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OZET
Bu arastirmada KKTC'de faaliyet gosteren kadin orgiitleri, kadmlann
orgiitlenmesi konusunda kendilerinden bekleneni yapabiliyor mu problemine yer verilmistir,
Kibns adasmda 1902'de Ktz Ogretim Okulu'nun acilmasiyla baslayan kadmm evdisi
toplumsal yasama kanlirm 1931 'de ilk kadm dernegini kurarak Kibns Turk Kadmi'nm
orgiitlenme silrecini baslatrmsnr, 1974'ten sonra kadin orgiitlerimiz diinyaya ayak uydurarak
degislm ve gelisim siireci gostermistir. Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde faaliyet gosteren
kadm demeklerinin yonetsel mevzuatlanm inceleyerek yapnklan cahsmalan arasnrarak kadm
orgiitleri arasmda amac birlikteliklerinin olup olmadigmr ortaya koyniak, sayisal ve nitel
olarak yeterliliklerini' belirtmek, Isbirlikliklerinin yeterlilik diizeyini saptamak, olasr bir
birliktelik durumunda hangi kistaslar altmda birlesebilir durumlanm saptamak, bans ve Kibns
Sorunu'nda ne derece birlikte hareket ettiklerinin durum tesbitini yapmak amacnmz olmustur,
Bu arasnrmada KKTC'nde lcisleri ve Koyisler! Bakanhgma bagh Lefkosa
Kaymakamhgi'nda kayrth kadm demekleri ile smirhdir, Bu arasnrmanm evrenini Kibns
Adasi'nm Tilrk keisminde bulunan kadm demekleri olusturur. Bu arastirmamn omekleminde
bagimsiz kadm kuruluslan, sendikalann yan kuruluslan, partilerin kadm kollan, kadm
arastirmalan merkezleri, genel dagrhmi olusturmaktadir. Veri toplama araci olarak soru
cetveli kullamlrms, bu soru cetvellerinde demek yanetimlerinin yonetim yapilan amaclan,
temsilclllkleri, subeleri, yurtdisi temsilcilikleri, en cok ~birligi yapnklan kadm kuruluslan,
gerceklestirdikleri onemli cahsmalar, olasi bir birlesmede olmazsa olmazlan ve kadm
kuruluslanyla nasil bir birlesmeyi dii§iindiikleri sorulmustur.
27 Kadm orgiitiiniin %18,S'i siyasi partilerin orgiitleri, %22,2'si sendikalarm kadm
kollan, %13,6's1 ise bagnnstz kadm orgiitleridir. Sadece %5,18'inin yasal dayanagi tiiziiktilr.
%25,9'u yardun amaci edinmistir, Kadm derneklerinin cahsma alanlanna gore dagihmmda
5rgiitlerin %25,9'u yashlar, cocuklar ve kadinlar icin sosyal, kiihilrel etkinlik yapmaktadir.
Kadm demeklerinin %77,7'sinin yonetim yapismi mevcut yonetim yapisma sahiptir. Kadm
demeklerinin subeleri sadece %62,96 oranmdadir, Yurtdismda temsilcilikleri yoktur. Kadm
orgiitlerinin en cok ~birligi yapttg1 kadm kuruluslanndan en cok tercih edilen %18,S'lik
oranla KTOS'tilr. Kadin orgiitlerinin gerceklestirdigi en onemli cahsma Aile Yasasi ile ilgili
cahsmalardir, Kadm Orgiitlerinin birlestirilmesinde hangi amaclarm gerceklestirilmesine
oncelik verildigi %14,8 oraruyla kadmm bans silrecine katihrm onem arzetmektedir. Kadm
orgiitlerimizin uluslararasr kadm orgiitlerinin bangisine iiye olmak istedikleri bulgusunda
Diinya Sendikalar Federasyonu birinci sirada yeralmisnr. Kadm orgiitlerinin birlestirilmesinde
kurulus yerlerinin federasyon catisr altmda bir birim olusturulmasi gerektigini belirtmislerdir.
Bu arastirma KKTC'ndeki Kadm Dernekleri'nin olasi bir birlesiminde yon gosterlci
bir cahsma olacaknr.
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ABSTRACT
'

This study analyzes the activities of organised womens' civil society
within the Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) and additionally analyzes.
as to whether their organised activity satisfies the expectations imposed upon them.
Civil participation of the female community within the island of Cyprus was
pioneered with the establishment of the Girls' Educative School of 1902 which
eventually led to the establishment of the first Womens' Association in 1931. After·
1974, organised civil society for women had began a phase of development adjusting
to international standards.
This study is a research of organised womans' civil society within the T.R.N.C.
whereby patterns of their organised activity will be evaluated. The sufficiency of their
cooperation between one-another, the civil participation to their organised activity and
the effectiveness of their organised activity will be analyzed and evaluated. The
effectiveness of their cooperation of their organised activity and to what extent this
cooperation assists with the activities aimed to provide peace and a viable solution to
the Cyprus Problem will also be evaluated within this study.
The research is binded by the records of organised womens' civil society
provided by the ministries for Internal and Rural Affairs and past municipalities. Due
to the prevailing division within the island, this study has been further condensed to
analyze the organised activity of womens' associatons of Turkish Cypriot women
within the island. Inturn, a closer analysis has been made with reference to the
womens' associations of the past including the organised activity of independant
womens' associations, side organs of trade unions, womens' groups of political parties
and womens' research centers. The information gathered within this study was with
accordance to the various questions imposed within this research. They include the
aims of the previously established womens' associations, their representations,
branches, international correspondences, which groups mostly cooperate with one
another.
18,5% of the analyzed 27 womens' organisations were organs of political parties,
22,2% were womens' organs of trade unions and 13,6% were independant organisations. Only
5, 18% of these organisations were legally binded by constitutions. 25,9% were charities.
25,9% of womens' associations provided social and cultural activities for the elderly, for
children and for women. 77,7% of these womens' assocaitions were established containing
managerial targets with accordance to their organisational aims. 62,96% of womens'
associations were branches. They had no international correspondences. Cooperation amongst
these womens' organisations had mainly occured within the Cyprus Turkish Teachers' Trade
Union (K.T.6.S.) and it comprised of 18,5% of these associations. The most significant
organised activity of these associations involved their participation to Family Law. 14,8% of
cooperation between womens' associations was with the aim of providing assistance to the
peace process. In their international involvements, womens' organisations mostly prefered to
form correspondences and develope international alliances with the International Trade
Unions' Federation. In the circumstance when womens' organisations would combine to
further their a11iances.
This study additionally proposes reference to future alliances and cooperation amongt
organised womens' civil society within the T.R.-:\'.C..
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BOLUM 1
PROBLEM

Gunumuzde,
gi.indeminde yogun

kadmlann

DURUMU

insan haklan konumu uluslararas1 mekanizmalann

olarak yer almaktadir.

Birle§mi§ Milletler konferanslan

Dunya ulkeleri

son yirmibes yilda

ve diger uluslararasi toplantilarda biraraya gelerek

kadm - erkek e§itligini, insan haklan, kalkmma ve dunya bansi ile iliskisi
baglanunda ele almakta, bu alanlardaki ortak sorunlann

tart1§tlmas1ru, cozum

onerilerinin gelistirilmesini ve ortak kararlar alarak bu kararlara uyulmasun
saglamaya 9ah§maktadtr. Dunyada bu baglamda geli§meler olurken Kibns Turk
Kadm Dernekleri K.K.T.C.'de,

1994'ten sonra kadm kuruluslanyle ilgili bazi

"ilk"lerle kar§1la§1yoruz. ilk kez resmi bir kurulus olan "Kadin ve Aile Sorunlan
Birimi" hayata ge9irildi. Aynca bazi kadm orgi.itleri ilk kez surekli bir gu¢ birligi ile
Kadm Platformunu ve iki toplumlu kadm gruplanru da olu§turdular
Kadm ve Aile Sorunlan Birimi subat 1995'te, DP-CTP Koalisyonu
doneminde, Devlet Bakanhgi ve Ba§bakan Yarduncrhgi bunyesihde kuruldu. Birimin
Meclis'ten yasasi cikanldi. Birirnin amaci ve gorevi; "KKTC'de kadmm konumunu
yukseltmek

ve

9al1~~alar yapm~k, hedefler belirlemek, hedeflere

yonelik

uygulamalara ge9mektir." Birim haskam, ulke icinde gonullu kadm kurulu§lannm
ye§itli etkinliklerine katdmakta aynca Tilrkiye'de yine sivil toplum orgi.itlerinin
duzenledigi bazi konferans ve toplanttlarda yer almaktadir.
Kadin

Platformu

ozelligi

kadm

orgi.itlerinin surekli

gi.i9

birligine

ba§vurmalandrr. K.T.Kadtnlar Birligi, K.T.UniversiteII Kad1nlar Dernegi, Yurtsever
Kad1nlar Birligi ile dernek ozelligi tasunayan Kadm Ara§ttrmalan Merkezi, Bans ve
Federal Cozum Icin Kadm Hareketi adli kuruluslar, 10 Kasun 1995'te Kadm
Platformunu olu§turdular. (inan 1998. s.118) Bu gonullu kadm kurulu§lan,
baslangicta Aile Yasasi'ru degi¢rmek,

Kadma Karst Her Turlil Aynmc1bgin

Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~esi'nin KKTC Meclisinden gey111esini saglamak icin
bir kadm koalisyonu kurdular. Dab.a sonra birlikteliklerini pekistirdiler, surekli hale
getirdiler.

·-~
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Mulakatlar

sirasmda

bilgileri vermekteydi:
farkh goruslerden,
hedefler

Kadm

Platformu'nda

· bulunan

"(Kadm Platformu) toplumumuza,

.

orgut

baskanlan

su

farkh politik egilimlerden, .

farkh yas gruplanndan ve farkh deneyirnlerden kadinlann, belirli

cercevesinde

isbirligi yapabilecegini,

koalisyonlar

kurabilecegini

ve en

onemlisi isleyen, canh dinamiklerin, toplum yaranna 90k basanli isler yapabilecegini
karntladi. Kadin Platformunun isleyisine bakilacak olursa, toplumumuzun bu en islek
koalisyonunda

statik, duragan ve kerniklesmis bir yapi olmadigr, "liderligin" tek

kisiye brrakilmadrgi
oldugu

hicbir

goful~bilir. Farkh

kararda

"oy verme"

etkinliklerde,
yontemine

konusrnaci

farkli kadinlann

basvurulmadrgi,

bunun

yerine,

"konsensus" yontemine basvuruldugu goruluyor."

Birlesmis Milletlerin Pekin' de 1995 'te duzenledigi dunya kadtnlanrun buyuk
ilgi gosterdigi

Uluslararasi Dorduncu

Kadin Konferansi'na,

K'K'Lkadim iki ayn

grup olarak katildi. Biri Gonul Eronen ile Kadm ve Aile 'Sorunlan Birimi baskasmm
bulundugu,
altmda,

Turkiye kanadi icindeki resmi grup, digeri UNDP'nin

Uzlasmazhklann

kadmlanna

verdigi

beser

Cozumu
kisilik

Kadm

Grubunda

kontenjandan

Konferansi 'nda yer alan Sivil Toplum

Orgutleri

'

"Kibns"

yer alan Turk

yararlarup

giden

adi

ve Rum

grup.

Toplantisi' nda, Kibnsh

Pekin
Turk

kadinlar da temsil edildi.

Kadm kuruluslannm,
katildiklanru gormekteyiz.
tanmmazhgi
uluslararasi

1994-97 yillan araisnda, yurt dismda cesitli etkinliklere
Kuzey Kibns Turk kadin demekleri, KKTC'nin

nedeniyle bugun
dayarusma

hala dunya kadm orgutlerine

orgutlerinde

dogrudan

temsil

siyasal

uye olamamakta,
edilememektedirler.

K.K.T.kad1m, Turkiye kanadr icinde gozlernci olarak ya da "Kibns" adi altinda
ucuncu

ulkelerdeki

duzenlenen

az sayida uluslararasi

uluslararasi

toplanttlarda,

toplantiya

kanlabilrnistir.

Turkiye'de

K.K:T.kad1ru,'

sorunlanru,

gqrii~lerini

aciklarnakta, dunya kadinlanna bu yolla ulasmak icin yogun caba harcamaktadrr. Son
yillarda bu olanaklan 90k iyi degerlendirmel1.edir.

K.K.T. kadm kuruluslan buna karsm Turkiye'de yapilan uluslararasi pek 90k
toplantida yer almaktadir.

997 tarihlerinde, istanbul'da Umut Vakfi, .

3

Amerikan Basin Ktiltifr Merkezi ve Fullbright Egitim Komisyonu, on bir ulke
temsilcisinin yer ald1g1 bir konferans dtizenlemi~ti. "Bolgesel i~birliginin ve
Demokrasinin Geli~tirilmesinde Ulusal ve Uluslararast Sivil Toplum Kurulu~lannm
>

Rolil" konulu ve Kadm Platformu temsilcileri ile Kadin ve Aile Sorunlan Birimi
baskarn kaulrmsn {Kadm ve Aile Birirni'nden beige).
..,

'.!

Cukurova Dniversitesi Kadm Sorunlanru Ara~1rma ve Uygulama Merkezi,
Nisan 1997'de Uyilncu,.Kadm <;al1~malan Toplant1s1 duzeolemisti. Adana'da yaptlan
roplantrya katilan Kadin ve Aile Sorunlan Birimi baskaru "Kibns Turk Toplumunda

Aile iyi Siddet" konusunu dile getirrni~ti. Kadm Dayarusrna Vakfinm Kasun 1996'da
Ankara' da duzenledigi Kadm Platformu adma tiy kisinin katildig: toplanti yine "Aile

lei Siddet" konusunda idi.
Yapilan mulakatlarda Kadm Platformu Temsilcilerinden Yurtsever Kadinlar
Birligi baskam, istanbul'da yaptlan HABiTAT 2 konferans1ru hakkmda a~ag1daki
bilgileri vermistir (Yurtsever Kadmlar Birligi'nden belge).
Konferansta, BM Genel Sekreteri Butros Gali, kadm ve cocuklarm y~dtgt zorluklar ile
konut sorunlanna, bazi temel hizmetlerin verilmesindeki aksakhklara, istihdam azligma, siddet ve
terore, su ve hava krililigine, en basta gelen sorunlar olarak dikkati cekti; tum bunlann uzerine kuresel
bir anlayisla gidilmesi gerektigini belirtti. iki hafta suren konferansta, tum konular derinlemesine
tartl~ild.1, genel uzlasma saglandi.

1994-1997 ytllan arasinda kadm kuruluslan

ulke icinde de

cesitli

etkinliklerde bulundular. Bazi kadm demekleri ttizilklerine uygun olarak yardun
etkinliklerine yer verseler de bu cahsmalar son yillarda iyice azalmis gorunmektedir.
Kad1nlar i;abalanm genelde ulke, ozelde kadmla ilgili sorunlann asrlmasi uzerinde
yogunl~ttrdtlar.

•
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Tum Kuzey Kibns Turk kadm orgutleri ile Kadm ve Aile ,Sorunlan Birimi, 8 Mart

Dunya Kadmlar Gunu' nil 1997 vilmda cesitli etkinliklerle . kutladilar. Yine kadm
kurulu~lan, 5 Subat 1997 Laiklik Gunu'nu

kutlayip ayru gun Laiklik Konferans1 ·

dtizenlediler (Yenidiizen g., 7-8 Eyliil 1997 ve Kabns g. 7-8 Eyliil 1997).

Kadm ve 9ocuklan ilgilendiren bir sorun olan "aile ici siddet"i toplumun

'

gilndemine

getirmek,

kadina karsi olan siddete duyarltltgi arnrmak

uyeler i',9e~itli radyo ve televizyon programlanna

Platformundan

icin Kadm

kanldilar, kadmlan

bilirn;lendirmeye 9ah~tilar.
Kadm ve Aile Sorunlan
Merkezinde,

T. C. Kadnun

birlikte "Kar~d~t1rmah

Birimi, 6- 7 Eylul tarihierinde,

Sosyal Hayatmr Arastirma

Ataturk

ve . inceleme

Dernegi

Y erel Y onetim ve Y erel Y onetim Kademelerinde

konulu bir sempozyum

gers;ekle~tirdi. "Kent ve Kultur",

konu9macllar

soz

Turkiye'den
aldilar.

duruldu;

Kadm"

Kadm"

gelen uzman ve bilim adarnlan ile KKTC'den

Sempozyumda

cozmede soz sahibi olrnasi g~ekirken,
uzerinde

kadtmn,

y~ad1gi

yorenin

sorunlanru

bugune dek bunun yeterince . saglanamadtgi

etkin bicimde biitunle~menin ancak toplumun

toplumda

ile

"Kar~tla~t1rmah Y erel

Y onetim Sistemleri", "Halkla ili~kiler ve Y erel Yonetim Kademelerinde
konulu oturumlarda

Kultur

tum

kademelerinde kadmm yer almasryla rnumkun olabilecegi de vurgulandi.

