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ÖnemliçabalarlaTCK'yeiliskin taleplerinin, büyükbir
kisminikabul&ttir~n
,
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kadinlar,yeniyasadakiyetersizlikleri
gid~rmeyive uygulamada
ortaya,çibeaharunlara karsl1nasi
alinabileeeginitartisiyor.Türk Kadin""

i

~

larBirligiBaskani
A.Sema'Kenilirc~i

"

kadinlarörgütleridisindakikesimlerin;yeterlLçab~öst~fm~mesini'
eK~;
siklik olarakdegerlendirdi.
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Ogren<;i1iginin son.
döneminde,
Sendikasi'nda

,",

Petrol-Is
göreve

baslayan Kendirci,
serbest avukatlik yaptigi
dönemlerde

basta Kent-

Koop. olmak üzere,
Petrol-Is, Oleyis ve HarbIs' Sendikalarinin

Hukuk

.IMüsavirliklerini ve TürkIs Hukukçular
.

Kurulu

üyeligini sürçlürdü. 1996
yJinda, üyesi bulundugu,
Türk Kadinlar Birligi'ne
Genel Baskan seçildi. Av.
Sema Kendirci .lhalen Qu
görevini sürdürmekte:

nemliçabalarla
TCK'yeiliskin taleplerinin

z<

büyük bir kismini kabul ettiren kadinlar,

d:
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hi
le

yeniyasadaki
yetersizlikleri
gidermeyive
uygulamada
ortayaçikacaksorunlarakarsi
I nasilönlemalinabilecegini
tartisiyor.
TCK'dekiyenidegisiklikleriolumluve
olumsuzyanlariyla
degerlendiren
TürkKadinlarBirligiBaskaniAv.SemaKendin~i,
"TCKiçinkadinlaringösterdigiduyarliligiilgili kurumvekuruluslardagösterseydi,
de"
, mokratiklesmenin
ön~mligöstergesi
olan
buyasada
mevcuthatalaryeralmazdi"diyerekdigerkesimlerin,de
yeterliçabagöstermemesinieksiklikolarakdegerlendirdi.
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... 78yil aradan,sonraTCK degisti.YeniTCK
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Türkiye'yi
gelecegetasiyabilecek
mi?

.

Sorunuza',
yilhir~irüstünde,
çalisilanbir
yasaiçinhemenevetdiyebilmeyiçokisterdim.Ancakneyazikki, 78yildabir degistirilebilenbuyasabazihükümlerinedeniyle
bizigelecege
tasimaktan
çokuzaktakaldi.
Benceasilsorunzatenhiçbirsiyasiiktidarin
yasaldüzenlemeleri
yaparkenbu tarzkaygilari tasimamalaonda.
Zirabutiptemelyasalar
degisirken
toplumsalgelisimin
izlenmesi
vehiçolmaZsa
Önümüzdekibirelliyiiinöngörülebilmesinin
çok
önemlioldugunu
düsünüyorum.
Bundanönce,medenLyasada
eviilikbirligi içindeedinilenmallarinpaylasimi
ile ilgili konudayapilanbir hatanini 7 milyon
kadinimagdur'ettiginigözönünealirsak,
ayniyasada
yenidendüzenleme
yapilabilmesiiçin nebüyükmücadelevermemizgerektiginianlayacaksiniz.
SimdiTCK'de
yapilaneksikliklerin
deyenidendüzeltilmesi
içinbumücadeleyi
sürdü(meninzorunluolduguaçiktir.
Sonuçolaraksiyasi
iktidarlarbit:konuyu
köktençözmekverine Ö "I}Ü s kJ.lrtar"m" av~a,
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dakiayomaliginönlenmesiile ilgili dahaçok
çabaharcamamiz gerektigi ortaya Çikiyor.
'... Bastanitibartn TCK bizsizçikaolamaz
de-

itme
rürlükteolancezayasasinda
çok evliliklerin
suçoldugunavebunu gerçeklestirenlerin
ve
resminikahbelgesiolmadanimamnikahikiyanlarinsuçludurumadüstüklerinibiliyoniz.
Su haldeaileyikorumak iddiasindasamimi
iseniz,bu hükümlerinislemesininsaglamalisiniz önce.Yoksaaileyikorumakadialtindasadecekadinadönükolarakisletilecekve "namus"cinayetlerinekadaruzanacakçagdiSibir
düzenlemeninyasaya
girmesinisaglamakla
aileyi koruyamazsiniz.
Ikinci konunun iseçok dahavahimbir
anlayisinsonucuolduguortada.ÇünkükizlanmlZlkorumaninyolu onlan tecavüzcüleri
ile evlendirmek
degildir.Tamtersi,.tecavüzü
en agirsekildecezalandirmaninyanisira,te-

