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Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Kadınlara Yansıyan Yoksııllıık ve Temsil Sorunu
Vildan Yirmibeşoğlu

Cinsiyet ayrıır,ıcılığı hem zaıı,ıanda hcm de mekAnda ulusal ve ulus-

lararası boyrıtlarıyla çok geniş sınırlaı,a yayılmış bir olgtıdur. Hem yanı

başımızda. Iıcın çok uzağımızda. hem geçn,ıişiıı,ıizde heııı dc şiındiınizdedir.
Belki de bu yüZdcn cğitiın vc sosyo-ekononıik seviye gözetıııeksiziıl insan-

ların tarkındalık eşiğini geçmesi, gcçsc bile bir tepki yaratıııası zordur.

Dünyadaki kadın vc çtıcuklaı,la ilgili 2007 yılı Birleşnriş MilIctler raporun-

da şöyle deniyor:

Cinsiyct aylılncılığlnın 'sinsi' l,ıallcri. açıkça siirdürülen ihıİaller vc \ah-

şi şiddet kaclar yakıcıdır, KLırlmIara sinnıiş bu ayrınıcılığı saplaünak ve

di]zcltncksc daha zoı,dur- Kü]lüIe] değcrler a}TııIcılığı ve cşilsizliği ne

si]den nesi]c taşlr Vc cinsiy-cıe riair kalıplaı solguIanaıİaZ biçimdc kabul

edilir...r

lşte bu ztırluğun aşılabiIn,ıcsi. Ttirkiye'deki ve dünyadaki kadınla-

rıı yirşama hakkını dı içcren tcııcl hak ve a'zgürlaiklerinc kavuşabilmesi

için, öncelikle kadın]arın yüzyüze o]duğu gcrçeklerle işe başlanak istiyo-

ruıı,ı. Bu gerçeklerin tanümü r,c aııalizindeıı srıı,ıra, çeşitIi çiizüırı öı,ıerileriıni



sizinlc pıylaşacağıırı

llerlenıe sağlayab iIıı,ıe k için başlangıçta stırunrı doğru bir şekilde
tanıünlirmak^ gcrçeği cn iyi şckildc yansıtan bir tablo çizınek çok öneııılidir.

Bunu başarabilnıek için siıruna kimi zaıııan oldukçı yakündan bakmak ge-

rckir. Kadının insaı,ı lıakları mücadclesindcki 20 yılımın l3 yılını Güneydo-

ğu Anadolu'da gönüIlü kadın daııışınanlığı yaparak geçirıniş bir kadın avu-

kat olarak gtizlcmlcrimin. bu gcrçcklcrc ulaşıııada öneınli roli'ı oIabileceğini

dilşünüyorum. Size yansıttığıın tabloda sunduğuıı,ı renkler .ki ı,ııaılcscl

çoğu koyu ve karanlık kaynaklarını şunlardan almrrktadür: l995-2()00 yıl-

ları arasıııda Güneydoğuda işlcnıniş 300 adct naünus ciı,ıayetinin dava dos-

yasının analizi. 8 ilde ]2() erkek ve 240 kadınIa yüzyüze nıırıus vc cinscllik
üzerjne ıı,ıüIikallar, Batman vc Mardin'dc larklı kiiltüflerden, örneğin Ye-

zidi. Müsliiır,ıan Kiirt, Müslüman Arap. Süryani kökeıli Tiirk valandaşı vc

aileleri ile yerindc gözlcmlcr vc mülakatlıI. naınus ciı,ıayetleri ve ev]i]ik

ilişkileri hakkında basün taramalarI...

Dünyanın her biılgesinde çeşitli oranlarda hiiküm sLircn

cinsiyetleratası cşitsizlik. konu yoksulluğun etkileri t,ıIduğunda da kadınııı

aIeyhine bir dağıIıma gider: n,ıaddi iıııkin]arın kısıtlı olduğu duruınlarda

kadınıır elindcı,ı lcmcl hık vc iızgürlüklcrinin bir kısınıı,ıı ya da çoğunu alır

ve erkeğin elIerjne verir. Kadın, alternatif r,e ucuz bir güç kaynağı tılarık
görülür. Yoksulluğun iy,icc bclirginlcştiği bazı bi]lgclcrde isc kadının ıııaddi

değeri vardır ıe alınıp satıIır. Örneğin Van'ın köylerinde yaptığüm nrülakıt-

larda bana aktartlan, parası olanlirrın kanıyonetiıı arkasına kızları doldurup

cvlerinc göıürcbildiğidir. Bu kızlar bazı köylcrdc dini nikihla yolcu ediIir-

kcn, bazılarıı,ıda "vcrdim" ya da "sattım. gitti" denir.
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Ekononıik olarak dezavantajlı bölgelcrde kadıı,ı tı]ıırak, bu biiIge-