"Kadmm aktif siyasal ya~ama katthmi" ozellikle 1997' de kadmlann onemle
.•

uzerinde

durdugu

I,.

bir konu

·I!

oldu. Turk kadinmm secrne ve secilrne hakkma

kavu~mas1run ytldoniimiiniin ~tland1gi 5 Arahk 1996 gunu, Kadm Platformu, Kuzey

Kibns Tiirk kaduunm bu hailnmn yasarna ge~irilmesinigundeme getirdi ve KKTC
Meclisinden

kad1nlara

yo~elik . kotarun

zorunlu

hale

getirilmesini

istedi.

K. T. Dniversiteli Kadmlar Demegi de 1997 Genel Kurulunda, tum siyasal partilerden
kadinlar icin %30 kota istenmesini kararl~irarak 9e~itli giri~imlerde bulundu.

Konunun i~lenmesi yil boyunca devam etti. Kadm Platformu tarafindan yeni
bir

calisma

atolyelerinde,

bicimi

olarak

duzenlenen

ve ye~itl~ ·konulann

islendigi

dusunce

Haziran 1997'de "Kadm ve Politika" konusu ele almdi. UBP, DP,

•
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CTP, TK.P'den kadm uyelerle, kadin milletvekilleri, sendikactlar, secimlerde aday

olmus ya da siyasete ilgi duyan kadmlar ve kadm orgutleri temsilcilerinin katildig:
bu genis kapsarnh

c;ah~mada, dilnyanm

Ktbns'm

kadmm

ozelinde,

politikaya

cesitli ulkelerinden

attlmasmdaki

veriler

engeller

incelenerek

uzerinde

duruldu;

engellerin asilmasi icin careler uretildi, izlenecek yollar belirlendi.

Kadmlar ayru konuda, Eylul 1997'de
Platformu

onculugunde,

siyasal

partilerle

yeni bir -c;aba icine girdiler. Kadm
sendikalardan,

diger

sivil

'

toplum

orgi.itlerinden kadtnlar, bagunsiz bayanlar guc; birligi yaparak bu kez "Politika Icin
Kadm Giri~imi"ni olu~urdular.

Amaclan,

kadmm aktif politikaya katihmrru her

yonden desteklemek, kadinm siyasal karar organlannda ozlenen sayiya ulasmasi icin
cahsrnakur.
1995 -

1997 yillan

Birliginin ve iki toplurnlu
kadmlar1run,

arasmda,
gruplarm

"uzla~mazhklann

Kadm Platformu

ile Yurtsever

bir kanadmi olusturan

c;ozumil",

"bansa

Kadinlar

bazi Kibnsh

katki"

cabasiyla

Turk

bir

dizi

...

etkinliklerde bulunduklan gozlenmi~tir.

.

Bu amacla Kadm Platformu

uyeleri, BM Genel Sekreterinin Kibns Ozel

Temsilcisi, Temsilci Yardimcisr ve Ozel Darusrnaru ile toplanti

yaparak, temsil

ettikleri kad1nlann Kibns sorununa bakis ac;1s1111 aktardilar, iki toplumlu ve Kibns
Turk kadmma yonelik cesitli kadin projelerini BM yetkililerine sundular. Aynca
"yeni

iletisirn

yontemleri",

payla~dm1~ vizyonlar
gruplann

olusturma l ,

"temel

da uzerinde durdugu konulan

almaktadtrlar.
mektuplar

"uzla~mazhklann

Bu

c;erc;evede Kibns

gonderdiler.

Sirur olaylan

c;ozumil",

"sorunlan

insani ihtiyaclar"
duzenledikleri

tamrnlayip

gibi iki toplumlu

dusance

atolyelerinde

Rum

kadin

orgutlerine

cesitli

ve

S-300

fuze

gunlerinde

krizi

ele

tarihlerde
Rum

kadmlarma, karsihkh anlayis ve temel insani ihityac;lann kar~tlanacag1 bir cozum
icin birlikte caba gostermeleri

Tarnrrm YazJSJ s.3).

istegi ile "bans" cagnsi yaptilar (Kadm Platformu
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Kadm Platformu, aynca 8 Mart 1996' da, Avrupa Birligi ile isbirligine girerek
iki toplumlu bir kadm konferansi di.izenlenrnesine onculuk etrnisti. Avrupa Konseyi
Kadm -Enforrnasyonu baskarurun, Avrupa'da kadirun durumu, kazarumlan hakkinda
bilgi aktardigi bu konferansa

Kadm - Platformunu

olusturan bes orgutten uyelerle

Rum kadin orgut i.iyeleri katilnusti.

Bir diger grup Rum kadm parlamenter girisimiyle olusturulan iki T.oplumlu
Kadm Grubudur. Bu gitpta, her iki toplumdan "kadm orgutleri" temsil edilmektedir.
Grubun

toplantilannda

dogrudan

Kibns

sorununun , ozune

deginilmemekte,

iki

toplumda kadmlan ilgilendiren konular ele almrnaktadir.

iki toplumlu
tarihlerinde

bir diger grup daha vardir. Bu grup

A vrupa

Birliginin

17-19 Nisan

1997

girisimiyle Bruksel' de "Bansa Bir Sans Verin:

Kibns'tan Kadmlar Konusuyor" bashkh konferansa katilan 25 Kibnsh Turk ve 25
Kibnsli Rum kadmdan olusmakta ve "Bruksel Kadm Grubu" olarak arulmaktadir, Bu
gruba uye Turk kadinlann gruba katilmalan icin yaptrgi girisimler devlet yetkilerince
··4-.

engellenmistir.

Her Uy grup da demek niteligi tasirnayan yurttas girisimi oJan sivil toplum
orgutudur. iki toplumlu gruplarda bireysel konusulmakta,
kisisel deneyimler

paylasilmaktadir.

aralarla Lefkosa'da

Toplantilar,

genelleme yapilmamakta

katilanlar

tarafindan

Yesil Hat uzerindeki Ledra Palace Oteli'nde

belirlenen

yapilmaktadir

(Inan 1998 s. 125-126).
Kadm Platfrormuna

bagh orgut temsilcilerinin cogu bu gruplarda

da yer

aldigmdan dernek-grup etkinlikJerinde bir ic icelik vardir. Katihm bireysel olsa da iki
toplumlu
zamanlarda

gruplardaki
bazi

bakis

kadm

acilanrnn,

dernegi

cahsma

baskanlannca

yontem . ve
benimsenerek

hedeflerinin

son

seslendirildigini

gozlenmektedir.

iki toplumlu gruplann
gunlerde bir derneklerimizin

uzerinde durdugu "iki toplumun yakmlasmasi" son
calisma progranuna

girmistir

14 Eylul 1997 gunu
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Yurtsever

Kadmlar Birliginden

45 kisilik bir heyet Rum yurtsever

kadmlanmn

orgutu POGO'nun davetlisi olarak Guney Kibns'a gitmis, iki kadm orgutu, bans icin
ortak mucadele etme karan almistir. YKB baskaru Oya 'Talat basinda bulundugu
orgutun "demokrasi ve bans" icin kuruldugunu belirtmis, "cocuklanrruza mutlu bit

gelecek ve bans icinde bir Kibns teslim etmek arnaci ile ararruzda olumlu iliskiler
gelistirmemiz gerekir'' demistir. 21 Eylul Pazar gunu de Rum yurtsever kadinlanrun
orgutu POGO'dan bir grup, YKB'nin davetlisi olarak Kuzey Kibns'a gelmistir,

Son yillarda, Kadm Platformunun "uzlasmazhklann cozumu" ve "bansa
katki" amacli etkinliklerine katilan, iki toplumlu gruplara temsilci gonderen
K. T.Kadmlar Birligi ile K.T. Universiteli Kadmlar Dernegi, tuzuklerindeki arnactan
zaman zaman uzaklasmis gorunrnektedirler. Bugun Universiteli Kadmlar' Dernegi
Kibns Sorunu'nun sorununda tavir belirlemis ve baska kadm demekleri ile birlikte
hareket ederek cozum ve bans surecine katki 'koyrnustur. Yurtsever Kadmlar Birligi
ise "Kadinm yurt ve dunya bairsmm ve ulusal cikarlanrmzm etkin savunucuculan
arasma katilmasi" icin calismaya tuzugunde yer veren bir dernektir. iki toplumlu
gruplara yakm bir cahsrna anlayisi icinde etkinliklerine devam etmektedir. Rumkadm dernegi ile bir araya gelerek ayru amac icin ortak etkinlik duzenlernistir. Boyle
-

-

bir olay, K.T.kad1rurun1931 'de baslayan derneklesrne surecinde ilk kez yasanrmsnr.
Bugun Kibns sorununun cozurnunde katki koyan kadin derneklerinin yapt1gi
cahsmalar onernli bir kazamrndir. Ortak tavir belirleyerek birlikte yayinladiklan
yayinlarda bunu gozlemlemekteyiz. (Ek: 2 )
Kadm orgutlerimizinen onemli kazarumJanndan , olan Turk Aile Yasasinm
degisikliginiK.K.T. C. Cumhuriyet Meclisi'nden gecrnesidir.

Bu konu basmda soyle ortaya konrnaktadir (Yenidilzen G. 1993).

Fastl 339 Turk Aile Yasast yuriirlukte kaldtkca, kadtnlar aile reisinin esi
olmaktan kurtulamayacaklar.

·•
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Cogumuz, Aile Yasast 'ndaki "Koca, evlilik birliginin ·ba§kamd1r'1 sozlerini
ananevi (kulturel) degerlerimtzin yanstmast o/arak goruruz.

Bir yerde fahri

baskanltk gibi. Ancak, devlet karststndaki her islemde esit ortakltk saytlan evliligin,

yasadaki reislik tantmtyla erkeklere ayncalik tamdtguu ve baskantn iki oya sahip
oldugunu goruruz.

Aile Yasast 'na gore, aileninikamet yerini koca tayin eder. Kadtn kocastndan
soyadtnt altr. <;ocuklcifuidini egitiminden baba sorumludur. Baba izin vermedikce,
cocuklar

anne ile yurt dtstna ctkamaz. Kadtn, erkegin izni olmadan disarda

caltsamaz.

Evlilik kurumu icinde kadtna getirilen

ktsttlamalar, gunumuz insani

degerlerine taban tabana zit. oldugu gibi, Anayasamtza da aykzrzdzr. En basta
devletin vatandaslartna cinsiyet ayirtmctltgt yapamtyacagt teme/ kural olarak
konmustur. lnsan hak ve ozgurlukleri actstndan da herkes, diledigi iste caltsma,
yerlesme ve her turlu ozgiirliige sahiptir. Sormak gerekir: Anayasa mt daha ustundur

yok.sa yasalar mz? Hukuk kurallartna gore elbette Anayasa ama bizim devlette,
yasalar Anayasa ya aykirt da olsalar daha ustun tutuluyor. Halbuki, her Anayasa 'da
yasalarzn Anayasa ya uydurulma zorunlulugu hiikme baglanmtsttr.

Aile

Yasas1'nm Anayasa ya ve gunun kosullartna uyarlanmast icin

Universiteli Kadtnlar Dernegi 'nin baslatttgt caltsma var. Hukumet partisi bir tasart
uzerinde caltstigtnt soyluyor. Ancak caltsmalart kaplumbaga htzt i/e suriiyor ki bir
turlu Meclis 'e gonderilmiyor.

Bu arada, Aile Yasas1'na dayanarak kadtnlann miilkiyet haklartntn da
engellendigi ya da gasbedildigini gosterecek iki haberim var.

Birincisi Sosyal Konutlar 'in dagtttmt ile ilgili.... Sosyal Konut basvuru
forumlartnda "Aile Reist on plana ctkanltrken, konutun aile baskant olan erkege
verilebilecegi actkca ima ediliyor. Jani, evli kadtntn sosyal konut almaya hakkt yok.

.•.
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Diger yandan "Aile Reisinin E,Ji Hakkmda Bilgiler" basltgt alttnda, kadtnm
kazanctmn

erkegin hanesine

kredi olarak kattldigt

hissettiriliyor.

Ayni ,Jekilde

kadtntn tastntr tasmmaz mallari, "Ailenin Tastntr Tasmmaz Malian" kategorisine
konuyor. Devlete gore, kadtmn mallari ailenin, ailenin de risi erkek, o halde kadtnm
mallart da erkege ait.

Bunlan saktn· yorum
kadmlar

biliyorum.

-Baztlan

olarak degerlendirmeyin.
butiin yattnmlart

Sosyal Konut

gercekiestirdigi

alamamts

halde

kocan

"baskantn" adina 91kt1. Musterek ko911, kadinm "oluru" ile ger9ekle§ebilirmi§I

Kadmlann ozel mulklerinin Aile Yasasi kiltf yaptlarak erkegin mii/kiyetine
ge9irildiginin elimde belgesi var. Hem de kocantn Ba,Jsavc1 'nm onayt ilel

Esdeger ma/ alma ile ilgili bir konuda, guneyde ma/ birakmamts ve e§deger
puam olmayan bir koca, kanstnin esdeger puanz ile hak sahibi yaptltp adma kocan
pkanhyor. Bassavci Akin Sait olaytn yasalligim

soyle savunuyor:

"Mal puamnl!
l

haiz olmadan kan koca ayrt dii,Jilniilemez. Mukavele,
yaptldtgtna

gore de bu mukaveleye

dayanarak,

aile reisi stfau ile koca ile

kisi, esinin haiz oldugu e§deger

puanlarint kullanarak yasamn 71A maddesinden yararlanabilir.
Bun/arm ustune arttk koca bir pardon cekilir. Ne olacak seksist devlet denir.
Ve' tabii kadinlar, hakkmtzt yedirmeyin denir. "

Ttirk Aile Y asasi degi~ikligi icin Kadm Platfonnu (K.T .Kadmlar Birligi,
K.T.Dniversiteli Kadmlar Dernegi, Yurtsever Kadmlar Dernegi, Kadm Arastirmalan
Merkezi, Baris ve Federal Cozum Icin Kadin Hareketi) ve Kadm ve Aile Sorunlan
Birimi isbirligi yaparak ust duzey yoneticder ve parlamenterler uzerinde baskrlar
yapttlar. ilk once 8 Mart 1996' da BM Kadtnlara Karst Her Turlu Ayinmcihgm
Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~mesi (S/1996 sayih onay yasasi) Yasama Meclisi'nde

•

kabul e dildi.(Ek:3)
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Y akla~tk bir yil sonra 3 Arahk 1997 tarihinde Aile Y asa Onerisi oybirligi ile
Meclis Hukuk ve Siyasi Isler Komitesi'nin onayiru aldi. Sonra Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulu dokuz bolurn ve elli iki rnaddeden olusan Aile (Evlenrne ve Bo~anrna) ·
Y asa Onerisini madde

rnadde goru~erel.· Cumhuriyet

Meclisi Genel Kurulunca
.

'

oybirligiyle onaylad1. Kurul, Ba~savc1hgm gorust; ahn41ktan sonra Cumhurbaskaru
tarafindan

Meclise

Ba~savc1bgm

iade

goru~leri

oluyor,

getiriliyor. ilk kez Yurtsever
gelerek

Hukuk

ve Siyasi Isler Komitesi'nin

duzenlemeler

getirdigi

Aile

(Evlenme-

Ocak 1998'de yeniden oybirligi ile onaylandr. 'Bu yasa ile

evlilik birligi korunrnu~

biraraya

ardmdan

dogrultusunda

Zl

Bo~anrna) Yasas1'ru

edilen,

aileye demokratik

bir yapi ve esitlik

yagd~

Kadmlar Birligi'nin yagns1 ile 15 kadm orgtitiini.in

Bosna-Hersek

savasa

birliktliklerini kimi zaman azalarak,

icin

eylemler· planlayan

kadinlar

bu

kirni zaman yogalarak Kadm Platforrnu'nun

olu~urnuna kadar ta~1m1~lardir. Kadm demek haskanlan ile yaptigirn mulakatlarda
Kadm Platformu icin hep iyi, gi.izel ~eyler isittim. Ozellikle Platforurn icinde yer alan
Yurtsever

Kadmlar

Birligi Ba~kant icin Platforutp.'da

iyiniyet ve toparlayic1hk

ozelligi kadin demek ba~kanlan tarafindan ovguyle belirtilrni~tir.