-

artik toplumun ya da aileninmali olmaktan

ÇI-

iillrtiiip bir birey olarak ~bulü oldugunu düsünüyorum. Buna bagliolarakda evlilikiçi tecavüzün ve is yeri tacizlerinin de suç kapsamina alinmasi önemli bir gelismedir.
,

Kaçiolma
suçlaondakievliobekar
kadinay-

nminin kaldlOlmasive tecavüzcü ile evlenme
halinde cezanin ertelenmesinin

de ortadan

kaldirilmasinin kadin adina çok olumlu gelismeler oldugunu belirtmeliyim.

'. "Töresaikiyle"
islenen
rumis müebbet

hapisle

cinayetler,

agirlasti-

cezalandirilacak.

Bu bizim istedigimizbir durum. Fakat neden namus degil de töre?

Çünküamaçgerçektenbu olaylarisona erdirmek
için en caydina önlemi almakdegilde
cavüz magdurlari için q~ ~g~YMç,~'yeg?Z~ti:1. ",

ci önlemleri ","
;ilmak bir"li"
deVJ(~tih,görevidir.
9r-,
""",,;,,,/,'.,...... 291~yiini sa~~cebe%lipi{Y9F~Y.i.~.Jljski]ery-,..:,
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e~te:'" dirilmeSr
"" ,).f![bigeliyorbaria,Zira])u:b~~an ya-"
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yoiu namus MLI\J.yle
rini açmamakta böYiesi~ CIlf'enmekhang'i'
,~ rayi okü n ençozmenin
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ve kadin örgütlerini de "marjinal bir

ifadesinikullanmaktangeçiyordu.Amakanun
koyucularbu taleplerekulaklarinitikadi.
Simdioradadurup sormakgeçiyorinsanin içinden: Töre ifadesini kullanmakta
bu
denli israrliolanlar,sonbir yilda "Namustemizlemekiçin" islendigi iddia edilen en yük-

grup kadin" diye niteleyerek kadina ve

sek cinayet sayisi ile Istanbul'un

kadin haklanna nereden

sine ne diyecekler? Su unutulmamalidirki,
sonyillardayasanangöçler nedeni ile iliskilendirilrnek istenen yöreler ve anlayislaryurdun her tarafinayayilmisdurumda.Kaldi ki,
siz bu cinayetlereengel olmakkaraove niyeti içindeyseniz, yasalan
tümvatandaslan
koruyacakbir bakisve anlayisladüzenlemek
durumundasiniz.

mantikla açiklanabilir?
".. Türkiye'nin dört bir tarafindan gelen kadinlar için Ankara eylemimiz final niteligindeydi. Ama Basbakan, Meclis eylemin-

Bu dogru've

haklarlailgili ciddiilerlemeler de kaydettik.
Ancaktaleplerimizintamamininyer almasinin saglanamadigi
dadogru.Buaradatoplumun tamaminiilgilendirenböylesineönemli
bir yasanintüm asamalarinda
en duyarlidavranan'kesiminkadinlarolmasindanbüyük
gururduydugumu dabelirtmeliyim.
Keskeilgili kurumve kuruluslarintamarlu
kendialanlarinda
ayniduyarligigösterebilseydi de demokrat:jklesmenin
önemligöstergelerindenbiri olan buyasadabu gün'mevcuthatalardayeralmasaydi
diYedüsünüyörum.
Çünkübu tip temelyasalarinne denlizor
veuzunaralarlaancakdegistirilebildiginigöz
önüne alirsak,vetmismilvonkisiningelecegi-
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dik.Basanii
oldukmu?
TCK bizsiz çikarilarnadi.
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de bizim ahlaksiz pankartlar tasidigimizi

baktigini

gös-

terdi. Basbaka'nin bu söylemini nasil degerlendiriyorsunuz?
Söylenen sözlerin Basbakan adina bir talihsizlik oldugunu

belirtmeliyim. Galiba onu

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 yasamda esit haklarimiza kavusuncaya kadar bu
mücadeleyi, birakmayacagiz.
.~

"'-~~

Trv'rI~I.:

~~ ~~~~1;

rla;;;";!,!;),.

nArI;~?