lerdeki erkckIere oranla hayala bir adııı,ı geriden başlanıak demektir. Yani
ayrımcılık hayatın iIk yıllarında kcndini gösterir, Kısıtlı ınaddi imkAn]ar kız
ve erkck çtıcuklar ırasında eşit payIaştıı,ılarak değil, kız çocuklarıı,ı aleyIıine

kul]anılır. Kız çtıcuklaı,ını l,ıaklarından yoksun bıraknıanın yanısıra, oı,ılırın
cnıeğinden ııraddi tılarak taydalanma, cınlara çoctık baktırına, tarlada çalış-
tırma. cvişi yaptırma ya da evlendircrck başlık parası alnıa gibi aleyhte

r]rırulıılara yol açar. Burada bir ijneıı,ı]i nokta evlendiriIccek kızın, yıni sııı-
larak gelir elde edilecek "mal"ın. kusursuz yani "bakiıc" oIıııasıdır. Diğcr
tiirlü. aiIc ilibarını yitirccek, büyük bir maddi ve manevi kıyba uğrayacak-

t ır.

Birleşıı,ıiş Milletlerin gelişıncktc olan iilkeIerdcki ortıokul eğiti-

minde cinsiyet dağılımı krını.ısunda vcrdiği bilgiler hiç dc şaşırlıcı değildir:

birkaç ülkc hariç. gelişınckte olaıı ü|ke]erin hcıııen Iıepsiııdc ilkokuIdan

sonra ortaokula devaıı cden kız çocuk sayısı crkek çocuk sayısından daha

azdır ve kız çocuklrrrdan yukarıda bahsetliğiın alaı,ılarda 1iıydalanılır.] (ic-

lişıııekte olan ülkelerdeki kızlar eğitiındcn gcncliikle yoksun olarak büyür-

lcr. Az sonra bahsedeceğinı ııaııırıs cinayetIerindeı,ı biriı,ıcle lıayatlarını kay,
betnrezlerse, hcnüz ergenliklerini ta n,ıanı Iaııradan cvlenerck bir evin içinde

varlıklarını devaırr ctlirebi]irler. Uı.ı'PD 2006 raporuna görc. az gelişmiş

ülkelerdeki ergen kadınların sayısının dünyadaki crgen kadıı,ılara oranının

'%l2 olıı,ıasına rağmen. bu kadınlar diinl,a kadınlırrıı,ııı,ı içinde erken gebclik
yaşayanların (l5-18 yaş) %28'ini oluşturur. Celişıniş tilkclcrdeki ergen

kızlarda isc brı oran 0/o6^dır ki, tüm dünyadaki cıgen kadınların %l2si bu

topraklarda yaşar, Yani nüfusla orantısız bir dağılınr vardır. Ne yazık ki bu

dağılım ülkeJerdekı kişi başına diiscn gelir ilc .ırantılıdır,] Yoksul iilkeIer-

deki kadınIarın ttıprak. su ve enerji kaynaklarına vc eğitime erişimi crkek-

lerden daha kısıtlıdır. Çoğu duruıııda kadınIar karar vern-ıc ınckanizn.ıaları-
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üüıü,ü dışındı kılıııaktadır.r Pırlınıcntiı]aı,da. gclişı,ıiş ülkclere ııiııaIaü,] 5 kala

kıdar daha ız teırısi] cdilirlcr.i

1'tirkiye. nııalcset. t3irlcşnıiş l\iillet]crin yrıkarıda bıl,ıscttiğiııı vcri-

lcri arasındı istisııa oluşturıcirk tjzel]ik]crc sahip dcğildir. Kadııılırııı 'l iir-

kiyc'deki iş giicünc katılıırı rı,anı 2()()8 itibariylc }i,24.5'tir. crkeklcrinki ise

%7 l ^dir, Yani 1'ürkiye'dc kıdıııların ekıııııııııik iizgürlüğti azdır; crkcklerin

tinaıısal gücti vaı,dır. kadın isc cvi "çckıp çevirir", [}uı,ıun yanı sıra, ektııo-

nlik özgiirlüğa] tılıııal"an kıdıı,ılaı1 şiddcttcn ve ayıı,ııııcılıktaı,ı kcıruyacak

yeteıli sayıda kLıtLıın ı]üevcut değildit. Rcsııi rakın-ılara göre nütusu 12

n,ıilyon 573 bin o]an İstaııbu]'da Sl|ÇtıK. Kayıııakaınlıklar vc Be ledi,vclcr

tırallndaıı işlctilcn sadecc 9 kıdın sığınnıı cvi bulı.ınııııktadır. Kadın da-

nışını ıııcrkezi ihliyacı daha çok STK'lar tarallndan karşılanınaya çalışıJ-

ııııklı birliktc. Va]ılık Kadııın Stalilsti 1]iı,inrinin dc bu işlcvi vaı,.lıı,. ()ı,ııc-