Kadm Platforrnu'nun

olu~umunda kisisel 9abalan gozardi edilmeyen kadm

gazetecilere de rastlarur. Yil 2002 ve Kadm Platforrnu tarih olmus gibidir. Sebep
olarak Kadm Platformu'nda

yeralan orgutlerin farkh politik gorus aynhklan oldugu

tum platforum uyeleri arasmda goru~birligidir.
DP-CTP
Birirni

donerni -ki bu 1993-1997-

ba~kanirun

mulakatlarda

demek

Kadm

Platforrnu

ile

Qa~kanlan tarafindan

Ba~bakan Yard1rnc1hg1 Kadm Aile
iyi, . guzel

isbirligi

yapt1gi yaptlan

vurgulanm1~ttr. UBP-TKP

Koalisyon

donerninde Kadm ve Aile Dairesi donem donern kadm cahsmalan uygulama taslak
planlan hazirlannus,
iilkeleri

ile

ilgili

bunlan

kadm orgutlerine

kadrn-erk~k

esitlik

yasasr

sunmustur.
Norvec

Aynca
modeli

da iskandinav
Incerenmls

ve

sunulmu~ur. (Ek:4).
Su an Ba~bakanliga bagl: Kadrn ve Aile Dairesi olarak Meclis'ten onay alan
Dairenin kadro olu~turrna yabsmalm devam etmektedir

.•.
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Bugune kadar kadmlar icin yapilan bir baska calisma da DP - CTP donitni
(1993-1997)

Saghk Bakanhgi'na bagh Lapta'da Kadin Siginrna Evi acilmasrdrr. Bu

Sigmma Evi islevini se~itli nedenlerden dolayi yerine getiremernistir. Farkli
egilimlerden farkh kadm kurumlannuz asgari mustereklerde bulusarak ayru hedef
dogrultusunda hareket edebileceklerini gostermislerdir. (Ek:5)

Kadin Haklari'nin gelistirilmesi ve kadmlann statulerinin yukseltilmesi
konusunda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Hukumetleri deneyimlerini hep kadin
sivil toplum orgutleri sayesinde yasanustir. Kadm Sivil Toplum Orgutleri kadin
konusunda devlet politikalanndan hep onde olrnustur. Hatta bazt kadinlanrmz
dunyarun yeni kavradrgi bazi kavramlan (Or. Siyasi Partilerde Kadin Kotasi gibi.)
toplumumuza maletrnistir. Bu gecen yillar icinde bu' cozumsuzlukten dolayi kadm
derneklerimiz salt kadm .cahsmalan yaprnaya firsat bulamarrustrr. Yillardir kadm
derneklerimiz sosyal yardim amach olsun, kulturel sosyal amach olsun hep Kibns
sorunu ve cozumsuzlukle ilgilenmek zorunda kalrrustir. Kibns Turk kadiru dunyah
ve avrupal.t olmak zorunda oldugunun bilinciyle olurnsuzluklan asarak bans ve
cozumu yakalama gayreti icindedir. Ulkeye bans ve cozum gelmesi icin savasim
vermeye hala devam etrnektedir. Bu amacla birlik ve beraberlik icinde cahsmalar
yapmaktadirlar.

"
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Problem Ciimlesi

Kibns

Turk kesiminde

faaliyetini surduren kadm orgutleri

" Kadmlann

Orgiitlerunesi Konusunda" kendilerinden bekleneni yapabiliyor rru?

Alt Problemler

Bu arasnrmayla Kibns Turk kesiminde orgutlu bulunan kadm orgutlerinin
yonetimlerinin analiz edilmesi ama,;larunaktadrr.

Bu amaca ulasmak uzere a~agtdaki sorulara cevap aranrrustir.
1. Kadin orgutleri sayisal ve nitel olarak yeterli midir?
2. Kadm orgutleri arasinda amac birligi var rnidir?
3. Yonetirn yap1lannda paralellik var mrdir? .
4. Kadin 6rgutleri arasmda isbirligi yeterli midir?
5. Faaliyetlerde paralellik var rrudir?

Ara~tirmamn Amacr

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

faaliyet surduren

kadm

\

demekleri

yonetsel mevzuatlanru inceleyerek vapuklan 9al1~malan ar~ttrarak kadm orgutleri
arasmda arnac birlikteliklerinin

olup olrnadiguu ortaya koymak

sayisal ve nitel

olarak yeterliliklerini belirlemek i~birliklerinin yeterlilik duzeyini saptamakt1r.

KKTC kadm demeklerinin

olasi bir birliktelik durumunda

hangi ·ktstaslar

altinda birle~ebilir durumlanru saptamak ara~1rmarun diger bir amae1d1r.

Bans ve cozurn surecinde ne derece birlikte hareket ettiklerini durum tespitini
yapmak ise ucunct; amactir.
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Ara~tirmanm Onemi
Icinde bulundugumuz surec ( <;ozum ve AB sureci ) Kibns Turk Halki ve
dolayrsi ile kad1nlanITII~ icin onernli bir siire9tir. Kibns Turk kadiru KKTC
kuruldugundan bu yana ve hatta oncesinde varhg1ru karutlamak, ulkede gelisen,
degi~en olaylara tepkisini gostermek icin orgtitlenmi~tir. Ve orgutlenmeye devam
etmektedir. Kibns Turk kadmmm orgtitlenme yap1s1 ile ilgili simrh sayida arastirma
yap1lmt~t1r. Kadm orgutlenmesi uzerine vaprlrms bilimsel bir calisma ise yoktur. Bu
nedenle KKTC' de kayrth " Kadm Demeklerinin Yonetirnlerinin Analizi " adli bu
cahsma onem arzetmektedir.
Bu gunku KKTC' de gelecekleri icin ( Bans ve cozum icin ) meydanlarda hak
arayan kadtnlannuz, orgutlu bulunan kadin demeklerimizin uyeleridir. KKTC
Me9lisi'nden, kadmlar ve esitlik ile ilgili yasalar ge9iren, dunya devletlerine Kibns
Turk Halki'ru rarutmaya cahsan kad1nlanITIIz tyine bu orgutlu kadm derneklerimizin
uyeleridir.
Aynca kadinlanrruz, ulkernizdeki diger sivil toplum orgutlerinin karar alma
mekanizmalannda yeralmalan KT kadm orgtitlenmesinin kazantrmdtr.
Bu demeklerde vetisen kadmlanITIIztn, demeklerde nasisl orgtitlendikler,
baska kadm dernekleri ile nasrl i~birligi icine girdikleri, nastl arnaclar belirledikleri
bunlan uygulamalanndaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak acismdan
da
•
bu cahsma onem arzetmektedir.
Kadm demeklerinin Kibns Turk kadiruna ozelde kadm bilincini vermesi,
genelde toplum sorunlanna duyarh insan Haklan'na saygilt ulkesinin ve dunya
cikarlarnun korunmasr icin savas verebilen 9agda~ kadinlar olarak yeti~mesinde rol
oynar.
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Ara~t1rmanm Srmrhhklart

'

Bu arasnrma.
1. K.KTC' de Icisleri ve Koy Isleri Bakanhgi' na bagh Lefkosa
Kaymakamltgi'na, Sendikalar Mukayyitligi'ne, Yuksek Secirn Kurulu'na
bagh kadm demekleri sendika ve parti kadm kollan ve bagimsiz kadm
demekleri ile smirhdir.

2.

1975-2002 y11lannda faaliyetini surduren Kadm Orgutleri ile snnrhdir,

Ara~tarmanm Varsay1mlan (Sayrltrlarr]

Bu yal1~mada su temel varsayimlardau hareket edilrnistir.
1- Bugun K.K.T.C.

· .•...

bans ve cozum icin rnucadele veren kadmlamruza

orgutlu kadm demeklerimizin etkisi olmustur.
2- K.K.T.C.
kadinlar

kadmm

geli~imine katkida

ile ilgili yasalar gecirebilen,

bulunan,

K.K.T.C.

meclisinden

ulkelerini yurtd1~mda tarutmaya

cahsan Kadm Demeklerimizin orgutlu ve islevi yuksek 9ah~malan etkili
olrnustur.
3- Secilen ara~t1rma yontemi,

bu

ara~t1rmanm amacma,

konusuna

ve

problemin ortaya 91kmasma uygundur.
4- Mulakat

(soru

cetveli)

bu arasnrma

icin gerekli

verileri

a91smdan gerekli bir aractir.
5- Soru cetve]inde olagan cevaplann dogru oldugu kabul edilmi~tir.

toplamak
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Tammlar

Orgiit : Ortak bir amac veya i~i gerceklestirmek icin biraraya gelmis kurumlarm veya
kisilerin olusturdugu birlik (Milliyet Turkce Sozliik 1992: 1141 ).

Demek : Belirli ve ortak bir amaci gerceklestirmek icin kurulan yasal topluluk.
(Meydan Larousse 1985:)

Sendika : i~i veya .memurlann i~, kazanc, toplumsal ve kiiltiirel konular bakimmdan
cikarlanru korumak ve daha da gelistirmek icin aralannda kurduklan birlik. (KTOS Yaymlan
2000:12).

Kadm Biirosu : Sendika ve partilerde kadm cahsmalannm yiiriitiildiigii birim.
(Uludag 1998:8).

Parti: Ortak d~iince ve go~eki kisilerin olusturdugu siyasi topluluk.

Parti Kadm Kolu : Kadmlann politikayla yakindan ilgilenmelerini saglamak,
mensubu bulunduklan partinin diinya gorii~nii kadmlar arasinda yaymak ve kadmlann
firgiitlenmesini saglamak icin olusturulan birim. (Talash 1996: 32).
Kadm Platformu : Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde 5 kadm orgiitiiniin biraraya
gelerek olusturduklan ve kararlanm uzlasma yontemiyle aldig: bir iist yapi, (Atalay
1998:119).

Bagunsiz Kurulus ; Hicbir partiye bagh olmayan sadece Tiirk Cemaat Meclisi Birlik
ve Dernekler Yasasma gore faaliyet gosteren kadm demekleri.

Sendikalann Yan Kuruluslan

: KKTC'ndeki Sendikalar Mukayyitligine bagh

sendikalarda faaliyet gosteren, kadm calismalan yapan kadm bilrolan,

Parti Kadm Kollan : KKTC'de Yiiksek Secim Kurulu'na bagh partilerin icinde bir
yonetmelikle faaliyet gosteren kadm birimi.
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Bu arastirmada Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde faaliyet siirdiiren kadm
derneklerinin yonetsel mevzuatlan incelenerek yaptiklan cahsmalan arasnrarak kadm
orgiitleri arasidna amac birlikteliklerinin olup olmadigmi ortaya koymak, kadm derneklerinin
olasr bir birliktelik durumunda hangi kistaslar altmda birlesebilir durumlanm saptamak,
Kibns sorununda rie derece birlikte hareket ettiklerinin durum tesbitini yapmak
hedeflenmistir,

Arasnrmanm gerceklestirilmesi bircok kisinin katkilanyla miimkiin olabilmistir.
Ozellikle arasnrmanm baslatilmasi, siirdiiriilmesi ve sonuclandmlmasmda, bilimsel tutum ve
yaklasimlanyla beni y<Jnlendiren tez damsmamm Sn. Doc, Dr. Halil Aytekin'e en icten
tesekktirlerimi sunuyorum.
Aynca arasnrma siiresince her tiirlii destegini benden esirgemeyen Giilderen
6zyigit' e, arastmnaya kattlan biitfin kadm orgiitleri baskanlanna cok tesekkur ediyorum.
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OZET
Bu arastirmada KKTC'de faaliyet gosteren kadin orgiitleri, kadmlann
orgiitlenmesi konusunda kendilerinden bekleneni yapabiliyor mu problemine yer verilmistir,
Kibns adasmda 1902'de Ktz Ogretim Okulu'nun acilmasiyla baslayan kadmm evdisi
toplumsal yasama kanlirm 1931 'de ilk kadm dernegini kurarak Kibns Turk Kadmi'nm
orgiitlenme silrecini baslatrmsnr, 1974'ten sonra kadin orgiitlerimiz diinyaya ayak uydurarak
degislm ve gelisim siireci gostermistir. Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde faaliyet gosteren
kadm demeklerinin yonetsel mevzuatlanm inceleyerek yapnklan cahsmalan arasnrarak kadm
orgiitleri arasmda amac birlikteliklerinin olup olmadigmr ortaya koyniak, sayisal ve nitel
olarak yeterliliklerini' belirtmek, Isbirlikliklerinin yeterlilik diizeyini saptamak, olasr bir
birliktelik durumunda hangi kistaslar altmda birlesebilir durumlanm saptamak, bans ve Kibns
Sorunu'nda ne derece birlikte hareket ettiklerinin durum tesbitini yapmak amacnmz olmustur,
Bu arasnrmada KKTC'nde lcisleri ve Koyisler! Bakanhgma bagh Lefkosa
Kaymakamhgi'nda kayrth kadm demekleri ile smirhdir, Bu arasnrmanm evrenini Kibns
Adasi'nm Tilrk keisminde bulunan kadm demekleri olusturur. Bu arastirmamn omekleminde
bagimsiz kadm kuruluslan, sendikalann yan kuruluslan, partilerin kadm kollan, kadm
arastirmalan merkezleri, genel dagrhmi olusturmaktadir. Veri toplama araci olarak soru
cetveli kullamlrms, bu soru cetvellerinde demek yanetimlerinin yonetim yapilan amaclan,
temsilclllkleri, subeleri, yurtdisi temsilcilikleri, en cok ~birligi yapnklan kadm kuruluslan,
gerceklestirdikleri onemli cahsmalar, olasi bir birlesmede olmazsa olmazlan ve kadm
kuruluslanyla nasil bir birlesmeyi dii§iindiikleri sorulmustur.
27 Kadm orgiitiiniin %18,S'i siyasi partilerin orgiitleri, %22,2'si sendikalarm kadm
kollan, %13,6's1 ise bagnnstz kadm orgiitleridir. Sadece %5,18'inin yasal dayanagi tiiziiktilr.
%25,9'u yardun amaci edinmistir, Kadm derneklerinin cahsma alanlanna gore dagihmmda
5rgiitlerin %25,9'u yashlar, cocuklar ve kadinlar icin sosyal, kiihilrel etkinlik yapmaktadir.
Kadm demeklerinin %77,7'sinin yonetim yapismi mevcut yonetim yapisma sahiptir. Kadm
demeklerinin subeleri sadece %62,96 oranmdadir, Yurtdismda temsilcilikleri yoktur. Kadm
orgiitlerinin en cok ~birligi yapttg1 kadm kuruluslanndan en cok tercih edilen %18,S'lik
oranla KTOS'tilr. Kadin orgiitlerinin gerceklestirdigi en onemli cahsma Aile Yasasi ile ilgili
cahsmalardir, Kadm Orgiitlerinin birlestirilmesinde hangi amaclarm gerceklestirilmesine
oncelik verildigi %14,8 oraruyla kadmm bans silrecine katihrm onem arzetmektedir. Kadm
orgiitlerimizin uluslararasr kadm orgiitlerinin bangisine iiye olmak istedikleri bulgusunda
Diinya Sendikalar Federasyonu birinci sirada yeralmisnr. Kadm orgiitlerinin birlestirilmesinde
kurulus yerlerinin federasyon catisr altmda bir birim olusturulmasi gerektigini belirtmislerdir.
Bu arastirma KKTC'ndeki Kadm Dernekleri'nin olasi bir birlesiminde yon gosterlci
bir cahsma olacaknr.
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ABSTRACT
'

