yüzde 40’ını kadınlara ayırmasını 
zorunlu kılan yasalar çıkardı. 

Endonezya’da Kadın 
Hareketinin Başarısı
Endonezya’da kadın hareketi, siyasetin her sevi-
yesinde eşit temsil için verdiği mücadelede bir 
adım daha attı. Siyasi Partiler ve Genel Seçimler 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle siyasi partilerin 
aday listelerinde kadınlara yüzde 30 kota ayrılma-
sı zorunluluğu getirildi. 
 
Kadınlar şimdi de kanunun fiilen uygulanmasını 
sağlamak için, siyasi parti tüzüklerinin değiştirilme-
sine çalışıyor. Amaç; yüzde 30 kadın kotasının parti 
yönetimi ve aday listelerinin belirlenmesinde de 
kullanılması ve listelerde kadınların seçilebilir yerler-
den aday gösterilmesi. 

Dünyadan
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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 hedefliyor. 

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)