ğin siın 3 yıl içiıdc Kadıntn Statiisij Biriıninc 579 kadın dtığrudaıı.99 kıdıı,ı

teleliın ilc ve 3] kadın il dışındaıı olıı,ıirk a'ızere t()planr 7l() kirdııı başvur-

ını.ıştııı. Btı kadııılırın ttiıDiine diıülışı,nanlık. yi)nlendirııc. bırııınıa vc ilıti-

yaçları olanlaı,a ckoı,ıoıııik vc sosyal dcstek sağlanııııştır. Son yıllardı ba-

rlnmı vc ckoı,ırınıik ),itrdtm ta]cplcriülde bu]unirn]arı inceIcdiğinıizde. lisc

ıııczuı,ıu olup boştrı,ııııakIa ailc dcstcğiııi kaybctı,ııiş kadııı sayısııııı,ı da azıııı-

Sanlnayıcık sayıda olduğıı görüln]ektcdir.

13ir diğcr kıra tıbliı dı Uı.\l('I]F'in 2()()7 raporıındı giiriilnıcktcclir.
'l iiı,kiyc'dcki doğııııılııın '|'i,27'si 1,clkili bir sağlık pcrsoneli olıııadaı,ı gcı,-

çcklcşir. Bıı iırın gclişııiş i]lkclctdc 9/u]'dir. l]uııa bağlı olatık hcr 48()

l'tiık aü]ülcdcn |-ıiri doğunılı ilgili hir stıı,undaıı dolıyı lııyalıııı kaybediyor.

[}rı tıraıı gclişıı,ıiş iilkelerdcn biri olaıı İsvcç'tc 29.t()() anncdc [-ıir annedir.

Tiirkiye'deki dııruııı. aırırc i)liir],] orını ]ı,lj() tılan Sri Lankı'yı ya dı 1/,15()

olan IJrdi]n'e beıızerdir. ()ktııı,ıa yıznıa trrııırlırını baktığıınızdı. okrınıı
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Incclen,ıc yaptığım. iktisadi vc stısyal açıdın koşulların kısıtlı tıldtı-

ğu Güneydoğu Anıdolu Bölgesinde. yoksullukla doğru oranlılı iılarak.

kadının insaı hakları ihlıllcrinde ciddi bir artış vardır.

Gördilklcriın 2l. yüzyıl Ttiı,kıyesi için hayrct vc utanç vericidir.

Şanlıuı,l'iı'nın ıı,ıerkez ilçesindc tuvalcli olmayan penceresiz evJer, çok ço-
ctıklu lııııelcrdc küçiik thkat erken yaşlanıııış aıınclcr, akraba evliliklerin-
den drıiı,ı,ıuş, e li-parıırakları eksik engelli çocuklar yoksullıığun apaçık yaı-
sımaları olup. kadııılarıı,ı tizerine 1izikscl vc psikolojik şiddet yiikü olarak

hinmekıedir. Örneğin, okula değil aına gündeliği 9 ile 2() liradan ıarlaya

paııııık toplaıııaya gönderilcn kadınlar ve çocuklar. bir traktijı, kasısüııa

iı,ısani koşrıIlarda olınayan ve caniirrını tchJikcyc atın bir şekiIde dolduru-

iurlar ı,c bu iI,ımaI lıer yıl onlırcasının öltiınüı,ıe sebep olrır. 50 derccc sıcak-

ta tar]aya paınuk tııplaı,ı,ıaya giden kız çocuklar vc gcnç kadınlar için ınaale-

sef tarıııı işçiliğinden başkı scçcnek y,,ktur. ('lnceki yıl ikincı kızıı,ıı kazada

kaybeden kadın. bir sürc sonra. evlat acısına rağnıen bağrıııa taş basıp.

üçüncü kızını da, aç kalnıaınak için. güvcnsiz bir biçiıı,ıde tarlaya gönderc-

cektir. yaireğinde kaza kıırkı"ısuylı.

