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ÖnemliçabalarlaTCK'yeiliskin talepleri-

nin büyükbir kisminikabul&ttir~n"" i
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kadinlar,yeniyasadakiyetersizlikleri
gid~rmeyive uygulamadaortaya,çi-
beaharunlara karsl1nasi
alinabileeeginitartisiyor.Türk Kadin-

~ larBirligiBaskaniA.Sema'Kenilirc~i

kadinlarörgütleridisindakikesim-
" lerin;yeterlLçab~öst~fm~mesini'eK~;

siklik olarakdegerlendirdi.
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Ogren<;i1iginin son. ,",

döneminde, Petrol-Is

Sendikasi'nda göreve

baslayan Kendirci,

serbest avukatlik yaptigi

dönemlerde basta Kent-

Koop. olmak üzere,

Petrol-Is, Oleyis ve Harb-

Is' Sendikalarinin Hukuk

.IMüsavirliklerini ve Türk-

Is Hukukçular Kurulu

. üyeligini sürçlürdü. 1996
yJinda, üyesi bulundugu,

Türk Kadinlar Birligi'ne

Genel Baskan seçildi. Av.

Sema Kendirci halen Qu.l
görevini sürdürmekte:



nemliçabalarlaTCK'yeiliskin taleplerinin
büyük bir kismini kabulettiren kadinlar,

I

yeniyasadakiyetersizliklerigidermeyive
uygulamadaortayaçikacaksorunlarakarsi
nasilönlemalinabileceginitartisiyor.
TCK'dekiyenidegisiklikleriolumluve
olumsuzyanlariyladegerlendirenTürkKa-
dinlarBirligiBaskaniAv.SemaKendin~i,
"TCKiçinkadinlaringösterdigiduyarliligiil-
gili kurumvekuruluslardagösterseydi,de"

, mokratiklesmeninön~mligöstergesiolan
buyasadamevcuthatalaryeralmazdi"diye-
rekdigerkesimlerin,deyeterliçabagöster-
memesinieksiklikolarakdegerlendirdi.

...78yil aradan,sonraTCK degisti.YeniTCK
Türkiye'yigelecegetasiyabilecekmi?

Sorunuza',yilhir~irüstünde,çalisilanbir
yasaiçinhemenevetdiyebilmeyiçokister-
dim.Ancakneyazikki, 78yildabir degisti-
rilebilenbuyasabazihükümlerinedeniyle
bizigelecegetasimaktançokuzaktakaldi.
Benceasilsorunzatenhiçbirsiyasiiktidarin
yasaldüzenlemeleriyaparkenbu tarzkaygi-
lari tasimamalaonda.

Zirabutiptemelyasalardegisirkentop-
lumsalgelisiminizlenmesivehiçolmaZsaÖnü-

. müzdekibirelliyiiinöngörülebilmesininçok
önemlioldugunudüsünüyorum.

Bundanönce,medenLyasadaeviilikbir-
ligi içindeedinilenmallarinpaylasimiile il-
gili konudayapilanbir hatanini7 milyon
kadinimagdur'ettiginigözönünealirsak,
ayniyasadayenidendüzenlemeyapilabil-
mesiiçinnebüyükmücadelevermemizge-
rektiginianlayacaksiniz.

SimdiTCK'deyapilaneksikliklerindeye-
nidendüzeltilmesiiçinbumücadeleyisürdü(-
meninzorunluolduguaçiktir.

Sonuçolaraksiyasiiktidarlarbit:konuyu
köktençözm
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çalistiklao için' hiZ'.lcra özelliKrey;JSii.laf:

dakiayomaliginönlenmesiile ilgili dahaçok
çabaharcamamizgerektigi ortaya Çikiyor.

'... Bastanitibartn TCK bizsizçikaolamazde-
dik.Basaniioldukmu?

TCK bizsiz çikarilarnadi. Budogru've

haklarlailgili ciddiilerlemelerde kaydettik.
Ancaktaleplerimizintamamininyer almasi-
nin saglanamadigidadogru.Buaradatoplu-
mun tamaminiilgilendirenböylesineönemli
bir yasanintüm asamalarindaen duyarlidav-
ranan'kesiminkadinlarolmasindanbüyük
gururduydugumu dabelirtmeliyim.

Keskeilgili kurumvekuruluslarintamarlu
kendialanlarindaayniduyarligigösterebilsey-
di dedemokrat:jklesmeninönemligöstergele-
rindenbiri olanbuyasadabugün'mevcutha-

talardayeralmasaydidiYedüsünüyörum.
Çünkübu tip temelyasalarinnedenlizor

veuzunaralarlaancakdegistirilebildiginigöz
önünealirsak,vetmismilvonkisiningelecegi-
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rürlükteolancezayasasindaçokevliliklerin

suçoldugunavebunugerçeklestirenlerinve
resminikahbelgesiolmadanimamnikahiki-
yanlarinsuçludurumadüstüklerinibiliyoniz.