This study analyzes the activities of organised womens' civil society
within the Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) and additionally analyzes.
as to whether their organised activity satisfies the expectations imposed upon them.
Civil participation of the female community within the island of Cyprus was
pioneered with the establishment of the Girls' Educative School of 1902 which
eventually led to the establishment of the first Womens' Association in 1931. After·
1974, organised civil society for women had began a phase of development adjusting
to international standards.
This study is a research of organised womans' civil society within the T.R.N.C.
whereby patterns of their organised activity will be evaluated. The sufficiency of their
cooperation between one-another, the civil participation to their organised activity and
the effectiveness of their organised activity will be analyzed and evaluated. The
effectiveness of their cooperation of their organised activity and to what extent this
cooperation assists with the activities aimed to provide peace and a viable solution to
the Cyprus Problem will also be evaluated within this study.
The research is binded by the records of organised womens' civil society
provided by the ministries for Internal and Rural Affairs and past municipalities. Due
to the prevailing division within the island, this study has been further condensed to
analyze the organised activity of womens' associatons of Turkish Cypriot women
within the island. Inturn, a closer analysis has been made with reference to the
womens' associations of the past including the organised activity of independant
womens' associations, side organs of trade unions, womens' groups of political parties
and womens' research centers. The information gathered within this study was with
accordance to the various questions imposed within this research. They include the
aims of the previously established womens' associations, their representations,
branches, international correspondences, which groups mostly cooperate with one
another.
18,5% of the analyzed 27 womens' organisations were organs of political parties,
22,2% were womens' organs of trade unions and 13,6% were independant organisations. Only
5, 18% of these organisations were legally binded by constitutions. 25,9% were charities.
25,9% of womens' associations provided social and cultural activities for the elderly, for
children and for women. 77,7% of these womens' assocaitions were established containing
managerial targets with accordance to their organisational aims. 62,96% of womens'
associations were branches. They had no international correspondences. Cooperation amongst
these womens' organisations had mainly occured within the Cyprus Turkish Teachers' Trade
Union (K.T.6.S.) and it comprised of 18,5% of these associations. The most significant
organised activity of these associations involved their participation to Family Law. 14,8% of
cooperation between womens' associations was with the aim of providing assistance to the
peace process. In their international involvements, womens' organisations mostly prefered to
form correspondences and develope international alliances with the International Trade
Unions' Federation. In the circumstance when womens' organisations would combine to
further their a11iances.
This study additionally proposes reference to future alliances and cooperation amongt
organised womens' civil society within the T.R.-:\'.C..
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BOLUM 1
PROBLEM

Gunumuzde,
gi.indeminde yogun

kadmlann

DURUMU

insan haklan konumu uluslararas1 mekanizmalann

olarak yer almaktadir.

Birle§mi§ Milletler konferanslan

Dunya ulkeleri

son yirmibes yilda

ve diger uluslararasi toplantilarda biraraya gelerek

kadm - erkek e§itligini, insan haklan, kalkmma ve dunya bansi ile iliskisi
baglanunda ele almakta, bu alanlardaki ortak sorunlann

tart1§tlmas1ru, cozum

onerilerinin gelistirilmesini ve ortak kararlar alarak bu kararlara uyulmasun
saglamaya 9ah§maktadtr. Dunyada bu baglamda geli§meler olurken Kibns Turk
Kadm Dernekleri K.K.T.C.'de,

1994'ten sonra kadm kuruluslanyle ilgili bazi

"ilk"lerle kar§1la§1yoruz. ilk kez resmi bir kurulus olan "Kadin ve Aile Sorunlan
Birimi" hayata ge9irildi. Aynca bazi kadm orgi.itleri ilk kez surekli bir gu¢ birligi ile
Kadm Platformunu ve iki toplumlu kadm gruplanru da olu§turdular
Kadm ve Aile Sorunlan Birimi subat 1995'te, DP-CTP Koalisyonu
doneminde, Devlet Bakanhgi ve Ba§bakan Yarduncrhgi bunyesihde kuruldu. Birimin
Meclis'ten yasasi cikanldi. Birirnin amaci ve gorevi; "KKTC'de kadmm konumunu
yukseltmek

ve

9al1~~alar yapm~k, hedefler belirlemek, hedeflere

yonelik

uygulamalara ge9mektir." Birim haskam, ulke icinde gonullu kadm kurulu§lannm
ye§itli etkinliklerine katdmakta aynca Tilrkiye'de yine sivil toplum orgi.itlerinin
duzenledigi bazi konferans ve toplanttlarda yer almaktadir.
Kadin

Platformu

ozelligi

kadm

orgi.itlerinin surekli

gi.i9

birligine

ba§vurmalandrr. K.T.Kadtnlar Birligi, K.T.UniversiteII Kad1nlar Dernegi, Yurtsever
Kad1nlar Birligi ile dernek ozelligi tasunayan Kadm Ara§ttrmalan Merkezi, Bans ve
Federal Cozum Icin Kadm Hareketi adli kuruluslar, 10 Kasun 1995'te Kadm
Platformunu olu§turdular. (inan 1998. s.118) Bu gonullu kadm kurulu§lan,
baslangicta Aile Yasasi'ru degi¢rmek,

Kadma Karst Her Turlil Aynmc1bgin

Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~esi'nin KKTC Meclisinden gey111esini saglamak icin
bir kadm koalisyonu kurdular. Dab.a sonra birlikteliklerini pekistirdiler, surekli hale
getirdiler.

·-~

2

Mulakatlar

sirasmda

bilgileri vermekteydi:
farkh goruslerden,
hedefler

Kadm

Platformu'nda

· bulunan

"(Kadm Platformu) toplumumuza,

.

orgut

baskanlan

su

farkh politik egilimlerden, .

farkh yas gruplanndan ve farkh deneyirnlerden kadinlann, belirli

cercevesinde

isbirligi yapabilecegini,

koalisyonlar

kurabilecegini

ve en

onemlisi isleyen, canh dinamiklerin, toplum yaranna 90k basanli isler yapabilecegini
karntladi. Kadin Platformunun isleyisine bakilacak olursa, toplumumuzun bu en islek
koalisyonunda

statik, duragan ve kerniklesmis bir yapi olmadigr, "liderligin" tek

kisiye brrakilmadrgi
oldugu

hicbir

goful~bilir. Farkh

kararda

"oy verme"

etkinliklerde,
yontemine

konusrnaci

farkli kadinlann

basvurulmadrgi,

bunun

yerine,

"konsensus" yontemine basvuruldugu goruluyor."

Birlesmis Milletlerin Pekin' de 1995 'te duzenledigi dunya kadtnlanrun buyuk
ilgi gosterdigi

Uluslararasi Dorduncu

Kadin Konferansi'na,

K'K'Lkadim iki ayn

grup olarak katildi. Biri Gonul Eronen ile Kadm ve Aile 'Sorunlan Birimi baskasmm
bulundugu,
altmda,

Turkiye kanadi icindeki resmi grup, digeri UNDP'nin

Uzlasmazhklann

kadmlanna

verdigi

beser

Cozumu
kisilik

Kadm

Grubunda

kontenjandan

Konferansi 'nda yer alan Sivil Toplum

Orgutleri

'

"Kibns"

yer alan Turk

yararlarup

giden

adi

ve Rum

grup.

Toplantisi' nda, Kibnsh

Pekin
Turk

kadinlar da temsil edildi.

Kadm kuruluslannm,
katildiklanru gormekteyiz.
tanmmazhgi
uluslararasi

1994-97 yillan araisnda, yurt dismda cesitli etkinliklere
Kuzey Kibns Turk kadin demekleri, KKTC'nin

nedeniyle bugun
dayarusma

hala dunya kadm orgutlerine

orgutlerinde

dogrudan

temsil

siyasal

uye olamamakta,
edilememektedirler.

K.K.T.kad1m, Turkiye kanadr icinde gozlernci olarak ya da "Kibns" adi altinda
ucuncu

ulkelerdeki

duzenlenen

az sayida uluslararasi

uluslararasi

toplanttlarda,

toplantiya

kanlabilrnistir.

Turkiye'de

K.K:T.kad1ru,'

sorunlanru,

gqrii~lerini

aciklarnakta, dunya kadinlanna bu yolla ulasmak icin yogun caba harcamaktadrr. Son
yillarda bu olanaklan 90k iyi degerlendirmel1.edir.

K.K.T. kadm kuruluslan buna karsm Turkiye'de yapilan uluslararasi pek 90k
toplantida yer almaktadir.

997 tarihlerinde, istanbul'da Umut Vakfi, .

3

Amerikan Basin Ktiltifr Merkezi ve Fullbright Egitim Komisyonu, on bir ulke
temsilcisinin yer ald1g1 bir konferans dtizenlemi~ti. "Bolgesel i~birliginin ve
Demokrasinin Geli~tirilmesinde Ulusal ve Uluslararast Sivil Toplum Kurulu~lannm
>

Rolil" konulu ve Kadm Platformu temsilcileri ile Kadin ve Aile Sorunlan Birimi
baskarn kaulrmsn {Kadm ve Aile Birirni'nden beige).
..,

'.!

Cukurova Dniversitesi Kadm Sorunlanru Ara~1rma ve Uygulama Merkezi,
Nisan 1997'de Uyilncu,.Kadm <;al1~malan Toplant1s1 duzeolemisti. Adana'da yaptlan
roplantrya katilan Kadin ve Aile Sorunlan Birimi baskaru "Kibns Turk Toplumunda

Aile iyi Siddet" konusunu dile getirrni~ti. Kadm Dayarusrna Vakfinm Kasun 1996'da
Ankara' da duzenledigi Kadm Platformu adma tiy kisinin katildig: toplanti yine "Aile

lei Siddet" konusunda idi.
Yapilan mulakatlarda Kadm Platformu Temsilcilerinden Yurtsever Kadinlar
Birligi baskam, istanbul'da yaptlan HABiTAT 2 konferans1ru hakkmda a~ag1daki
bilgileri vermistir (Yurtsever Kadmlar Birligi'nden belge).
Konferansta, BM Genel Sekreteri Butros Gali, kadm ve cocuklarm y~dtgt zorluklar ile
konut sorunlanna, bazi temel hizmetlerin verilmesindeki aksakhklara, istihdam azligma, siddet ve
terore, su ve hava krililigine, en basta gelen sorunlar olarak dikkati cekti; tum bunlann uzerine kuresel
bir anlayisla gidilmesi gerektigini belirtti. iki hafta suren konferansta, tum konular derinlemesine
tartl~ild.1, genel uzlasma saglandi.

1994-1997 ytllan arasinda kadm kuruluslan

ulke icinde de

cesitli

etkinliklerde bulundular. Bazi kadm demekleri ttizilklerine uygun olarak yardun
etkinliklerine yer verseler de bu cahsmalar son yillarda iyice azalmis gorunmektedir.
Kad1nlar i;abalanm genelde ulke, ozelde kadmla ilgili sorunlann asrlmasi uzerinde
yogunl~ttrdtlar.

•
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Tum Kuzey Kibns Turk kadm orgutleri ile Kadm ve Aile ,Sorunlan Birimi, 8 Mart

Dunya Kadmlar Gunu' nil 1997 vilmda cesitli etkinliklerle . kutladilar. Yine kadm
kurulu~lan, 5 Subat 1997 Laiklik Gunu'nu

kutlayip ayru gun Laiklik Konferans1 ·

dtizenlediler (Yenidiizen g., 7-8 Eyliil 1997 ve Kabns g. 7-8 Eyliil 1997).

Kadm ve 9ocuklan ilgilendiren bir sorun olan "aile ici siddet"i toplumun

'

gilndemine

getirmek,

kadina karsi olan siddete duyarltltgi arnrmak

uyeler i',9e~itli radyo ve televizyon programlanna

Platformundan

icin Kadm

kanldilar, kadmlan

bilirn;lendirmeye 9ah~tilar.
Kadm ve Aile Sorunlan
Merkezinde,

T. C. Kadnun

birlikte "Kar~d~t1rmah

Birimi, 6- 7 Eylul tarihierinde,

Sosyal Hayatmr Arastirma

Ataturk

ve . inceleme

Dernegi

Y erel Y onetim ve Y erel Y onetim Kademelerinde

konulu bir sempozyum

gers;ekle~tirdi. "Kent ve Kultur",

konu9macllar

soz

Turkiye'den
aldilar.

duruldu;

Kadm"

Kadm"

gelen uzman ve bilim adarnlan ile KKTC'den

Sempozyumda

cozmede soz sahibi olrnasi g~ekirken,
uzerinde

kadtmn,

y~ad1gi

yorenin

sorunlanru

bugune dek bunun yeterince . saglanamadtgi

etkin bicimde biitunle~menin ancak toplumun

toplumda

ile

"Kar~tla~t1rmah Y erel

Y onetim Sistemleri", "Halkla ili~kiler ve Y erel Yonetim Kademelerinde
konulu oturumlarda

Kultur

tum

kademelerinde kadmm yer almasryla rnumkun olabilecegi de vurgulandi.

"Kadmm aktif siyasal ya~ama katthmi" ozellikle 1997' de kadmlann onemle
.•

uzerinde

durdugu

I,.

bir konu

·I!

oldu. Turk kadinmm secrne ve secilrne hakkma

kavu~mas1run ytldoniimiiniin ~tland1gi 5 Arahk 1996 gunu, Kadm Platformu, Kuzey

Kibns Tiirk kaduunm bu hailnmn yasarna ge~irilmesinigundeme getirdi ve KKTC
Meclisinden

kad1nlara

yo~elik . kotarun

zorunlu

hale

getirilmesini

istedi.

K. T. Dniversiteli Kadmlar Demegi de 1997 Genel Kurulunda, tum siyasal partilerden
kadinlar icin %30 kota istenmesini kararl~irarak 9e~itli giri~imlerde bulundu.

Konunun i~lenmesi yil boyunca devam etti. Kadm Platformu tarafindan yeni
bir

calisma

atolyelerinde,

bicimi

olarak

duzenlenen

ve ye~itl~ ·konulann

islendigi

dusunce

Haziran 1997'de "Kadm ve Politika" konusu ele almdi. UBP, DP,

•
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CTP, TK.P'den kadm uyelerle, kadin milletvekilleri, sendikactlar, secimlerde aday

olmus ya da siyasete ilgi duyan kadmlar ve kadm orgutleri temsilcilerinin katildig:
bu genis kapsarnh

c;ah~mada, dilnyanm

Ktbns'm

kadmm

ozelinde,

politikaya

cesitli ulkelerinden

attlmasmdaki

veriler

engeller

incelenerek

uzerinde

duruldu;

engellerin asilmasi icin careler uretildi, izlenecek yollar belirlendi.

Kadmlar ayru konuda, Eylul 1997'de
Platformu

onculugunde,

siyasal

partilerle

yeni bir -c;aba icine girdiler. Kadm
sendikalardan,

diger

sivil

'

toplum

orgi.itlerinden kadtnlar, bagunsiz bayanlar guc; birligi yaparak bu kez "Politika Icin
Kadm Giri~imi"ni olu~urdular.

Amaclan,

kadmm aktif politikaya katihmrru her

yonden desteklemek, kadinm siyasal karar organlannda ozlenen sayiya ulasmasi icin
cahsrnakur.
1995 -

1997 yillan

Birliginin ve iki toplurnlu
kadmlar1run,

arasmda,
gruplarm

"uzla~mazhklann

Kadm Platformu

ile Yurtsever

bir kanadmi olusturan

c;ozumil",

"bansa

Kadinlar

bazi Kibnsh

katki"

cabasiyla

Turk

bir

dizi

...

etkinliklerde bulunduklan gozlenmi~tir.

.

Bu amacla Kadm Platformu

uyeleri, BM Genel Sekreterinin Kibns Ozel

Temsilcisi, Temsilci Yardimcisr ve Ozel Darusrnaru ile toplanti

yaparak, temsil

ettikleri kad1nlann Kibns sorununa bakis ac;1s1111 aktardilar, iki toplumlu ve Kibns
Turk kadmma yonelik cesitli kadin projelerini BM yetkililerine sundular. Aynca
"yeni

iletisirn

yontemleri",

payla~dm1~ vizyonlar
gruplann

olusturma l ,

"temel

da uzerinde durdugu konulan

almaktadtrlar.
mektuplar

"uzla~mazhklann

Bu

c;erc;evede Kibns

gonderdiler.