(ielcccktcı,ı ne talep ettiklcrini sordıığumda. baııiı yalnızcir güvenli

bir servisten bal,ıscden bu kadıı,ılar lraklarıııdaı,ı. insanca yaşan,ıııı ve vıttıtn-

daş olınanın ne deıı,ıek oldrığundan hıbcrsizdirler,

"Kime oy vcrdiniz']" diye sorduğı.ıında. ağalarıı,ıııı kcndi iıylırıı,ıı
kullandığını aıııa kendileri de versclcr avnı partiyc oy veıeceklerini. çünkü
raınazıında ve scçiııı öncesinde gıda yardımı aldık]arını söyledıler.
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Bu bajlgedcn göç edenlerin dııruııı.ı da pek l)rklı değildir. lsıan-

bul'da, Taksin,ı'iıı ınerkezindc dc yoksuIluğun yansıı,ııalarını sokak arala-

rıııda bulınak tılanakiı, Örneğiı "BıtmanlıIar" sokağıırda. zeınin katta iki

odalı bir evin bir odası rutı.ıbetten tıturulaıııaz halde iken. diğer odasında

dokuz niilus berabcr kalınaktadır. Bu ailenin yalü]ü misatjIleri de cksik o]-

ııraıııakta ıe içiçe. bu hijyensiz ottanıda eğiliıı-ı ve sağlık l,ıakkından yarar-

lanaı,ııayan bu iı,ısınlar. yaşaır,ıırk stıluk alnıak deıııcksc, yaşamaktad ı rlar.

Güneydoğuda kadınlar ev vc ailc içinde hizmct edeı-ken cinscl saf--

lıklırıırı korumak, ailc ı,ııeclisiı,ıin erkck üyelerinin dcnctiminde. iınlarıı,ı

otoritesi altünda vc onların kendi yaşaıırları üzeriırdc aldıkları kararlara uy-

mak zorundalar. t}u biılgede taziye ev ziyarctleriınde yaptığıün araştırn,üada.

yukaııdakine benzcr evlerde yaşayan. şansı olan genç ve orta yaşlü kadıırlar,

biiyle bir l'aciadan kurtulmuş olsalar bile, hayatları boyunca her an yeni bir

l-acianın. namus gcrckçesiyle tınlara yöneltilen psikolo1ik ve tizikscl şidde-

tin gölgcsi altında yaşarlar. Örneğin. ailesinin verıı,ıemesi üzerine sevdiği

crkcğe kaçı,ı,ıış reşit olan bir kız. ıncdcni nikihla cvlenıı-ıiş olsa bilc. aile

meclisi ölüıır kararını vermekte gecikmez. Çtinkü kendisinin ve ailesinin

nan]uS ve şereli lcke len n] işt ir. Elkck otoritesiniı,ü sarsllmasıylir ınıneri.

baştık prrrasından oImakla da ınaddi yıkını ailcyi etkiler. Rcsıni nikAh yaşı-

na ı-ılaşııamış bir kız çocuğtı için ise. babasından büyük bir erkeğin evine.

kiın bilir kaçıncı kuma olarak gönderildiğindc, başta ailcdcki otoritc \c

bütünlük bozulıı,ıadığı için ı,ıaı,ı,ıus ve şcrcf korunı,ııuşlrır.

Kırdınların sevn,ıe. sevdiği crkcklc gezıı,ıe, kendi yaşamlarını bclir-

lcme hakkı yoktur. Bu davranışları gösterdikleri zaınan. ahlaksız daııgası

yiyerek. ailc ı-necIisi tırrrllndan ajlliııı cezasıı,üa çarptırılabilirlcı. Biiylece

kızın ya da kadınln iilüınü ile ıraırıus tenüizlcnecektir. Ahlak anlaylşı tınıa-

ır-ııyla kadının cinselliği ve onun bu cinsclliği. aileniıı crkek iiyelerinin onı-
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ytyla yaşaması ile sınır]andırılı,ı,ııştır. [Jaşlık kurunıu da erkeğe kadın üze-

rinden bir gelir sağlaıııaktadır. Erkek]er cebinde parası oldukça birden f'az]a

kadınla imanı nikihı ilc ev]enebilmcktcdirler. Kızlatda evlilik yaşı 9'a ka-

dar inebilnıektedir. Ancak. l3 ilc ]5 yaşları dal]a yaygın görailmektedjr.

Çiık çocuk yapınak ve akrabı cvlilik]eti oIdukça yaytındır,

Erken çocukJuk döneınindc, crkek çtıcuklaı,ıı,ı kız çocuklara kıyasla

daha f'az]a doktora gajtürüldük]erinj, kızlara eğitim verilıııcdiğini, çocuk
yaşta zorIa e vlcıdirıı,ıenin yaşandığını bıliyoruz. Bu da. aııne ve bchek

ölüın]crindeki yüksck oranı, çocuk annelerin sayısındrrki lazlalığı berabe-

rinde getifmcktedir. Koca, baba. erkek kardcş dayağının kadınlirr arasında

dahi ıı,ıeşı,u kıbul edildiğini ise araştırıııalar ortaya koynıaktadır.