Su haldeaileyikorumak iddiasindasamimi
iseniz,bu hükümlerinislemesininsaglamalisi-
nizönce.Yoksaaileyikorumakadialtindasa-
decekadinadönükolarakisletilecekve"na-

mus"cinayetlerinekadaruzanacakçagdiSibir
düzenlemeninyasayagirmesinisaglamaklaai-
leyikoruyamazsiniz.

Ikinci konunun iseçok dahavahimbir
anlayisinsonucuolduguortada.Çünkükizla-
nmlZlkorumaninyolu onlan tecavüzcüleri
ileevlendirmekdegildir.Tamtersi,.tecavüzü
en agirsekildecezalandirmaninyanisira,te-

- cavüz magdurlari için q~ ~g~YMç,~'yeg?Z~ti:1. ",
ci önlemleri ;ilmak bir deVJ(~tih,görevidir.9r-,"," "li" """,,;,,,/,- '.,......

i' negin;'mrgtih'acil ihtly*" ~lai)~sigih(llae~te:'"-:
rini açmamakta böYiesi~ CIlf'enmekhang'i' ,~

mantikla açiklanabilir?

".. Türkiye'nin dört bir tarafindan gelen ka-

dinlar için Ankara eylemimiz final niteli-

gindeydi. Ama Basbakan, Meclis eylemin-

de bizim ahlaksiz pankartlar tasidigimizi

ve kadin örgütlerini de "marjinal bir

grup kadin" diye niteleyerek kadina ve

kadin haklanna nereden baktigini gös-
terdi. Basbaka'nin bu söylemini nasil de-

gerlendiriyorsunuz?

Söylenen sözlerin Basbakan adina bir ta-

lihsizlik oldugunu belirtmeliyim. Galibaonu
en çok rahatsiz eden durum yurdun dört bir

yanindan gelen kadinlarin haklarina sahip ÇI-

kacaklariruyükseksesle haykirmalari idi.Ama
sunu bilmeli ki, bundan böyle de biz kadinlar

bu toplumda sosyal, siyasal ve ekonomik ya-

samda esit haklarimiza kavusuncaya kadar bu

mücadeleyi, birakmayacagiz.
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artik toplumun ya da aileninmali olmaktan ÇI-

iillrtiiip bir birey olarak ~bulü oldugunu dü-

sünüyorum. Buna bagliolarakda evlilikiçi te-

cavüzün ve is yeri tacizlerinin de suç kapsami-

na alinmasi önemli bir gelismedir.

, Kaçiolmasuçlaondakievliobekarkadinay-
nminin kaldlOlmasive tecavüzcüile evlenme
halinde cezanin ertelenmesinin de ortadan

kaldirilmasinin kadin adina çok olumlu gelis-

meler oldugunu belirtmeliyim.

'. "Töresaikiyle"islenen cinayetler, agirlasti-

rumis müebbet hapisle cezalandirilacak.

Bu bizimistedigimizbir durum. Fakatne-
den namus degil de töre?

Çünküamaçgerçektenbu olaylarisona er-

dirmek içinen caydina önlemi almakdegilde

291~yiini sa~~cebe%lipi{Y9F~Y.i.~.Jljski]ery-,..:,

dirilmeSr [bigeliyorbaria,Zira])u:b~~an ya-
k
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rayi o n ençozmeninyoiu namus MLI\J. e
ifadesinikullanmaktangeçiyordu.Amakanun
koyucularbu taleplerekulaklarinitikadi.

Simdioradadurupsormakgeçiyorinsa-
nin içinden: Töre ifadesini kullanmaktabu
denli israrliolanlar,sonbir yilda "Namuste-
mizlemekiçin" islendigi iddia edilen en yük-

sek cinayet sayisi ile Istanbul'un önde gitme-
sine ne diyecekler? Su unutulmamalidirki,

sonyillardayasanangöçler nedeni ile iliski-

lendirilrnek istenen yöreler veanlayislaryur-
dun her tarafinayayilmisdurumda.Kaldiki,
sizbu cinayetlereengelolmakkaraove niye-
ti içindeyseniz,yasalantümvatandaslanko-
ruyacakbir bakisveanlayisladüzenlemek
durumundasiniz.

Zatensavunmalardada hiçbirsuçlu"tö-
rememretti"demiyor,"namusumu temizle-

dim"diyor.Ziratöresözcügünamuskavra-

minin içindeyeralmakta.
Çünkünamusugrunadenildigi zaman is-, .
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çabaharcamamizgerektigi ortaya çikiyor.