Sirur olaylan

c;ozumil",

"sorunlan

insani ihtiyaclar"
duzenledikleri

tamrnlayip

gibi iki toplumlu

dusance

atolyelerinde

Rum

kadin

orgutlerine

cesitli

ve

S-300

fuze

gunlerinde

krizi

ele

tarihlerde
Rum

kadmlarma, karsihkh anlayis ve temel insani ihityac;lann kar~tlanacag1 bir cozum
icin birlikte caba gostermeleri

Tarnrrm YazJSJ s.3).

istegi ile "bans" cagnsi yaptilar (Kadm Platformu

6

Kadm Platformu, aynca 8 Mart 1996' da, Avrupa Birligi ile isbirligine girerek
iki toplumlu bir kadm konferansi di.izenlenrnesine onculuk etrnisti. Avrupa Konseyi
Kadm -Enforrnasyonu baskarurun, Avrupa'da kadirun durumu, kazarumlan hakkinda
bilgi aktardigi bu konferansa

Kadm - Platformunu

olusturan bes orgutten uyelerle

Rum kadin orgut i.iyeleri katilnusti.

Bir diger grup Rum kadm parlamenter girisimiyle olusturulan iki T.oplumlu
Kadm Grubudur. Bu gitpta, her iki toplumdan "kadm orgutleri" temsil edilmektedir.
Grubun

toplantilannda

dogrudan

Kibns

sorununun , ozune

deginilmemekte,

iki

toplumda kadmlan ilgilendiren konular ele almrnaktadir.

iki toplumlu
tarihlerinde

bir diger grup daha vardir. Bu grup

A vrupa

Birliginin

17-19 Nisan

1997

girisimiyle Bruksel' de "Bansa Bir Sans Verin:

Kibns'tan Kadmlar Konusuyor" bashkh konferansa katilan 25 Kibnsh Turk ve 25
Kibnsli Rum kadmdan olusmakta ve "Bruksel Kadm Grubu" olarak arulmaktadir, Bu
gruba uye Turk kadinlann gruba katilmalan icin yaptrgi girisimler devlet yetkilerince
··4-.

engellenmistir.

Her Uy grup da demek niteligi tasirnayan yurttas girisimi oJan sivil toplum
orgutudur. iki toplumlu gruplarda bireysel konusulmakta,
kisisel deneyimler

paylasilmaktadir.

aralarla Lefkosa'da

Toplantilar,

genelleme yapilmamakta

katilanlar

tarafindan

Yesil Hat uzerindeki Ledra Palace Oteli'nde

belirlenen

yapilmaktadir

(Inan 1998 s. 125-126).
Kadm Platfrormuna

bagh orgut temsilcilerinin cogu bu gruplarda

da yer

aldigmdan dernek-grup etkinlikJerinde bir ic icelik vardir. Katihm bireysel olsa da iki
toplumlu
zamanlarda

gruplardaki
bazi

bakis

kadm

acilanrnn,

dernegi

cahsma

baskanlannca

yontem . ve
benimsenerek

hedeflerinin

son

seslendirildigini

gozlenmektedir.

iki toplumlu gruplann
gunlerde bir derneklerimizin

uzerinde durdugu "iki toplumun yakmlasmasi" son
calisma progranuna

girmistir

14 Eylul 1997 gunu

7

Yurtsever

Kadmlar Birliginden

45 kisilik bir heyet Rum yurtsever

kadmlanmn

orgutu POGO'nun davetlisi olarak Guney Kibns'a gitmis, iki kadm orgutu, bans icin
ortak mucadele etme karan almistir. YKB baskaru Oya 'Talat basinda bulundugu
orgutun "demokrasi ve bans" icin kuruldugunu belirtmis, "cocuklanrruza mutlu bit

gelecek ve bans icinde bir Kibns teslim etmek arnaci ile ararruzda olumlu iliskiler
gelistirmemiz gerekir'' demistir. 21 Eylul Pazar gunu de Rum yurtsever kadinlanrun
orgutu POGO'dan bir grup, YKB'nin davetlisi olarak Kuzey Kibns'a gelmistir,

Son yillarda, Kadm Platformunun "uzlasmazhklann cozumu" ve "bansa
katki" amacli etkinliklerine katilan, iki toplumlu gruplara temsilci gonderen
K. T.Kadmlar Birligi ile K.T. Universiteli Kadmlar Dernegi, tuzuklerindeki arnactan
zaman zaman uzaklasmis gorunrnektedirler. Bugun Universiteli Kadmlar' Dernegi
Kibns Sorunu'nun sorununda tavir belirlemis ve baska kadm demekleri ile birlikte
hareket ederek cozum ve bans surecine katki 'koyrnustur. Yurtsever Kadmlar Birligi
ise "Kadinm yurt ve dunya bairsmm ve ulusal cikarlanrmzm etkin savunucuculan
arasma katilmasi" icin calismaya tuzugunde yer veren bir dernektir. iki toplumlu
gruplara yakm bir cahsrna anlayisi icinde etkinliklerine devam etmektedir. Rumkadm dernegi ile bir araya gelerek ayru amac icin ortak etkinlik duzenlernistir. Boyle
-

-

bir olay, K.T.kad1rurun1931 'de baslayan derneklesrne surecinde ilk kez yasanrmsnr.
Bugun Kibns sorununun cozurnunde katki koyan kadin derneklerinin yapt1gi
cahsmalar onernli bir kazamrndir. Ortak tavir belirleyerek birlikte yayinladiklan
yayinlarda bunu gozlemlemekteyiz. (Ek: 2 )
Kadm orgutlerimizinen onemli kazarumJanndan , olan Turk Aile Yasasinm
degisikliginiK.K.T. C. Cumhuriyet Meclisi'nden gecrnesidir.

Bu konu basmda soyle ortaya konrnaktadir (Yenidilzen G. 1993).

Fastl 339 Turk Aile Yasast yuriirlukte kaldtkca, kadtnlar aile reisinin esi
olmaktan kurtulamayacaklar.

·•
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Cogumuz, Aile Yasast 'ndaki "Koca, evlilik birliginin ·ba§kamd1r'1 sozlerini
ananevi (kulturel) degerlerimtzin yanstmast o/arak goruruz.

Bir yerde fahri

baskanltk gibi. Ancak, devlet karststndaki her islemde esit ortakltk saytlan evliligin,

yasadaki reislik tantmtyla erkeklere ayncalik tamdtguu ve baskantn iki oya sahip
oldugunu goruruz.

Aile Yasast 'na gore, aileninikamet yerini koca tayin eder. Kadtn kocastndan
soyadtnt altr. <;ocuklcifuidini egitiminden baba sorumludur. Baba izin vermedikce,
cocuklar

anne ile yurt dtstna ctkamaz. Kadtn, erkegin izni olmadan disarda

caltsamaz.

Evlilik kurumu icinde kadtna getirilen

ktsttlamalar, gunumuz insani

degerlerine taban tabana zit. oldugu gibi, Anayasamtza da aykzrzdzr. En basta
devletin vatandaslartna cinsiyet ayirtmctltgt yapamtyacagt teme/ kural olarak
konmustur. lnsan hak ve ozgurlukleri actstndan da herkes, diledigi iste caltsma,
yerlesme ve her turlu ozgiirliige sahiptir. Sormak gerekir: Anayasa mt daha ustundur

yok.sa yasalar mz? Hukuk kurallartna gore elbette Anayasa ama bizim devlette,
yasalar Anayasa ya aykirt da olsalar daha ustun tutuluyor. Halbuki, her Anayasa 'da
yasalarzn Anayasa ya uydurulma zorunlulugu hiikme baglanmtsttr.

Aile

Yasas1'nm Anayasa ya ve gunun kosullartna uyarlanmast icin

Universiteli Kadtnlar Dernegi 'nin baslatttgt caltsma var. Hukumet partisi bir tasart
uzerinde caltstigtnt soyluyor. Ancak caltsmalart kaplumbaga htzt i/e suriiyor ki bir
turlu Meclis 'e gonderilmiyor.

Bu arada, Aile Yasas1'na dayanarak kadtnlann miilkiyet haklartntn da
engellendigi ya da gasbedildigini gosterecek iki haberim var.

Birincisi Sosyal Konutlar 'in dagtttmt ile ilgili.... Sosyal Konut basvuru
forumlartnda "Aile Reist on plana ctkanltrken, konutun aile baskant olan erkege
verilebilecegi actkca ima ediliyor. Jani, evli kadtntn sosyal konut almaya hakkt yok.

.•.

9

Diger yandan "Aile Reisinin E,Ji Hakkmda Bilgiler" basltgt alttnda, kadtnm
kazanctmn

erkegin hanesine

kredi olarak kattldigt

hissettiriliyor.

Ayni ,Jekilde

kadtntn tastntr tasmmaz mallari, "Ailenin Tastntr Tasmmaz Malian" kategorisine
konuyor. Devlete gore, kadtmn mallari ailenin, ailenin de risi erkek, o halde kadtnm
mallart da erkege ait.

Bunlan saktn· yorum
kadmlar

biliyorum.

-Baztlan

olarak degerlendirmeyin.
butiin yattnmlart

Sosyal Konut

gercekiestirdigi

alamamts

halde

kocan

"baskantn" adina 91kt1. Musterek ko911, kadinm "oluru" ile ger9ekle§ebilirmi§I

Kadmlann ozel mulklerinin Aile Yasasi kiltf yaptlarak erkegin mii/kiyetine
ge9irildiginin elimde belgesi var. Hem de kocantn Ba,Jsavc1 'nm onayt ilel

Esdeger ma/ alma ile ilgili bir konuda, guneyde ma/ birakmamts ve e§deger
puam olmayan bir koca, kanstnin esdeger puanz ile hak sahibi yaptltp adma kocan
pkanhyor. Bassavci Akin Sait olaytn yasalligim

soyle savunuyor:

"Mal puamnl!
l

haiz olmadan kan koca ayrt dii,Jilniilemez. Mukavele,
yaptldtgtna

gore de bu mukaveleye

dayanarak,

aile reisi stfau ile koca ile

kisi, esinin haiz oldugu e§deger

puanlarint kullanarak yasamn 71A maddesinden yararlanabilir.
Bun/arm ustune arttk koca bir pardon cekilir. Ne olacak seksist devlet denir.
Ve' tabii kadinlar, hakkmtzt yedirmeyin denir. "

Ttirk Aile Y asasi degi~ikligi icin Kadm Platfonnu (K.T .Kadmlar Birligi,
K.T.Dniversiteli Kadmlar Dernegi, Yurtsever Kadmlar Dernegi, Kadm Arastirmalan
Merkezi, Baris ve Federal Cozum Icin Kadin Hareketi) ve Kadm ve Aile Sorunlan
Birimi isbirligi yaparak ust duzey yoneticder ve parlamenterler uzerinde baskrlar
yapttlar. ilk once 8 Mart 1996' da BM Kadtnlara Karst Her Turlu Ayinmcihgm
Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~mesi (S/1996 sayih onay yasasi) Yasama Meclisi'nde

•

kabul e dildi.(Ek:3)
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Y akla~tk bir yil sonra 3 Arahk 1997 tarihinde Aile Y asa Onerisi oybirligi ile
Meclis Hukuk ve Siyasi Isler Komitesi'nin onayiru aldi. Sonra Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulu dokuz bolurn ve elli iki rnaddeden olusan Aile (Evlenrne ve Bo~anrna) ·
Y asa Onerisini madde

rnadde goru~erel.· Cumhuriyet

Meclisi Genel Kurulunca
.

'

oybirligiyle onaylad1. Kurul, Ba~savc1hgm gorust; ahn41ktan sonra Cumhurbaskaru
tarafindan

Meclise

Ba~savc1bgm

iade

goru~leri

oluyor,

getiriliyor. ilk kez Yurtsever
gelerek

Hukuk

ve Siyasi Isler Komitesi'nin

duzenlemeler

getirdigi

Aile

(Evlenme-

Ocak 1998'de yeniden oybirligi ile onaylandr. 'Bu yasa ile

evlilik birligi korunrnu~

biraraya

ardmdan

dogrultusunda

Zl

Bo~anrna) Yasas1'ru

edilen,

aileye demokratik

bir yapi ve esitlik

yagd~

Kadmlar Birligi'nin yagns1 ile 15 kadm orgtitiini.in

Bosna-Hersek

savasa

birliktliklerini kimi zaman azalarak,

icin

eylemler· planlayan

kadinlar

bu

kirni zaman yogalarak Kadm Platforrnu'nun

olu~urnuna kadar ta~1m1~lardir. Kadm demek haskanlan ile yaptigirn mulakatlarda
Kadm Platformu icin hep iyi, gi.izel ~eyler isittim. Ozellikle Platforurn icinde yer alan
Yurtsever

Kadmlar

Birligi Ba~kant icin Platforutp.'da

iyiniyet ve toparlayic1hk

ozelligi kadin demek ba~kanlan tarafindan ovguyle belirtilrni~tir.

Kadm Platforrnu'nun

olu~umunda kisisel 9abalan gozardi edilmeyen kadm

gazetecilere de rastlarur. Yil 2002 ve Kadm Platforrnu tarih olmus gibidir. Sebep
olarak Kadm Platformu'nda

yeralan orgutlerin farkh politik gorus aynhklan oldugu

tum platforum uyeleri arasmda goru~birligidir.
DP-CTP
Birirni

donerni -ki bu 1993-1997-

ba~kanirun

mulakatlarda

demek

Kadm

Platforrnu

ile

Qa~kanlan tarafindan

Ba~bakan Yard1rnc1hg1 Kadm Aile
iyi, . guzel

isbirligi

yapt1gi yaptlan

vurgulanm1~ttr. UBP-TKP

Koalisyon

donerninde Kadm ve Aile Dairesi donem donern kadm cahsmalan uygulama taslak
planlan hazirlannus,
iilkeleri

ile

ilgili

bunlan

kadm orgutlerine

kadrn-erk~k

esitlik

yasasr

sunmustur.
Norvec

Aynca
modeli

da iskandinav
Incerenmls

ve

sunulmu~ur. (Ek:4).
Su an Ba~bakanliga bagl: Kadrn ve Aile Dairesi olarak Meclis'ten onay alan
Dairenin kadro olu~turrna yabsmalm devam etmektedir

.•.
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Bugune kadar kadmlar icin yapilan bir baska calisma da DP - CTP donitni
(1993-1997)

Saghk Bakanhgi'na bagh Lapta'da Kadin Siginrna Evi acilmasrdrr. Bu

Sigmma Evi islevini se~itli nedenlerden dolayi yerine getiremernistir. Farkli
egilimlerden farkh kadm kurumlannuz asgari mustereklerde bulusarak ayru hedef
dogrultusunda hareket edebileceklerini gostermislerdir. (Ek:5)

Kadin Haklari'nin gelistirilmesi ve kadmlann statulerinin yukseltilmesi
konusunda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Hukumetleri deneyimlerini hep kadin
sivil toplum orgutleri sayesinde yasanustir. Kadm Sivil Toplum Orgutleri kadin
konusunda devlet politikalanndan hep onde olrnustur. Hatta bazt kadinlanrmz
dunyarun yeni kavradrgi bazi kavramlan (Or. Siyasi Partilerde Kadin Kotasi gibi.)
toplumumuza maletrnistir. Bu gecen yillar icinde bu' cozumsuzlukten dolayi kadm
derneklerimiz salt kadm .cahsmalan yaprnaya firsat bulamarrustrr. Yillardir kadm
derneklerimiz sosyal yardim amach olsun, kulturel sosyal amach olsun hep Kibns
sorunu ve cozumsuzlukle ilgilenmek zorunda kalrrustir. Kibns Turk kadiru dunyah
ve avrupal.t olmak zorunda oldugunun bilinciyle olurnsuzluklan asarak bans ve
cozumu yakalama gayreti icindedir. Ulkeye bans ve cozum gelmesi icin savasim
vermeye hala devam etrnektedir. Bu amacla birlik ve beraberlik icinde cahsmalar
yapmaktadirlar.

"
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Problem Ciimlesi

Kibns

Turk kesiminde

faaliyetini surduren kadm orgutleri

" Kadmlann

Orgiitlerunesi Konusunda" kendilerinden bekleneni yapabiliyor rru?

Alt Problemler

Bu arasnrmayla Kibns Turk kesiminde orgutlu bulunan kadm orgutlerinin
yonetimlerinin analiz edilmesi ama,;larunaktadrr.