Yoksullıığun kadıııa yansııııalarından bir diğcrini de "berde]" ola_

rak görüyoruz_ Berdcl gibi başlık parasının vcı,ilınediği durumlarda, iki
ırjleırin kız ve erkek çocukları çapraz tılarak evlendirilirler, Kaçarak evlen-

nıc yaka]arında ise, erkek ailcsinin başIık parası ödcmcsiyle sulh sağlanır.

[Ju olay "barış tazminatı" diye de adlandırılır. Bu bakış açısına göre kızlar
altnıp satIlan bir ma]dır ve krımalık vakaları da oldukça yayuındır. Eğitiın-
siz, dış dünyadan kopuk, yasalarıı,ı kendilcrine sağladığı haklardan habersiz

olan kız]ar vc kadınlar, bütain bunlara rağnıeı,ı. kcndilerinin insııı ycrinc
kon ulmasın ı istemckıcdir]er.'

Cüneydoğı-ı Alıadoluda ıncrkezi devlet kurrıııları varlığını yeteriıı-

ce gaisteren,ücz. Ailelerin bıiyük akraba topluluklarıyla dayanışına içinde,

kendi kurdukları topluüIsal sistcırı içinde yaşadıklaıı gajlülür. Ekonomik yc

sosyal kıpalılık toplumsal ve kültiirc] içc dönüklüğe yol açt]ğından. ınevcut

yapı geJenek-görenekleri kııruıııakta ve aşiret hukukunuı,ı lıakiın olınasına

zcnıjn hazırlamıktadır. Bölgedc vır olan top]umsal baskı, eğitimsizlik vc
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cchılct jçit)dc dindırlık. zararlı 1iire]eriıı dcğişiıninc cı,ıgel iılıııaktıdır, I}rın-

lırdaı,ı en iincnılilcrinden biri dc "nıııtıs" kavraıııı r.c brıı,ıı-ın ıdına b(ilgcclc

I]üktim Surcn Şiddcttil,.

t}u bölgcdcki kalı]ıı,ııcılarınıa naııus lıakkında bir takıııı doğrudan

sorular yöı,ıelttiıı,ı. "Kıdıııın nııııLısuna ııasıl lıclal gelir'l" sorııııa kalülüı,ülct-

lırın %,24'ii "1ccavüz gdilirsc".9,i,6'sı isc "ittira" ilc yaıııtıı,ıı ıerdi. Yani

stırı,ııııı-ı cevaptarviııı I,ıcııen her üç kişiden biri^ kadının ıraıııusuıııı. kadının

dışındaki bir giiç laratından yapılan hamle ilc zarar gelcbileceğini söylcdi.

(Naı],]usa helal gctirebilccck diğcr ıı,ıaddclcr de şiiylcydi: ziı,ıa yaparsa:

}i,22; nikAhsız I,ıan,ıilc kalırsa: -nuul8: kcndj kaitü yola diişersc: 9i,l6; dinc

kırsı gelirse: 7o8; ckonomik ncdenler: %j). Bu cevapliır diğer soruı,nun

cevaplırıyla birIeşliğinde çtık daha ıaI]iın bir Iıal aldı: "Naıııusrına Iıclal

gclcn kadın nc yapı,ı,ıalıdır?" diyc sorduğuında. katı] ınıcı]arın'i, l 8' i "inlihar

etıı,ıelidir".9i,l5'i "cczalınıiıııı,ııyı bckleınelidiı,"^'Zol2'si "ai]c nrcclisi kı-

rarına uyıııalıdır". ti,]()'u "dini krıraIlar rıygrıIanılalüdır" \,e 9ı;7'si "clliyse

bıışaı,ııı,ı a lıd ır" cevabını \erdi. Sadcce %37'lik bir kısını kadınııı keııdiı,ıi

ktıruı,ırası gerckliğine yönclik bir seçeneği lcrciIr etti.

Doğu Anadoluda gerçcklcştirilcn "Kadın ve Aile"s araştııınası da

benzer st,ınuçlaı,gijstcrir: Kıdınlardaıı rcsı,ı-ıi ııikAIıı rılanIarııı %,62.6'sı. res-

ıı,ı i nik6hı oIıı,ıayanların '%78.6'sı ziı,ıayia suçlanı,ııaları durı.ııı,ıunda kiıcala-

rının kendilcriııi aildüreccğıni itade etııişlcı,dir. Brı cevaplar gaisteriyor ki.