'.BastanitibarenTCKbi7Bizçikan1amazde-
dik.Basanholdukmu?

TCKbi7Bizçikanlarnad!.Bu dogruve
haklarlailgili ciddiilerlemelerde kaydettik.

Ancaktaleplerimizintamamininyeralmasi-
nin saglanamadigidadogru.Buaradatoplu-
mun tamaminiilgilendirenböylesineönemli
bir yasanintümasamalanndaenduyarlidav-

~ ranan'kesiminkadinlarolmasindanbüyük
gurur duydugumudabelirtmeliyim.

Keskeilgilikurumvekuruluslanntamarili
kendialanlarindaayniduyarligigösterebilsey-
di çtedemokratiklesmeninönemligöstergele-

rindenbiri olanbuyasadabugünmevcutha-
talardayeralmasaydidiYedüsünüyörum.

Çünkübu tip temelyasalarinnedenlizor
veuzunaralarlaancakdegistirilebildiginigöz
önünealirsak,yetmismilyonkisiningelecegi-
ni sekillendirenbir yasaldüzenlemedeher ke-
siminkendikonusunda'bizkadinlarkadarça-

!iskanvetakipçiolmasinigerçektenisterdim.

'.GündemTCK'yekilitlenmiskenhükümetin
aklinazinageliverdi.Ardindanda 'Köy
kizlarinikorumakiçin,tecavüzeindirim"
gibi abuksabukbir seyiortayaattilar.Bun-
larlaneyapilmakistendi?

, .

Bunlarienönce,bizkadinlannhalenta-
saridayeralmasinisaglayamadigimiztaleple-
rimizigözardiedebilmekvebukonudais-
farcitutumuzdandikkatl~ridagitmakiçinor-
tayaatilmishezeyanlarolarakgörmekmüm-
kün,amabirdigeryandandaülkedekadini
tekrarkafesarkasinaçekmekisteyentehlike-
li bir zihniyetinyükselmekteoldugununda
gözdenuzaktutulmamasigerekiyor.

zinaninyenidensuçolmasigibiçagdisi
birtalebihemaileyikorumak'içinistedigiilli-
densözedeceksjniz,heindebugünbilevar.
olankoruyucuönlemleriisletmeyecekvetasa-
ridabu hükümlerihafifleteceksiniz.Tahmin

edebileceginizgibi 1926yilindaortadankaldi-
nLaRçokevliliktensözediyorum.SuandaYü-

'=yrm:inomn~ u'" r """l'rC"crlrt:IIrneK"'YIaI1g1'

mantiklaaçiklanabilir?

..Türkiye'nindört bir tarafindangelenka-
dinlariçin Ankaraeylemimizfinal niteli-
gindeydi.AmaBasbakan,Mecliseylemin-
de bizimahlaksizpankartlartasidigimizi
ve kadinörgütlerini de "marjinalbir
grup kadin"diyeniteleyerekkadinave
kadinhaklarinaneredenbaktiginigös-
terdi. Basbaka'ninbu söylemininasilde-
gerlendiriyorsunuz?

SöylenensözlerinBasbakanadinabir ta-
lihsizlikoldugunubelirtmeliyim.Galibaonu
ençok.rahatsizedendurumyurdundört bir
yanindangelenkadinlarinhaklarinasahipçi-
kacaklanniyüksekseslehaykirmalanidi.Ama
sunubilmeliki, bundanböyledebizkadinlar
bu toplumdasosyal,siyasalveekonomikya-
samdaesithaklanmizakavusuncayakadarbu
mücadeleyibirakmayacagiz.

'.SizceTCK'dekienönemlidegisikliknedir?

TCKsimdikihaliyle,olumlubirçokdüzen-
lemeylekazançhanemizeyazabilecegimizdu-
rumageldi.Enönemlidüzenlemeninkadinin

rayi KOK\.1iinerrçozmemnyoiU'unamussaikiyle'? .
ifadesinikullanmaktangeçiyordu:Amakanun
koyucularbutaleplerekulaklannitikadi.

Simdioradadurupsormakgeçiyorinsa-
nin içinden:Töreifadesinikullanmaktabu
denliisrarliolanlar,sonbiryilda"Namuste-
mizlernekiçin"islendigiiddiaedilenenyük-
sekcinayetsayisiile Istanbul'unöndegitme-
sinenediyecekler?Suunutulmamalidirki,
sonyillardayasanangöçlernedeniile iliski-
lendirilmekistenenyörelerveanlayislaryur-
dunhertarafinayayilmisdurumda.Kaldiki,
sizbucinayetlereengelolmakkarariveniye-
ti içindeyseniz,yasalaritümvatandaslariko-
ruyacakbirbakisveanlayisladüzenlemek
durumundasiniz.