Bu amaca ulasmak uzere a~agtdaki sorulara cevap aranrrustir.
1. Kadin orgutleri sayisal ve nitel olarak yeterli midir?
2. Kadm orgutleri arasinda amac birligi var rnidir?
3. Yonetirn yap1lannda paralellik var mrdir? .
4. Kadin 6rgutleri arasmda isbirligi yeterli midir?
5. Faaliyetlerde paralellik var rrudir?

Ara~tirmamn Amacr

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

faaliyet surduren

kadm

\

demekleri

yonetsel mevzuatlanru inceleyerek vapuklan 9al1~malan ar~ttrarak kadm orgutleri
arasmda arnac birlikteliklerinin

olup olrnadiguu ortaya koymak

sayisal ve nitel

olarak yeterliliklerini belirlemek i~birliklerinin yeterlilik duzeyini saptamakt1r.

KKTC kadm demeklerinin

olasi bir birliktelik durumunda

hangi ·ktstaslar

altinda birle~ebilir durumlanru saptamak ara~1rmarun diger bir amae1d1r.

Bans ve cozurn surecinde ne derece birlikte hareket ettiklerini durum tespitini
yapmak ise ucunct; amactir.
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Ara~tirmanm Onemi
Icinde bulundugumuz surec ( <;ozum ve AB sureci ) Kibns Turk Halki ve
dolayrsi ile kad1nlanITII~ icin onernli bir siire9tir. Kibns Turk kadiru KKTC
kuruldugundan bu yana ve hatta oncesinde varhg1ru karutlamak, ulkede gelisen,
degi~en olaylara tepkisini gostermek icin orgtitlenmi~tir. Ve orgutlenmeye devam
etmektedir. Kibns Turk kadmmm orgtitlenme yap1s1 ile ilgili simrh sayida arastirma
yap1lmt~t1r. Kadm orgutlenmesi uzerine vaprlrms bilimsel bir calisma ise yoktur. Bu
nedenle KKTC' de kayrth " Kadm Demeklerinin Yonetirnlerinin Analizi " adli bu
cahsma onem arzetmektedir.
Bu gunku KKTC' de gelecekleri icin ( Bans ve cozum icin ) meydanlarda hak
arayan kadtnlannuz, orgutlu bulunan kadin demeklerimizin uyeleridir. KKTC
Me9lisi'nden, kadmlar ve esitlik ile ilgili yasalar ge9iren, dunya devletlerine Kibns
Turk Halki'ru rarutmaya cahsan kad1nlanITIIz tyine bu orgutlu kadm derneklerimizin
uyeleridir.
Aynca kadinlanrruz, ulkernizdeki diger sivil toplum orgutlerinin karar alma
mekanizmalannda yeralmalan KT kadm orgtitlenmesinin kazantrmdtr.
Bu demeklerde vetisen kadmlanITIIztn, demeklerde nasisl orgtitlendikler,
baska kadm dernekleri ile nasrl i~birligi icine girdikleri, nastl arnaclar belirledikleri
bunlan uygulamalanndaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak acismdan
da
•
bu cahsma onem arzetmektedir.
Kadm demeklerinin Kibns Turk kadiruna ozelde kadm bilincini vermesi,
genelde toplum sorunlanna duyarh insan Haklan'na saygilt ulkesinin ve dunya
cikarlarnun korunmasr icin savas verebilen 9agda~ kadinlar olarak yeti~mesinde rol
oynar.
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Ara~t1rmanm Srmrhhklart

'

Bu arasnrma.
1. K.KTC' de Icisleri ve Koy Isleri Bakanhgi' na bagh Lefkosa
Kaymakamltgi'na, Sendikalar Mukayyitligi'ne, Yuksek Secirn Kurulu'na
bagh kadm demekleri sendika ve parti kadm kollan ve bagimsiz kadm
demekleri ile smirhdir.

2.

1975-2002 y11lannda faaliyetini surduren Kadm Orgutleri ile snnrhdir,

Ara~tarmanm Varsay1mlan (Sayrltrlarr]

Bu yal1~mada su temel varsayimlardau hareket edilrnistir.
1- Bugun K.K.T.C.

· .•...

bans ve cozum icin rnucadele veren kadmlamruza

orgutlu kadm demeklerimizin etkisi olmustur.
2- K.K.T.C.
kadinlar

kadmm

geli~imine katkida

ile ilgili yasalar gecirebilen,

bulunan,

K.K.T.C.

meclisinden

ulkelerini yurtd1~mda tarutmaya

cahsan Kadm Demeklerimizin orgutlu ve islevi yuksek 9ah~malan etkili
olrnustur.
3- Secilen ara~t1rma yontemi,

bu

ara~t1rmanm amacma,

konusuna

ve

problemin ortaya 91kmasma uygundur.
4- Mulakat

(soru

cetveli)

bu arasnrma

icin gerekli

verileri

a91smdan gerekli bir aractir.
5- Soru cetve]inde olagan cevaplann dogru oldugu kabul edilmi~tir.

toplamak
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Tammlar

Orgiit : Ortak bir amac veya i~i gerceklestirmek icin biraraya gelmis kurumlarm veya
kisilerin olusturdugu birlik (Milliyet Turkce Sozliik 1992: 1141 ).

Demek : Belirli ve ortak bir amaci gerceklestirmek icin kurulan yasal topluluk.
(Meydan Larousse 1985:)

Sendika : i~i veya .memurlann i~, kazanc, toplumsal ve kiiltiirel konular bakimmdan
cikarlanru korumak ve daha da gelistirmek icin aralannda kurduklan birlik. (KTOS Yaymlan
2000:12).

Kadm Biirosu : Sendika ve partilerde kadm cahsmalannm yiiriitiildiigii birim.
(Uludag 1998:8).

Parti: Ortak d~iince ve go~eki kisilerin olusturdugu siyasi topluluk.

Parti Kadm Kolu : Kadmlann politikayla yakindan ilgilenmelerini saglamak,
mensubu bulunduklan partinin diinya gorii~nii kadmlar arasinda yaymak ve kadmlann
firgiitlenmesini saglamak icin olusturulan birim. (Talash 1996: 32).
Kadm Platformu : Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde 5 kadm orgiitiiniin biraraya
gelerek olusturduklan ve kararlanm uzlasma yontemiyle aldig: bir iist yapi, (Atalay
1998:119).

Bagunsiz Kurulus ; Hicbir partiye bagh olmayan sadece Tiirk Cemaat Meclisi Birlik
ve Dernekler Yasasma gore faaliyet gosteren kadm demekleri.

Sendikalann Yan Kuruluslan

: KKTC'ndeki Sendikalar Mukayyitligine bagh

sendikalarda faaliyet gosteren, kadm calismalan yapan kadm bilrolan,

Parti Kadm Kollan : KKTC'de Yiiksek Secim Kurulu'na bagh partilerin icinde bir
yonetmelikle faaliyet gosteren kadm birimi.

16
. Kadm Arasnrmajan Merkezleri : KKTC'de amaclan yurt icinde ve yurt dismda
kadinm konumu ve sorunlan ile ilgili her alanda arasnrma yapmak ve egitime yonelik
faaliyetlerde bulunan kadm dernekleri.
Ban~ ve Federal c;oziim Bareketi : Demeklerden farkh olarak amaclan admda olan
ve Lefkosa'da faaliyet gosteren kaynsiz bir kadm hareketi.
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Krsaltmalar
AB

: A vrupa Birligi

BES

: Belediye Emekcileri Sendikasi

BM

: Birlesmis Milletler

C.T.P.

:Cumhuriyetci Turk Partisi

D.P.

-i,,;Demokrat Parti

HABiTAT

: Birlesrnis Milletler insan Yerlesimleri Konferansi

KT AMS

: Krbns Turk Amme Memurlan Sendikasi

KAYAD

: Kadmdan Y asarna Destek Dernegi

K.T.

: Kibns Turk .

KTOS

: Kibns Turk Ogretmenler Sendikasi

KTOEOS

: Kibns Turk Orta Egitim Ogretmenler Sendikasi

K.K. T.C.

.: Kuzey Krbns Turk Curnhuriyeti

T.C.

:Ttirkiye Cumhuriyeti

T.K.P.

:Toplumcu Kurtulus Partisi

U.B.P.

: Ulusal Birlik Partisi

UNDPB.M

:Kalkmma Programi

POGO

:Rum Yurtsever KadmJannm Orgutu

Y.K.B.

: Yurtsever Kadmlar Birlig:

I

-~.
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Arasnrrna ve Yaymlar:.
Yurt Icindekiler:
1. Bahire

Uzman Inan ve Muruvet

degisim

ve

gelisiminde

Kibns

Atalay (1994).

"Kibns

Turk

Dernekleri"

Kadm

Turku'nun
isimli

arastirmalannda Kibns Turk Kadm Derneklerini u9 ana bolumde biraraya
getirdiler.

• ·r.,1ngiliz Donerni
•

Kibns Cumhuriyeti Donemi

•

Kibns Turku'nun Ozyonetimleri Donemi

Arastirmada cesitli demeklerde gucbirligi olusturan Kibns Turk Kadmlan'run
'

Ataturk Devrimlerinin benimsenip yaygmlasmasrna Anavatan'a
bilincin

guclenmesine

Ada' daki

varolus

savasimma,

kadm erkek esitliginin yasallasmasma

gelismesine,

baghlrgm ve ulusal

kadmm

sosyal

kulturel

katki yaptiklanm

ne oranda

toplumun dayarusma ve yardirnlasmasmda nasil yer almakta olduklanru 1974 sonrasi
degisen kosullara ayak uydurarak demek arnaclannda calisma alanlannda cesitlilik
yaratarak

cogulcu

yerlesmesinde,

toplum

ulkenin

yapismm

tarutrlmasinda,

ustlendiklerini incelemektedirler.

yarattlmasmda
dunyaya

demokratik

acilmasmda,

ne

Kibns Turk Kadm Dernekleri'nin

yasamm

gibi gorevler
nerden nereye

geldiklerini ortaya koymak, toplumca daha mutlu bir gelecek kurarken gecmisle
kopruler

olusturmak,

bugunu degerlendirirken

de saghkh sonuclara ulasahilmek,

arasnrmacilann arnacrru olusturmaktadrr.

2. Sevgul Uludag (1998). "Kadmlar Icin Politikada

Strateji ve Planlama"

isimli arastirmada kadmm yeryuzunde politik alanda neden varolmadigi
bu durumun degistirilmesi icin neler yapilmakta oldugunu, ne tor bir
planlama ve ne tur stratejiler onerildigi uzerinde duruluyor.
•

Toplumsal cinsiyet ve politika

e

Kadm orgutleri ve politika

•

Politikada kadm etkisi

.,
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•

Bir strateji olarak kota

•

Isvec ornegi

•

ingiltere deneyimi

•

Kadinlar icin politikada planlama

Konu bashklan altmda kadmm durumunu ortaya koyuyor. Arastirmarun
Sonunda

kadrnlann

politikaya

kanhp

kendi ihtiyaclanru

gundem

yapmasiru ve

·ll,{

aynmcrhgm ortadan kaldrnlmasirun kadm sorunlanrun cozurmt icin adirn olabilecegi
genellemesini yapiyor.

3. K.K.T.C.,. Devlet Baskanligi ve Basbakan Yardrrncihgi, Kadm ve Aile
Sorunlan Birimi.1. Kadm Kongresi (2000).

~

17 sunumun yapildigi kongre bildirgelerinin biri de Zeray Uzunoglu'nun
sundugu "Sivil Toplum Orgutu" isimli bildiridir. Arastirmaci bildiride sivil toplum
orgutlerinin tarihsel gelisimi, gunumuzde

sivil toplum kuruluslanna

degindi. Sivil

toplum kuruluslanrun belirleyici niteliklerini, gunumuzde ve ulkemizde sivil toplum
irdeleyerek, sivil toplum orgutlerinin drs
,
ve diger kuruluslarla iliski kurabilecek

kuruluslanrun nasil bir alan olusturduklanm
dunyadan,

sivil toplum

kapasitelere

sahip

kuruluslanyla

olmasi

ve

bu

iliskilerini

gelistirmelerinin

olumlu

olarak

degerlendirecek bir ozellik olarak incelemistir.

Y mi Drsmdakiler
1. Yrldiz Ecevit.
yapilan arastirmasmda,

(1989) Kadm Dayarusmasi ve Kadm Orgutleri adi ile
arastirmaci arastirrnadaki

amaci bagimsrz ve ozerk kadm

orgutlenrnelerine dayarusma ve orgutlenme bicirnlerini saptayarak, su sorulara yarut

ararrusur
•

Kadinlar mc;m ve hangi amaclan
dayarusrna gelistirip, orgutleniyorlar.

gerceklestirmek

Ifill

aralannda

...
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•

Hangi nedenler kadmlan bagimsiz ve ozerk orgutler kutmaya
yoneltiyor?

•

Kadm orgutlerinin kurulabilmelerininkosullan nelerdir?

•

Kadm orgutlerinin surekliligini onleyen nedenler nelerdir?

Arastirrnaci kadm orgutlerinin baslangicta bir veya birkac temel amaci
gerceklestirmek 'icin kuruldugunu, -bu amac dogrultusunda icinde bulunduklan
iliskiler ve katildiklan ortak cahsmalar, onlann bilinclenmesine ve kollektif
.•ti:,{,

orgutlenmenin diger bicimlerini tarumalanna yardimci oldugunu belirtir. Kadm
orgutlerinin toplumsal hareketin diger orgutler ile zitlasma iddiasmda olmadigmm
ozgurluklerinin ve ozerk olmalanrun baska orgutlerin gi.inderninde yer almayan
ozgur kadm sorunlanna ozel onern atfetmelerinin sonucu oldugunu ileri surer.
'

Kadmlann ortak mucadele alarurun guclu ve vazgecilmez bir parcasi haline
geldiginde hem kendi ozgur taleplerine hem de ortak rnucadele nedenlerine uygun bir
toplumsal guc olusturacaklannm sonucuna vanyor .

2- Margaret Palmel ve Beceerly Hyman (1993); Yonetimde Kadtnlar adh
cahsmasinda gunurnuzde orta ve Ost duzey yonetici olmak icin gerekli egitirn ve
deneyime sahip cok az kadmm bulundugu i~ yonetimi alrrus kadmlann sayismm
artmakta oldugu vurgularnaktadir. Kadmlann bazi yonetsel engelleri ve onyargilan
asrnasimn tek yolunun oteki cahsan yonetici kadinlarla birleserek kendi oz egitim
araclanru yaratmak oldugunu belirtmek, kadmlarm yonetirnde basanli olmalan icin
grup kimligi olusturmalanrnn gerektigini ileri surmektedir,

3- Trudy Heller (1997) Women and Man as Leaders in Busines adh
arastirmada yonetirnde kadm erkek iliskisini vurgulayarak cinsiyet boyutunu ortaya
koymaya cahsnustir. Bu cahsmada kadm yoneticilerinin cok duygusal yah~t1g1,
cabuk heyecanlandiklan, hemen sinirlendikleri belirtilmekte, erkek yoneticinin tam
tersine bir davranis gosterdigi ileri surulrnektedir.

.•..
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4- Cigdem Esin (2000) Ttirkiye'de Ferniaizm, Kadin Hareket/ler)

ve Kadm

Orgtitleri.Bu calisma 1980 sonrasi donemde kadin hareketinin ve kadm orgutlerinin
Turk

sivil toplum

icerisindeki yerini ve etkilerini incelemektedir.

Bu baglarnda

oncelikle sivil toplum tarumlamalan yapilrrus ve dunyada son 30 yilda sivil toplumun
yeniden gtindeme gelmesine neden olan siyasi ve ekonornik gelismeler aciklannustir.
Turkiye'de

1980'lerden

itibaren ivme kazanan

sivil toplum tartismalan

ve sivil

topluma yonelik bilginin artmasma neden olan tarihsel baglam tartisildiktan sonra

f'~inel

kadm hareketlerinin
ve

etkileri

olarak feminist hareketin ve kadm orgutlerinin politikalan

Turkiye' de

sivil

toplumun

gelismesine

katkilan

cercevesinde

incelenmistir.

5-

Fulya

Vekiloglu

Guclendirme.Insan-merkezli

(2000)

Kadm

Sivil

Toplum

Kuruluslan

ve

kalkmma perspektifinden.