ııııı,ııus kavraıı,ıı. Güneydoğu kadınıı,ıı I,ıayatı bt,ıyrıııca bit giilgc gibi takip

cdeı,ı. rıı,ıdan bağıııısız aına onun yaşanıa hakkını belirleycbıIen, psikolojik,

ckontııı,ıik vc llziksel bir şiddet aracıdır, Ekonoı,ı,ıi. şiddct. yoksuJluk naınus

yiikünii ağtrlaştürıııaktadır. Aşağıdaki örneklerdc buı,ılar açıkça görülebil-

lİektcdir:
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Scvda (]ök t)ayıoğlu taralındaıı iildiirüldüğünde heniiz l(:ı yışlıı-
daydı, ÖldUrtiln-ıc sebebi ıı,ıa],ıkeı,ııe tutanaklarünı "Gczıııeyi çok seviyotdtı"

oiarak geçti. Aı,ıı,ıcsi ınaIıkenıc kıpısını.Jı ağlılıır{n1 (')lcn kızı "l(ı yaşına

gclıniş olıııasıııa fağmcn" istcyeni ç!klnaınıştı. "MaI^^ ayıplı göriilınüştü. ]6

yıl boytıı]ca yıpllan "yatlrlın". bcklcncn nıaddi gcri di'nüşünrii sağlamaınış-

tı. Dedesine "başınız sağiılsrıı,ı" deı,ııek gaf'letindc bulunduğı:ııda, kızgııı
bakışlarıyla kaışı]aştım. {)ylc yı. bir naınus te izlenıe işlen,ıiydi tılaı,ı biten

ve başarıyla gerçcklcşnıişti, Merak edcnler için: otııpsi raporı.ıııda Sev-

da'ııın daIıa öı,ıce ciı,ıscI ilişkide buIunınadığı yazıyoı,dı-ı. Aıııa bı.ı. sanılanın

aksinc cinıyeti isleycn(lcr) için bir pişnıanlık kaynağı olaıııızdı. Dayıoğlu-

nun söylediği gibi "nasıi olsa crkcklcr rıhat bı rık ıııaıı,ı ıştı" vc bu da Seı,,

da'nın iilüıııü için ycteıli ve geçerli bir scbcpti. Aynı zaıııanda maIrallc

kahvcsindeki kiıı,ı,ışuların saj),lediği gibi "Ayıbın teıııizlcnıııcsi gcrckliydi",
Sanık 2 yıl 1l ay hapis cczasındaıı sonra. l99ll yılında Urfıı'ya hiı kahrııııan
tılarak dönecckli.

Yüksekovalı Ncbahıt (). iildiiriildliğiinde henüz l6 yaşındaytiı. Ka-

derinin ona layük ga'rdaiğti. kendisindcn 20 yaş kadar büyüık. evli ve bcş

çocuklu bir ııiiteahhide. Halil ().'ye ikinci eş olarak verilnıcsiydi (satılüna-

sıydı). l998 yılıııın soğuk bir Şubal gainü (Scvda'nün katili hapisten çıktık-
tın 2 ay kadar sonra). Halit onıı alarak Edrelnit'teki diğcr cşı vc çtıcııklarıy-
la berabcr yaşadıiı evine götüıdü, Ancak ilişkileri sırasında bıkirc olııııdı_

ğınü düşiindü r"c bu srıçı-ın dı biIdiği bjr tek cczası varclı: Nebalıat'ı evin alt

kalıııdaki tldunluğa götiirdii Ve rulısatsız tabaı,ıcasıyla öldürdti. Nebahat,

daha ilk geccsinde bakire oInıadığı saı,üüsıyia ajldürültnliştil. aı]ra dava dos-

yasına ktlnan ek otopsi tutanağ] iivle tlel,ı,l iyordrı: Ncbıhıt'ın hinıeni (bekd-

ret zafı) cinsel birIeşıne sırasıırda btızulacak yapıya sahip dcğildi. ıncak
doğunı halinde taı aı-ıen kaybediIcbilirdi. Yani öldüğünde. ijiüıı-ıiiııe ncdcn

cılan o zar, sapasağlanı duruytırdu.
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"Naıııtıs" ncdeııiyJc ijldürı,ilnrek için. tınüıılı her ıe isc. "ııaıı,ıtısstız-

luk" 1,ıpııııya gerek yoklı.ı, Biiyle biı,zaıı ıltında kalnıık bile. kadını ınsı-

Zln ()]ijı]üe ltebl liyOrdu.