önde gitme-

Zatensavunmalarda
da hiçbirsuçlu"törem emretti"demiyor,"namusumu temizledim"diyor.Ziratöresözcügü
namuskavraminin içindeyeralmakta.
Çünkü
namus
ugrunadenildigi zaman is,
.
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çabaharcamamizgerektigi ortaya çikiyor.

'. BastanitibarenTCKbi7Bizçikan1amazdedik.Basanholduk mu?
TCKbi7Bizçikanlarnad!.Bu dogru ve
haklarlailgili ciddiilerlemeler de kaydettik.
Ancaktaleplerimizintamamininyer almasinin saglanamadigi
da dogru.Bu aradatoplumun tamaminiilgilendirenböylesineönemli
bir yasanintümasamalannda
en duyarlidav~

ranan'kesiminkadinlarolmasindan
büyük
gurur duydugumuda belirtmeliyim.
Keskeilgilikurum vekuruluslanntamarili
kendialanlarindaayniduyarligigösterebilseydi çtedemokratiklesmenin
önemligöstergelerindenbiri olanbu yasadabu günmevcuthatalardayeralmasaydi
diYedüsünüyörum.
Çünkübu tip temelyasalarinnedenlizor
ve uzunaralarlaancakdegistirilebildiginigöz
önünealirsak,yetmismilyonkisiningelecegini sekillendirenbir yasaldüzenlemedeher kesiminkendikonusunda'bizkadinlarkadarça!iskanve takipçiolmasinigerçektenisterdim.

'.GündemTCK'yekilitlenmiskenhükümetin
aklinazinageliverdi.Ardindanda 'Köy
kizlarinikorumakiçin,tecavüzeindirim"
gibi abuksabukbir seyiortayaattilar.Bunlarlaneyapilmakistendi?
,
.

Bunlarienönce,bizkadinlannhalentasaridayeralmasinisaglayamadigimiz
taleplerimizigözardiedebilmek
vebukonudaisfarcitutumuzdan
dikkatl~ridagitmak
içinortayaatilmishezeyanlar
olarakgörmekmümkün,amabir digeryandandaülkedekadini
tekrarkafesarkasina
çekmekisteyentehlikeli bir zihniyetinyükselmekte
oldugununda
gözdenuzaktutulmamasi
gerekiyor.
zinaninyenidensuçolmasigibiçagdisi
birtalebihemaileyikorumak'için
istedigiillidensözedeceksjniz,heinde bu günbilevar.
olankoruyucuönlemleriisletmeyecek
ve tasaridabu hükümlerihafifleteceksiniz.
Tahmin
edebileceginiz
gibi 1926yilindaortadankaldinLaRçokevliliktensözediyorum.SuandaYü-
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mantiklaaçiklanabilir?

..

Türkiye'nin dört bir tarafindangelenkadinlariçin Ankaraeylemimizfinal niteligindeydi.AmaBasbakan,Mecliseyleminde bizim ahlaksizpankartlartasidigimizi
ve kadinörgütlerini de "marjinalbir
grup kadin" diyeniteleyerekkadinave
kadin haklarinaneredenbaktiginigösterdi. Basbaka'ninbu söylemininasildegerlendiriyorsunuz?

SöylenensözlerinBasbakan
adinabir talihsizlikoldugunubelirtmeliyim.Galibaonu
en çok.rahatsizedendurumyurdundört bir
yanindangelenkadinlarinhaklarinasahipçikacaklanniyüksekseslehaykirmalanidi. Ama
sunubilmeliki, bundanböylede biz kadinlar
bu toplumdasosyal,siyasalveekonomikyasamdaesithaklanmizakavusuncaya
kadarbu
mücadeleyibirakmayacagiz.

'.SizceTCK'dekienönemlidegisikliknedir?

TCKsimdikihaliyle,olumlubirçokdüzenlemeylekazançhanemizeyazabilecegimiz
durumageldi.Enönemlidüzenlemeninkadinin

rayi KOK\.1iinerrçozmemn
yoiU'unamussaikiyle'?

ifadesini
kullanmaktan
geçiyordu:
Amakanun
koyucular
butaleplere
kulaklanni
tikadi.
Simdioradadurupsormakgeçiyorinsanin içinden:Töreifadesinikullanmakta
bu
denliisrarliolanlar,sonbiryilda"Namustemizlernek
için"islendigiiddiaedilenenyüksekcinayetsayisiile Istanbul'unöndegitmesinenediyecekler?
Suunutulmamalidir
ki,
sonyillardayasanan
göçlernedeniile iliskilendirilmekistenenyörelerveanlayislar
yurdunhertarafinayayilmisdurumda.Kaldiki,
sizbucinayetlere
engelolmakkarariveniyeti içindeyseniz,
yasalari
tümvatandaslari
koruyacakbirbakisveanlayisla
düzenlemek
durumundasiniz.
Zatensavunmalarda
dahiçbirsuçlu"törememretti"demiyor,"namusumu
temizledim"diyor.Ziratöresözcügü
namuskavraminin içindeyer almakta.