Bu tezin amaci kadm sivil toplum kuruluslan ile kadmm guclenmesi olgusu
arasmdaki dinarnik ve etkilesimi kalkmma kapsammda incelemektir. Bu tez, buyume
merkezli kalkmma yaklasmundan, insan merkezli kalkmma yaklasmuna dogru olan
gecrs

si.irecinin,

guclendirmedeki
kadmm

kadinm

guclendirilmesine

ve

kadm ·

kuruluslanrun

bu

rollerine etkisini tartisan teorik bir cahsmadir. Bu gecis siirecinde

kalkmmaya

aktif

katrhrnrrun yollan,

kalkmma

tartismalan

ve

kadm

hareketinin gundernini yogun bir sekilde kapsarrustrr. Ancak kalkmrnada kadinm ve
toplumsal

cinsiyet

ve kalkmma

politikalan

cercevesinde

gelistirilen

kalkinma

yaklasimlanrun, kadirun kalkmma surecine katihrnmi bir amac degil, de bir arac gibi
gormesi kadmrn guclendirilmesi gereksinimini gozardi edilmesine yol acrrustir. Bu
cahsmada

savunuldugu

yaklasimlanrun
geleneksel

gibi

ekonornik

kalkinma

bunun

buyurneye,

modelini

bashca
insani

sorgulamak

nedeni
gelisirn
yerine,

gelistirilen

pahasma

kalkinrna

oncelik

mevcut

•

veren

kalkinmanm

gereksinimlerine cevap veren bir tarzi benimsemesidir. Bu sebeple kadm hareketinin
salt

ekonomik

parametrelerinin

performans

kategorilerinin

otesinde

kullarulacak,

kalkmrna

altematif bir kalkmma modeli gelistirmesi yonundeki isteklerinin,

bu gecis surecinde tamamlanmasi ve formule edilmesi onemli bir .gereksinimdir, Bu
tezde

kadmm

guclendirilmesi

kavramirun

buyurne

merkezli

kalkmrna

modeli

.
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kapsammda halen sorgulanan bir kavram oldugu belirtilmistir, · Bu nedenle kalkmma
gunderninin

buyume merkezli kalkinma yak1a~1mmdan, insan merkezli kalkmma

yaklasnmna

dogru yeniden tarumladrgi bu gecis · surecinde kadm kuruluslarmda

hayati bir rol dusmektedir. Bu anlamda biz guclendirme sorusuna mevcut kalkmma
modelleri icinde bir cozum aramaktansa bu tezin one surdugu gibi son on yilda sikca
vurgulanan,
kalkmma

gu<;:lendirme kavrarmnm gelistirilebilecegi insan merkezli altematif bir
modeli

uzerinde

yogunla~1lmah ve kadm

kuruluslanrun

rollerini

bu

cercevede tarumlamafiy1z.

6- Hali! Aytekin (2000) Egitim Sektorunde Cinsel Farklil~mamn
Niteliklerine

Etkisi isimli arasurmasirn

Bilimleri Kongresi'nde
ilkogretim

ve

sunmustur.

Ortaogretim

Erzurum

Sundugu

Duzeyi'nde

bu

Ataturk

Universitesi

cahsmada

Yoneticilerin

9. Egitim

Egitim

Cinsel

Yonetici

Sektorunde

Farkhla~malanrun

Yoneticisi Niteliklerine Etkileri incelenmistir. Bu amacla Ankara'da karsilastirmah
bir

alan arasnrmasi

yoneticilerinin

yapilmisur.

yonetici

nitelikleri

Yapilan
ile

istatiksel

cinsel

.

analizler

farkhhklan

sonucunda

arasmda

bir

egitirn
iliskinin

bulunmadigi gozlenmistir.

7- Hali! Aytekin (2001) KKTC'de Bayan Ogretmenlerin Orgutsel Katihnu ile
ilgili Beklentileri
Bilimleri
Sektorunde

isimli arastirrnasiru

Kongresi'nde

sunmu~tur..Sundugu

cahsan bayan ogretmenlerin

ilgili goru~leri

Abant

Izzet
bu

Baysal . Universitesi
cahsmada

KKTC'de

Egitim
Egitim

cinsiyet faktorune bagh olarak katihmla

arastmlrmsttr .. Bu- amacla

Hindistan,

Ingiltere

ve

Turkiye'yi

karsilasnran bir arastirmanm tasanm ve yonterni KKTC egitirn sektorunde cahsan,
isgoren

omeklernleriyle

denenmistir.

Cahsrna

sonucunda

KKTC

bayan

ogretmenlerin yaklasimlan lehine olumlu sonuclara ulasilmrstrr.

8- Fulya Sancan (2001) Kadm ve Erkek Yoneticilerinin Liderlik Davraru~lan
Arasindaki Farkl!hklar adh yuksek lisans ara~t1rmasmda secilmis yonetici gruplanna
uygulanan

anket

sonucunda

kadm ve erkek yoneticilerinin

arasmda fark olmadrgi sonucuna ulasilrmstrr.

liderlik davraruslan
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BOLUMD

DUNYADA KADIN BAREKETLERiNiN

Bu boliimde,

toplumun

KUR~MASI

kadma bakis acilan tarihsel

surec icinde incelenmis

ve

giiniimiizde kadm hareketleri irdelenmistir,

DUNYADA KADIN

1 • Monoteist Dinler ve Kadm

Monoteist

dinler denildigi

zaman akla gelen nedir? Y ahudilik,

Htristiyanhk

ve

Miisliimanhktrr. Bu dinler ise kadma sosyal, kiiltiirel ve siyasal etkinligi olmayan bir birey
olarak karsnmza

cikiyor. Monoteist

dinlerden

once, omegin

medeniyetin

be§igi saytlan

mesapotamya da kadm daha medeni bir konuma sahipti.

Bugiin diinyamn en biiyiik dini olan Htristiyanllkta

kadm erkegin kaburgasmdan

yarattlmt~tr denir. islam dini ise kadm ve erkek esitligini reddederken ancak iki kadmi sahit
olarak bir erkege e§it goriir. Mirasta da kadm ancak erkegin sahip oldugu mirasm yansma

layik goriiliir.
Ornegin Afrika'da koloniaizm donemi oncesi baktigmuzda Afrikah kadm erkege esit
bir konumdadtr.
2. Afrikada Kadm
Afrika'da kadm sadece Afrikah erkekle esit olmakla kalmamis aym zamanda
ekonomik hayatta on plana eikmisnr. Ticarette kadin erkekten daha aktif, daha etkilidir.
Yalruz bir durum Kolonializmle birlikte degismis, Avrupah beyaz adam Afrika knasma kendi
kadm normlanm getirmistir. Avrupa'da bakim olan Hrristiyanbgm norm ve deger yargrlardtr

24
bunlar. Afiika'daki kadin konumuna tamamiyla ters dusmektedlr. Fakat siyasi hakimiyet tiim
somiirgelerde oldugu Afrika'da da "white-man" hakimiyetini kurmakla kalmamis aym
zamanda Afrika'run sosyal ve kiihiirel degerlerini de alum iistiine getirmistir,

Halbuki "white-man", yani beyaz adam diinyaya Avrupa medeniyetini g6tiinnekle
.
.
oviinm~ ve her gittigl, somurgelestlrdig] Afrika veya :Asya tilkelerine Huistiyan Avrupa
medeniyetini yani Hiristiyan sosyal yapi ve kiihiiriinii hakim konumuna getirmistir,

Dolayisi ile bu aspekten bakngmuzda hiristiyanhk kadm konusunda "medeni" Afrika
kiiltiiriinii kadmla ilgili olarak negatlfyonde etkilemistir,

Bundan dolayidir ki, eski Senegal Cumhurbaskani Sedar Senghor ve Senagalin yeni
Cumhurbaskam mohammed Abdu Djouf Yazann kendileriyle yapt1g1 miilakatlarda -kavmm
eski Afrika (yani somiirge olmadan once) cemiyetindeki kadunn yerini yakalamak iein hayli
caba harcadiklarmi ifade etmislerdir.

Eski Afrika toplumu ve bati yani Avrupa da kadmm yerini anlamak i~in once kadmtn
hiristiyan Avrupa'smdaki yerine bakmamiz gerekir.

3. Avrupa'da (Banda) Kad1n

Ashna bakacak olursak bugiin Avrupa kavlmm Afrika'da koloni alizmden onceki
yerine, statiisiine, esitligine ulasmak istemektedir. Ciinkii htristiyan Avrupa diger monoteist
dinler gibi kadmm cemiyette layik o ldugu yeri verememis; bunu kendisinden esirgemistir.
Hiristiyanhgm etkisinden kurtulmak icin ban kadmi 19. asirdan baslayarak giiniimiize dek
miicadele vermistir, Giiniimiizde bu miicadeleye "Uluslararasi Iliskilere Giris" kitaplartndan
dahi "Feminizm" adi altmdan yer verilmistir.

Bugiin arnk "female-perspective" Kadunn bakis acismdan yola cikarak her konu
yeniden analiz edilrnekte ve gozden gecirilmektedir, Bu konular tarih, edebiyat ve hatta film
endiistrisini de icine almaktadir, Sinema tarihinde ilk kez kadm yonetmenler basanh filmlere
imza atnusnr.
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Kadm, banda 2000'li ytllarda diinyadaki lokomotif konumunu muhafaza edercesine
zamanla yansmakta biiyiik hamlelerle, teknild gel_i,itnlerle i~i~ ilerlemektedir.

Monoteist dinler oncelikli olarak Avrupa ve Amerika'da
diger monoteist dinlere sahip cemiyetlerin

etkinliklerini kaybi ederken,

kadin statlisiinii etkileyerek diinya capmda bir

degislme yol acmaktadirlar. Bu degisim eski krta Asya'da hayli zor, sancih bir sekilde yavas,
fakat geriye don~

olmayan bir evolusyonu beraberindegetirmektedir,

4. Asya' da Kadm ·

Asya kuasi, giineyiyle, bansi ve dogusuyla tarih boyu kadmm sosyal yerini ve
statiisiinii etkili bir sekllde giiniimiize kadar tasnmstir. Burada kadin en cetin gelisim, degisim
savasuu vermektedir. Kiz cocuklanm diri diri gommek veya yakmak gibi gelenekler ne yazik
ki sadece Asya kitasmda gorillmii~iir. Bugiin Hindistan'da kiz cocuguna hamile kadmlar
cocugu aldirmakta, erkeklerin htzla arnsma nedenolmaktadir.

Cin'de de buna yakin bir gelisim vardir. Cin de Hindistan gibi eski Asya Olkelerinden
kiiltiirlerinden biridir. Kadin burada da, gecmiste hor gorillmekle kalmanus, aym zamanda
hareketliligi "kii~iik ayakkabi modasiyla" krsnlanmis ve bu ytizden sikca sakat birakilrmsnr.
Asyamn bir cografl parcasi olan Ortadogu'da da durum pek farkh degildir.
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5. Ortadogu'da Kadm

islami kiiltiir, ortadogudaki kadimn tiim yasammi etkilemektedir. Kiz
cocuklannm diri diri gomilldiigii "cahiliye donemi" diye adlandmlan donem gerci
geride birakilrmsnr ama onun yerine kadmm hareketliligini kisan onu "eksik etek"
konumuna getiren bir silrii gelenek gorenek ve dini kurallarla kadin esitlik kavrami
bir yana, insan olarak bir takim haklardan mahrum birakilnusnr. Carsaf pece, maske
gibi kadm giyimine damga vuran gelisimler kadim, etr~m dogru diiriist goremeyen
hareketleri kisrth gercek bir "eksik etek" konumuna getirmistir.

Fakat yavas da olsa, Ortadogu'da kadin haklanm istemese de, banda oldugu
gibi sesini pek duyurmasa <la, bazi haklara sahip cikmaya baslamisnr.

Biltiin bu omekler gosteriyor ki kadmm evrensel statiisii giin gectikce
degisime ugramaktadir. Uluslararasi organizasyonlarda, ve siyaseti de kadm her

gun

biraz daha fazla on plana cikmaktadir.

Oniimiizdeki 2000'li yillarda kadmm diinyadaki yeri ve iilkeler capmdaki
gelisimi insanhk ve uygarhk tarihinde en biiyiik gelisimlerden biri olarak tarihe
gececektir, Bir giin kadin-erkek esitsizligi gecmiste kalrms olacak, kadm layik
oldugu sosyal, siyasi ve kiiltiirel diizeyde diinya capmda bir temele oturacakttr
(Onder, Subat 2001, 34-37).
isLA.MiYET ONCESi VE SONRASINDA KADINLARIN KONUMU

Toplumumuzun sosyokiiltiirel yapisi, kadmlanrmzm toplumsal konumunu ve
alacagr rolleri belirlemekte; yasamm her alamnda kadirun tiim etkinliklerine yon
vermektedir. Bu nedenle Turk toplmunda kadmm tarihsel stirec icindeki konumunu
ve giiniimiize dek gecirdigi ~malan gozden gecirmek yararh olacaknr. <;iinkii bu
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surec, Turk kadirurun toplumsal konumunun, siyasi yasarruru ne yonde • etkiledigini
de ortaya koyacaktir.

Turklerin

9. yuzyil

sonlan

ile

10.

yuzyil baslannda

islamiyeti

kabul

edislerinden sonra kadmm eski Turk toplumundaki eyri ve konumunda gerilemeler
baslanustir. Iranhlar aracihgtyla islam dinini benimseyen Turkler, bu dinin kural ve
gereklerini yerine getirirken, Arap toplmunun sadece dinlerinin degil basta dilleri
-

-

olmak uzere tum ya~am bicimlerinin de etkisi altma girmeye baslarmslardir. Boylece
islamiyet

onesinin kadma deger veren, tum karar organlannda

ve yasarrun her

alamnda kadrru ile erkegini esit tutan anlayism yerine; kadiru "esitlik" ve "ozgurluk"
ogesi saymayan bir inane yerlesmistir, Eski Turklerde, ozellikle Samani doneminde,
kadmh

erkekli

duzenlendigi,

dini toplantilar . tertip

edildigi, aym . yerde hep birlikte

toplantiya katilanlarm bir daire halinde yere oturduklan,

erkeklerin mevki ve yaslanna gore siralandiklan gorulmektedir.

•

ayinler

kadm ve

7. ve 8. yuzyillarda

Orta Asya Turk ulkelerinin cogu kadm hukumdarlarla vonetilmektedir.

10. yuzyilda

sultam kadmdir ve "Yezid'in Horasan'a vali olarak gonderdigi Zeyyad

Buhara'run

bin Ebihi'nin

oglu,

Orta

Asya'da

Arap

fuluhasmi

genisletrnek

icin saldinlar

duzenlerken, Hatun Sultan bu saldmlara karsi korunmak amaciyla, bir baska Turk
ulkesinin hukumdan
etmistir."

Terkan'dan

yardirn istemis ve bu vesile ile evlenme teklif

11. yuzilda _Selvuk Sultani Tugrul, Bagdat'i isgal ettikten sonra eski

halifelerin saraymda Halife El Kasun Biemrillah'm

kizi ile evlenir ve evlendigi

kadnu, buyuk bir saygi ile tahta oturtur. 12. yuzyilda ibn Cubeyr, Turk ulkelerinde
kadma gosterilen saygiyi baska hicbir yerde gormedigini soylemistir.

islam inancun yerlesmeye baslarnasiyla kadirun ozgurlugt; kisitlanrms, tum
vasarrttsma snurlar konulmus, zamanla erkegin emrinde, erkegin yonetici ve gozetici

'

oldugu bir konuma
dinlerle

sokulmustur.

karsrlastinldtgmda,

niteliktedir.
belirledikleri

Islarniyette

erkeklerin

otoritesine

"Islarni ilkeler salt teknolojik
icin Islarniyetin

kadinlar

"kadinm

duzeyde

uzerindeki

statusu",

boyun

diger tektannh

egmelerini

saglayacak

kalmayip hukuki yapiyr da
etkisi

cift

yonlu

srmrlayici

olmustur. Diger bir deyisle, Islamiyet kadm konusunda hem sosyal, hem de hukuki

·q,
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alanlarda etkin bir rol oynarrustir. Bu degisime yo! acan Islam inancma gore kadmm
konumunu gozden gecirrnek gerekir.

Kuran' daki 114 sureden, kadiru dogrudan dogruya ilgilendirenler sunlardir:

.