Giineydoğuda yaşanmış ııaıı,ıus ciııayetlerine ait ]()0 dosyayı incc-

Jerken birçok hukııkçudan giirüş aldın,ı. Aııcak. bu konuları analiz cdebil-

n,ıek için yalnızca hukukçu olııranın yetmcdiğini gördüın. IJaklar konıısun-

da daha nitelikIi bir bilince sahip olabilmek için, bölgcscl kti]türün iyi anla-

şılınası ve cvrcnsel ııorınlar]a arasıı,ıdaki farkın altı çizilınelidir. Yaşadığım

bir olaydan yola çıkarak. Türk Ceza Kanunuıııın konu ilc ilgili "lıaksız tah-

rik" hüknıünü değcrlcndirnıek istiyoruı,ı-ü: O.S. Güncydoğuılıuzun bir ilçe-

sindc ev]i]ik dışı bir çocuk dünyaya getirdiği için erkek kaıdcşi tıırat)ııdan

sokakta kurşulıJanaıı. gazeteIerde ccscdinin taşlandığı lıaberi verilcn ta]ilısiz

kızlardan biridır. Konuyla ilgili daha t'azla bilgi ılııak için o ilin vali yar-

dıı,ı,ıcısını aradııı,ı. Bana ilçe kaynıakaınıyla görüştüğünü, kayıı,ıakaıııın keı,ı-

disinc. "bu yarayı kaşı n,ıayalı ıır. sayın Vıliın. anlatılanlara göre ai]dürülen

kız buııu hak etırliş" dedığini aklaı,dı. l'ahnıin edilcbileceği gibi bu sözler

tilylerinıi dikcn diken etmeyc yctti. Dikkatinizi çekiyorum, cvlllik dışı bir

çocuk nedeniyle ij]dürülen kız için'-hak ctıniş" yorumu yapaır bir kayılıa-

kaın var.
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İı,ısan Hakları Evreı,ısel Beyanı,ıaııesi ınaddc 3'te şöyle de r: "Ya-

şaınak, özgürlük ve kişi giivenliği herkcsin hakkıdır'^. Ve l2. ınaddede şöy-

]e dcvaııı eder: "Kiııscııin özel yaşaılıına. ıilesine, konutuııa ya da habcr-

lcşınesine keyli olırak karışılaıı,ıaz, şeref ve adıııa sıldırılaı,ı,ıaz". Ne acıdır

ki. bir hukuk dcvletinde, insirn I,ıaklarının temcl ilkelerini. kültiirün içine

"siı,ııniş" ayırııncılük ortaıü,üünda yaşatünak sınıldığı kadar kolay değildir.

Çünkü, bir görüşmcnrdc Güneydoğu Anado]u kökenli Baro Başkanınıır

söylediği gibi, "hı.ıkukçular dahil hiç kiınse gökten zcn,ıbille innrcır-ıiştir" ve



Standa( eğitiın. ktiltürlere siı,ınıiş ayırınıcıllğü yok ctıneye yeterli değildir.

Taıı da bu ytizden 20()4 yılına dek^ tijrc vc k]pluın baskısı, "eğıtın,ılı" ka-

nun koyucular taraljııdaı,ı da tahrik indirınıı sebebi o!arak görülebilmckte-

dir. Taın da bu yüzdcn "kadın kendisine çizilen sıııırların dışına çıktığında

şiddeti hak edet^' mantığıy]a iıareket eden yargıçlarımız görcv yapabilnıek-

te. "bana karışamazsın" dcdiği için illctsizlik yaşadığını düşündt'ığü ablasını

48 bıçak darbesiyIe ijldüren adama ağır tahrik indiriıni sağIayabilmektedir.

Kadınlır bedeır]erine ineı,ı bu darbelerle baş edebiIıııeleri için yclcr

li kişisel ve sosyal kaynağa sahip değildirler. Bütün bun]ar çocuklırııü, ka-

dııılarııı sokağa çekilmesi. suç şebekelerinin clcıııanı tılınılırı ve tilırış
sekl-ijründe yer a]n,ıalartnı kolavJaştırır. Türkiye'de geı,çekleşıııesi gereken.

çok katmanlı bir dainüşüındiir. "Evrcnsel" hak teı,ııe]li bir sosyal devlet aı,ı-

layışı öncelikli koşuldur. Vakıt'. dernek gibi kuruı,ı,ılarla insanlara yiyccck

yardımı yaparak, oı,ılarıı,ı gururlarını kıııp, öğreniJıı-ıiş bir çaresizliğin içıne

sürükleyeı,ı, tüm ai]e]erin "reis"i "dcvlet baba" aıılıyışıırdan sıyrılınak ge-

reklidir. Devlet. gıda yardınıı yapan "merl,ıaınetli" yönetiün ycrinc, tcmcl

lıakları garanti altına alaıı bir sosyal oluşıını halini ılmalıdır.'femel hakIat.