.

Çünkünamusugllln,adenildigizamanislenencinayettoplumsalonaydan
geçmektedir.Çevre,ortakdegerveahlakyapisinauygundavranildigini
düsünmekte.
Buanlayis
daolaylaritesvikediyorgörünmektedir.
Ke-

.

zaserefveitibannkorunmasi
kavramlarinib
danamusla
esdeger
göriilmekteoldugubilinmelidir.O zamanendogrudüzenleme
hepsinidekapsayacak
sekilde"namussaikiyle" ifadesinin
yasaya
girmesiidi.
Çünkü;bireyselsilahsizlanma
ile
ilgili enyogunmücadeleyi
verenSayinNazireDedeman'indedigigibi "Birinsanin
yasamikadardegerlihiçbironur,seref,
törevedavayoktur."

'.- Tasarialtiaysonrauygulamaya
geçecek.Buaradakadinörgütlerive
kadinlarneleryapabilir?
Bir hakkinyasalarla
eldeedilmesikadar,o hakkinhayatageçirilip,kisilercekullanilmasinindaçokönemlioldugunudüsünüyorum.Ancakhakkikullanmaninda
onubilmeklemümkünolduguortada.O
zamanbizkadinlaravekadinörgütlerine.
bu haklarinögrenilmesiveyayginolarak
kullanimininsaglanmasi
için egiticiveyol
göstericigörevlerdüsüyor.YaniAilenin
Korunmasina
DairYasada
yadaMedeni
Yasa'daoldugugibibu yasanintanitimi
için deegitimvebilgilendirmeçalismaiannahemenbaslamamiz
gerekiyor.

'.- Sadecetasanningeçmesiyeterli
midir?Milyonlarcakadinhaklanndan
bihaberyasiyor.HaklanmlZlbileJimgibi köyleridekapsayan
bir kampanya
yadaözellikledahadakaliciolabilmesi için ilkokuldanitibarentoplumsal
cinsiyetderslerininverilmesigibiprojelerolabilirmi?
Evetolmali.Ziratoplumsalcinsiyeteduyarliligigelistiremediginiz
sürecedemokrasinin olmazsa
olmazkosullannigerçeklestirmenizpekkolayolamayacakQr.
--Bilwa~s\\1nIJz,kadl~~tirl1.iltaeffi8Imi
siiç içebir kavramdicDemokrasi
gelistikçe
kadinhaklangenisleyecek,
kadinhaklari
gelistikçedemokrasitemelilkelerineoturup kurumlasacakti~.,
~

.

'.-Yineaileiçinde"sistematiksiddetin

i

iskencesayilmasi"koca dayaklariniön-'
leyecekmi?Siddetin olmadigibir aile
için ne yapmakgerekiyor?
En azindancaydincietkisi olacagikesin.
Amasorun su ki; kadinimizda bu sorunlarini
dile getirip çarebulabilec~kmercilereb~vurmaktançekinmemelidir.
.
Hani bizim kadinimizayiptir diye açiketmezyakocasininyaptiklanni.Bundanböyle
bunu gizlemenindogru olmadiginianlatmaliyiz.Yanidayagiyiyenindegil de dayagiatanin utanmasigerektiginisöylüyorum.

'.- TCKgeçti.Bir hukukçugözüylekadin1a~
nngündeminde
simdineolmali?
Arôl",n

1r~r!1n1n
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'...TCKgeçti.Birhukukçugözüylekadinla~
nn gündeminde
simdineolmali?
.
Acilenkadininsözvekararmekanizmala-

rinda yer almasinisaglayacaksiyasipartiler
ve SeçimYasalari'ningündemealinmasi
gerektiginidüsünüyorum.

Yöreifadesini.
kullanmakta
bu
denliisrarholan:. lar,sonbiryilda .
"Namus
temizlemekiçin"islendigi iddiaedilen'en
. yüksekcinayet
sayisiile Istan-

bul'unöndegitmesinenediyecekler?

En önemli

düzenlemenin

kadinin

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