Zatensavunmalardadahiçbirsuçlu"tö-
rememretti"demiyor,"namusumutemizle-
dim"diyor.Ziratöresözcügünamuskavra-
minin içindeyer almakta. .

Çünkünamusugllln,adenildigizamanis-
lenencinayettoplumsalonaydangeçmekte-
dir.Çevre,ortakdegerveahlakyapisinauy-
gundavranildiginidüsünmekte.Buanlayis
daolaylaritesvikediyorgörünmektedir.Ke-



i

zaserefveitibannkorunmasikavramlarinib
danamuslaesdegergöriilmekteoldugubi-
linmelidir.Ozamanendogrudüzenleme
hepsinidekapsayacaksekilde"namussaikiy-
le" ifadesininyasayagirmesiidi.

Çünkü;bireyselsilahsizlanmaile
ilgili enyogunmücadeleyiverenSayinNa-
zireDedeman'indedigigibi "Birinsanin
yasamikadardegerlihiçbironur,seref,
törevedavayoktur."

'.-Tasarialtiaysonrauygulamaya
geçecek.Buaradakadinörgütlerive
kadinlarneleryapabilir?

Bir hakkinyasalarlaeldeedilmesika-
dar,o hakkinhayatageçirilip,kisilercekul-
lanilmasinindaçokönemlioldugunudü-
sünüyorum.Ancakhakkikullanmaninda
onubilmeklemümkünolduguortada.O
zamanbizkadinlaravekadinörgütlerine.
buhaklarinögrenilmesiveyayginolarak
kullanimininsaglanmasiiçinegiticiveyol
göstericigörevlerdüsüyor.YaniAilenin
KorunmasinaDairYasadayadaMedeni
Yasa'daoldugugibibuyasanintanitimi
içindeegitimvebilgilendirmeçalismaian-
nahemenbaslamamizgerekiyor.

'.- Sadecetasanningeçmesiyeterli
midir?Milyonlarcakadinhaklanndan
bihaberyasiyor.HaklanmlZlbileJimgi-
bi köyleridekapsayanbir kampanya
yadaözellikledahadakaliciolabilme-
si için ilkokuldanitibarentoplumsal
cinsiyetderslerininverilmesigibipro-
jelerolabilirmi?

Evetolmali.Ziratoplumsalcinsiyetedu-
yarliligigelistiremediginizsürecedemokrasi-
ninolmazsaolmazkosullannigerçeklestir-
menizpekkolayolamayacakQr.
--Bilwa~s\\1nIJz,kadl~~tirl1.iltaeffi8Imi~

si iç içebir kavramdicDemokrasigelistikçe
kadinhaklangenisleyecek,kadinhaklari
gelistikçedemokrasitemelilkelerineotu-
rupkurumlasacakti~., .
'.-Yineaileiçinde"sistematiksiddetin

iskencesayilmasi"kocadayaklariniön-'
leyecekmi?Siddetinolmadigibir aile

için ne yapmakgerekiyor?

Enazindancaydincietkisiolacagikesin.
Amasorunsuki; kadinimizdabu sorunlarini

dile getirip çarebulabilec~kmercilereb~-
vurmaktançekinmemelidir. .

Hanibizimkadinimizayiptirdiye açiket-

mezyakocasininyaptiklanni.Bundanböyle
bunu gizlemenindogru olmadiginianlatma-

liyiz.Yanidayagiyiyenindegilde dayagiata-
nin utanmasigerektiginisöylüyorum.

'.-TCKgeçti.Bir hukukçugözüylekadin1a~

nngündemindesimdineolmali?
Arôl",n 1r~r!1n1n cr.'7{ip J :iMr mpJ :ini7m'1h-



'...TCKgeçti.Birhukukçugözüylekadinla~
nngündemindesimdineolmali?

Acilenkadininsözvekararmekanizmala-.

rindayer almasinisaglayacaksiyasipartiler

ve SeçimYasalari'ningündemealinmasi

gerektiginidüsünüyorum.





Yöreifadesini.
kullanmaktabu
denliisrarholan-

:. lar,sonbiryilda .
"Namustemizle-

mekiçin"islendi-
gi iddiaedilen'en

. yüksekcinayet
sayisiile Istan-

bul'unöndegit-
mesinenediye-
cekler?



En önemli düzenlemenin kadinin

artik toplumun ya da ailenin mah
olmaktan çikartihp bir birey -olarak
kabulü oldugunu, düsünüyorum -