inık6nları en kısıtlı vataı,ıdaş üzeriııdeı,ı belir]enıııeli ve kademcli olarak

diğer insanlara yansltılmalıdır. Üük.d".n hülilk sorunuıı gelır ıdaletsizllği

o|ıı,ıasına karşın yoksullaı,. dar geIirlıler sorunun bu sosyal adalclsizlik bo-

yutunu gündenıe getirenıenıcktedirlcr. Yoksulluk ve sosyal dışlanmırnıı,ı

birbiriyle ilintili o|duğu açıktır. Bu nedenle iyileştirme politikalarını yapar-

ken teı,ı,ıel iınkin]arı en klsütl1 vatandış üzcrindcn politikalar geliştirılıneli

ve onlıırıı,ı ihtiyaçlatını katşılayabilmek için araştırırıaiar başlatılnıalı, soı,u-

nu sağlık|ı tespit elnıe|idir- Bunun için biliın insanlarına, istatistiki bilgilere

ve bu konuya ayrılmış tarat.sızca yönetilen bir bütçeye ihtiyaç vardlr.

Urta'da "bu yoksulluk vırken bıı kadar çiıcuk ııcdcıı" diye sordu-
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ğunıda. çok gcnç 9 çocuklu bir erkek bana. geçen scnc sağlık bıkaı,ıııııı,ı

ilçcyi ziyaı,ct ettiğinde "sizin en çiık ncyinizi scı,iyorrıııı. biliyor musunuz'?

('ok çocuk yapı]]anlZt'^ dediğini haılrlatn]üşt!. Kültilı,iiür içiılc siı,ııııiş yaı,ılış

düşiinüıre biçiıırlerinı dcğişlircbilııck için, tarkındalığı yiiksek kadın vc

çı,keklcı, kırıı, ıııçkııııizına<ıııd;ı 1cr iıIıııılıdır. ı"),ıtllikle kıJınlırın .irısı
katılın,ıı destcklenııcli. buı,ıuıı kırşısıııdıki polansiycl cırgelIer ortadaıı kal-

dırılınaya çaIışılıı-ıalıdır. t}unu başarı,ııaya çalüşırken UNl('EF'in 2(X)7 rapo-

rundaki şı-ı rcriyi ıkılila bulundıırı,ııak gcrckir: Parlaııeııttıdaki karlııılar.

kıdın vc çocrık Irıklatı koı,ıı,ısrındaki yasaınaIarı destek]eıııedc crkcklcrdcı,ı

daha aktittir."

Ayrıca yasalarla çatışan uygulamalar dikkatlc izlcı,ın-ıcli. örneğin.

yaşı küçük kızlara nikıilı kıyan din adıır-ılarıı,ıa caydırıcı ceza]ar getiriln,ıcli.

bu srıçlar giızardı cdilmeme lid ir.

Vc tabii kadıılaıın cktıntııııik iılarak kılkınabilıııcsi içiıı erkcğin ai-

lc reisi koıırınıuııı.ı pckişlircn^ kadını iş giiciindcı,ı ıızaklaşlırııı po]itikılırü

lcrkcdcrck. tınları cıı az erkcklcr kadar iş giiciinc katııııyı lıcdcl'Jcycır çalış-

ıı,ıalar başlatılırıalıdır. Ilunların içindc kadınlırın cğilimini vc giı,iliıııini

dcslck]cycıü uzrıı,ı r,ıdcli n-ıikro krcdilcr aı,tıı,ı]tIal1. yal,gııılıştırılnıalıdır,

Tüııı bunlaı^ ijncelikle kadııılarıı,ı insan olarak teıııel hirklarıı,ıa ka-

vuşabilı,ııesi için gerçekleşı,ıelidir. Kıdınların Irıklarına uIaşanıadığı bir

bölgede. insan haklarıııdın bahscıııı,.,[ ıııüıııkiiıı olınıl ıeıktır. İkinci olarak.

tüm buıılar. kaclın. erkek ve çocuk|irrın hep birliktc daha iyi koşuilarda ya-

şaır,ıası içiıı gerçekleşnıelidir. (iiinkü kıdının güçlii olmadığı bir yerde ycli-

şen ııcsillcriı,ı güçlai olınası iıııkinsızdır. Sorunıı r,e çöziiüı yolunu tünr dün-

ya azçok bu şckilde taı,ııııılaı,ıııştır.|()Şin,ıdi (inenli olın, biraz Iıarekete

geçnıektir.
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Kiiltiirün içine sinn,ıiş ciırsiyct ayrııııcılığının giılgcsincien kuılul-

ıı-ıak, kadın]arın hayatlarını ı,ıııııılı-ınuıı uclündan vc yoksulluk çıkı,ı,ıazından

çekip almaıııız gcrcklidir.
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