Bakara, Al-Imran, Nisa, En'arn, Tevbe, Ra'd, Nahil, Isra, Mu'rninun, Nur, Rum,
Lokman,

Azhab, Ahkaf, Muhammed,

Fetih, Hadid, Mucadele,

Tegabun, Tahrim,

Mearic, Kiyame, Tekvir.... Bu surelerde bir yandan kadmm toplumsal konumu ve
olmasi gereken tip ·b'i9imlendirilmi~, bir yandan da erkekle kadm arasmdaki ayncalik
belirlenmistir. Buna gore Kuran da _ kadm, ornegin, aym hangi gunu erkek tarafindan
bosanabdecegmdco,

erkegin ustun kilmrrushgma ve kadiru dovebilecegine

degin

cesitli boyutlanyla ele almrrusnr. Kadirun yaranna olan noktalar varsa da Kuran bir
butun olarak erkegi kadmdan ustun kabul eder. Bu ustun tutusun gerekcesi de
iktisadidir. Erkek kadmdan ustundur cunku onu beslernekte ve ona kendi malmdan

''

sarfetrnektedir.

islam dininin kadmlan toplumsal ve siyasal yasarndan ahkoyan ideolojikkulturel etkisi de 90k onemlidir. Islarnci ideoloji kadmm rolunu saptarken ashnda
siyaset icindeki yerini de belirlemektedir.
yaratihsma,

ruhuna ve yeteneklerine

Bu cinsiyet rolunun,

siyaseti kadmm

uygun bulmadrgi aciktir. Nitekim kadmlann

toplumun siyasal liderligini yapmasi halife olmasi cogu dusunur tarafindan islamm
kadmlara yasakladigi isler arasmda sayrlmaktadir. "[darelerini kadtna tevdi eden bir

millet asla felah bulamaz" curnlesi unlu hadisci Buhari tarafindan Muhammet
Peygambere

atfen aktanlmaktadir.

Kadmm siyasal liderlik yapmasi konusundaki

olumsuz yorum, secmen olabilmesi konusunda yumusamakta, fakat secilrne hakkmm
kullarulmaya kalkilmasi da gereksiz ve anlamsiz bulunmaktadir.

Kadmlann,

imamhk,

kadihk,

halifelik,

yargiclik

ve

htiktimdarhk

yapamayacaklan cesitli hadislerde dile getirilmistir.

Muslumanhgm, kadmm konumunda gelisme sagladigi gorusunde olanlar da

vardir.

Ornegin

Gunseli

Ozkaya,

"Islm dininin .dogusu strastnda Arabistan

yarzmadasznda, kadintn sosyal ve bukuki durumu ilkel bir anlayts icindeydi. Kadm

...
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evlenme ve bosanmada soz sahibi olmaktan ve miras hakktndan yoksun, zavallt bir

yarattktt. Babantn ktz cocuklanm oldurme hakktna sahip oldugu bir ortamda,
Islamiyet, kadtnt hoyratca ezmeyi onleyici hukumler ge_tirmi§tir" degerlendirmesini
yap ma 7ktad1r.

Ahmet Agaoglu ise "Kuran Kadmlan Yuceltiyor" baslrgi altmda. "Kuran 'in

uslubu, hicbir konuda, kadinlardan, yetimlerden, garip kisilerden soz ettigi yerlerde
oldugu kadar, insam ta icinden kavrayan boylesine soylu, boylesine candan
degildir" diyerek, Kuran'm kadmlan yetimler ve gariplerle es tuttugu ve acidigi .gibi
bir yo rum yapmaktadir.

Bu anlayisla siiregelen
toplumunda

kadmm olumsuz

konumu,

19.

yuzyihn Osmanh

degisime ugramaya baslarrustir. Bu degisimlere iliskin gelismeler su

sekilde ozetlenebilir.

Batihlasrna hareketlerinin sonucu olarak, ozellikle sarayda yasayan kadinlara
yonelik

olmak

uzere

birtaknn

degisiklik

istekleri · ortaya

91km1~t1.

•

Tekkanhk

...

rejirninin uygulanmasi ve padisahm odahklanrun tasfiyesi, kadmlann giysilerini ve
eslerini

ozgurce

secebilmeleri,

kizlar

icin

ozel

bir

tip

okulunun

kurulmasi,

A vrupa' dan esinlenen bir medeni yasarun kabul edilerek kadmlara iliskin guvenceler
getirilmesi ve kadm sorununa onem verilrnesi bu istekler arasmdaydi. Avrupa ve
Amerika'da kadmlann siyasal haklanru almak icin ugrastiklan bu donemde, Osmanh
kadmlanrun arnaci, oncelikle kapali yasamdan cikmak ve egitim, ogretim alarunda
ilerlemekti.

Ancak yapilan tum y_enilikler

snufsal bir yon tasryordu

ve sadec

burjuvazinin ust kademelerine mensup Osmanli kadmlanna ozgu kaldi.

Kadmm statusu yaygm olarak Tanzimat doneminde tartisilmaya baslanustir.
Ozellikle 1856 Arazi Kanunu, kiz cocuklara

erkek cocuklar gibi veraset hakki

tarumis, kolelik ve cariyelik kaldmlrrus, kadmlann egitimden vararlandmlmasr
sosyal yasamlannda

da kisrnen ozgur olabilmeleri 'saglanrrusur.

ve

II. Mesturiyetle

birlikte kadin sosyal yasarna daha cok ginnek zorunda kalacaktir. 1914-1918 Birinci

.l.
;!"
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Diinya Savasinda erkekler cepheye gidince kadmlar cahsma yasamma atilmak
zorunda kalmis, hatta orduya katilmaya cagnlmislardir,

Nennin Abadan unat'a gore, Osmanh lmparatorlugunun biiyiik captaki askeri
girisimleri sadece kadinlan Tiirkiye'nin kentsel yasamma sokmakla kalmamis aym
zamanda seriatm iistiinliik ilkesinin sarsilmasina da neden olmustur.

15 Mayis 1919'da yurdun Yunanhlar, lngilizler, Fransizlar ve ltalyanlarca
isgal edilmeye baslanmasi tiim toplumda tepki uyandirdi. Ozellikle kadmlar siddetli
tepki ve direnislerle siyasal eylemlere basladilar. Mitinglerde konusmalar yapnlar,
Kurtulus Savasi'nda gorev almak iizere Mustafa Kemal'in Anadolu'da olusturdugu
Kuvayr milliye'ye kanldilar, Anadolu'da sadece kadmlan icine alan dernekler
kurmaya basladilar. 5 Kasun 1919'da Sivas'ta kurulan Anadolu Kadmlan Miidafuai
Vatan Cemiyeti bunlann ilkidir. Bu demeklerin sayisi 1919'da 19'a ulasmisnr.

1920'de kurulan 1. Mecliste kadin sorunlanna iliskin tarnsmalar, kadm
haklarmdan yana bir azinhk (Basta Mustafa Kemal ve soz.ciisii Tunab Hilmi Bey
olmak iizere) ve kadm haklan konusunda son derece tutucu bir cogunluk (din
adamlan, haci, hoca ve ulemadan olusan) tarafindan yapthyordu. Ornegin 1. Mecliste
dogrudan dogruya kadmlara iliskin olmamakla birlikte 1921 'in 122. toplannsmda
tarnsilan "Frenciyle Miicadele Yasasi" gorusmeleri sirasmda ve 1923 yilmm 17.
oturumunda yapilan secim tartrsmalan sirasmda, kadinlann doktora muayenesi ve
kadmlann niifustan yani vatandastan sayilmalan teklifleri iizerine Meclisin birbirine
girdigi ve Bursa Mebusu Dr. Emin Bey ile Tunah Hilmi Beye konusma hakkmin bile
tanmmadigi, hakarete ugradiklan, celselerin tatil edildigi gortllmektedir. Ve yine
kadm ogretmenleri, Ankara'da toplanan Ogretmen Kongresine davet ettigi icin
hakkinda gensoru acilan Milli Egitim Bakaru istifa etmek zorunda kalacaknr,

Meclisin ikinci yilmda, 13. toplannda, 1924 Anayasasi iizerine yapilan
tartismalar sirasmda: "Her Tilrk, milletvekili secimine kattlmak hakkina sahiptir"
seklindeki 10. madde, tarnsmalar sonucu "Her Erkek Turk" seklinde degistirilmistir
(Talas'h, 1996 50-55).
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TARiH SURECiNDE

Bircok toplumun tarihlerinde
nedense

yazih

cahsmalannda

fazla

kaynak

karsilasilan

KIBRIS'TAKADIN

ortak bir kaderleri vardir. Kadmlar icin her

giinfuniize

erismemistir ... Kadmlarla

ilgili

tarih

ortak bir sorun hemen hemen tiim yazih kaynaklarm

cogunun erkekler tarafindan yazilnns olmasidir. Genellikle de bu yazih dokiimanlar
giinliik yasamdan cok, olaganiistii olaylan ele almisv e bunlann da aralannda sadece
bir kaci kadm olan, daha cok varhkh kiiyiik zumreleri veya olaganiistii nitelikteki
insanlan anlatmisnr.
ilgili olaylarm

Bunun yamsira kadinlann

anlanmi

gecmiste

giiniimiizde yapilan cahsmalarla

cogunluguna ait giinliik yasam ile

ele almaya

deger

gorulmemistir.

Yine de

kadm yasami, dolayisi ile toplum yasarm deg~ik

yontemlerle elde edilen bilgiler t§tgmda a~1ga cikarnlmaya cahsilmaktadir.

Tarih

oncesi

kadm

yasammdan

gunumuze

bazr

acikhklar

getirmeyi

amaclayan bu tebligde sanat eserleri ve diger bulgular yanmda yazih kaynaklar da
ele ahnmisnr.

Kibns'ta

9000 yildan beri suregelen

insan yasammda

kadinm

toplumdaki paylasimcr yeri inkar edilemez. Ancak bir tarih yazilacak olsa, yazih
kaynaklann azhg1 nedeniyle isimleri sir gibi kalmis kadmlann yasami irdelendiginde
neredeyse

7000 yilhk bir kesiti sadece arkeolojik

bulgulara dayandigi
kmnnlanna

gornlmektedir,

dayanmaktadir.

kazilar sonucu ortaya cikan

Diger 2000 yilhk bir siirey ise yazrh bilgi

Tiirk kadmmm Ada'ya ilk yerle~igi Osmanh Donem'I

ile ilgili bilgi ise yabanci, seyyahlann

anlatnklan

onemli bilgiler sunan Seriye Mahkemesi
yarunda yakm tarihe ait etnografik

yamsira toplum yasarm ile ilgili

kayitlanndan

elde edilebilir.

malzeme ve halkbilimi

cahsmalan

Bunlann
da kadin

yasamma acikhk vermektedir.

A vrupah gezginlerin yazchg1 Kibns ile ilgili cok sayida seyahatname ve tarih
ile ilgili banh kaynaklar olsa da, bunlann cok azinda kadm ve aile yasami ile ilgili
bilgiler verilmisti, A vrupah gezginlerin arulanm anlatan kitaplar arasmda kadmlar ile
ilgili en iyi

bilgileri

son donem

kaynaklannda,

ozellikle

kadm

seyyahlarm

yazilanndan ogreniyoruz. Ancak oz.ellikle A vrupah seyyahlann Turkee veya Rumca
bilmemesi nedeniyle

Ada halki ile fazla bir temasta

bulunmadiklan,

verdikleri
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bilgilerin

yine

samlmaktadrr.

kendi

aralannda

kulaktan

kulaga

gecen

bilgilere

dayandigi

Yine de bu tiir bilgiler Anadolu kadmi ile ilgili bilinen bilgilerle

karsilastmldigr zaman dogruluk derecesi ortaya cikmaktadir,

1. Antik Caglarda Kadln

Kibns 'ta kadm yasami

hi~ ~iiphesiz ilk insanlann

Anadolu

sahillerinden

gelip yerlestigi

bulgular

"Khirokitia",

"Kalavassos",

bilinen Cilah T~
"Petra

tou Limniti"

buraya Suriye veya
Devri'nde
(Yesilkdy

baslar, Bu
Kayahgi),

"Kythrea" (Degirmenlik), "Ayios Epiktitos" (Catalkoy), "Lapitos" (Lapta) ve "Cape
Andreas Kastros" (Karpas Burnu) yorelerinde

yapilan kaztlarda ortaya cikar. Bu

erken yerlesim yerlerinde ozellikle mezarlardan eikan kadmlara ait cok sayida esya,
kadm yasami ile ilgili bazi bilgiler vermistir. Bunlann icinde taslardan yontulmus
kadin heykelcikleri kismen kadmlann fiziksel e>zellikleri yanmda inanclan hakktnda
da az da olsa bilgi vermektedir.

2. Tarib Oncesi Kadm BetimJemeleri

Bilim

adamlan

Kibns

sanatmda

ilk kadm

mezarlarda ku~iik heykelcikler olarak bulundugunu,

betimlemelerinin

genellikle

bunlann ise, Ana Tannca'yi

betimlediklerini anlanrlar, Bunlanng enellikle cinsellik ve anneligi ~agr1~rran ~i~man
viicutlu kadm hatlan ile betimlenmis
olmustur. T~ Devri toplumlannm

olmalan

bu du~iincenin olusmasma

neden

hepsinde oldugu gibi insan oghmun ilk yaratng;

bu heykelcikler dilnyanm farkh yorelerinde de bulunmussa da Iislup yoniinden az
farkhhklar

gostermektedir.

yasammdaki

Bu

ana

tanncalar,

bireyden

cok

bir

toplumun

sonsuzlugun sorumlusu olan biiyiik Toprak Ana'yi simgelemektedir.

Toprak Ana kadmm, evcil hayvanlann

ve iiriinlerin verimliligini, kutsal koruyucu

olarak kucaklayarak bagrma basarak yonlendirip korurdu. Bereket sembolleri veya
tanncalan

olmak dismda, bu heykelcikler aynca kadmm toplumda onemli bir yeri

oldugunu yansitmalan bakunmdan da onemlidir.
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Gunumuze kadar hulunanlann

en eskisi oldugu sanilan kadm heykelcikleri

Neolitik (Cilah Tas) (;ag'a aittir. Bunlar kollan, bacaklan, hatta kimisinin bast dahi
olmayan tastan yontulmus heykelcikler olup, sadece insan bedenini yuvarlak hatlarla
betimlemektedirler.

Bu ihtimalle bu yuvarlak vucut hatlan, hamileligin gorsel olarak

sigmesidir.

Bu heykelcikler gercekte oldukca ufak ebatta olup, genellikle ort~lama 20 cm:
Yilksekligindedirler. =Bereket ve uretkenlik amacr ile cocuk sahibi olmak isteyen
kadmlar kendilerini temsilen hamile olarak betimledikleri bu heykelcikleri muska
olarak yanlannda tasirlar veya bunlarla uyurlar, ya da ayinlerde kullarurlardi.

Istekleri ger9ekle~tiginde

ise, bazen bunlan atarlar, bazen de cocugunun

sagbkh buyurnesi icin saklarlardr.

Tarih
Cagr'na

oncesi bulgular

ait hac formlu

icinde Kibns'a ozgu

tastan

yontulmus

olan Kalkolitik

genellikle

oturur

(Bala.r-Ta~)'

vaziyetteki

kadm

heykelcikleri bu donem insanlanrun hem inanclan, hem de adet ve goreneklerine ait
bazi ipuclan

vermeleri

yonunden

ilginctir.

Cinsiyetleri

acikca gosterilmemekle

beraber, bazilannda gogusler kabartma olarak belirginlestirilmistir. Kibns'ta bulunan
de dogurn yapan kadiru simgeledigi, belki de bereket

bu kadm heykelciklerinin

tanncasi olabilecegini arumsatir. Bir tabure uzerinde oturan hamile bir kadmi degum
yapmak uzere iken gosteren bir grup heykelcik de bu tur degum yapma seklini
desteklemi~tir.

Goruldugu

gibi, bu heykelciklerin

dikkatli incelenmesi

adet ve

goreneklere de acikhk getirmektedir.

Bu uc boyutlu heykelciklerden sonra, her nedense duz hath, yassi; iki boyutlu

Tune Cagi'rnn heykelcikleri gelir. Tune (;ag1'nda oldukca fazla sayida kadm figurleri
ile karsilasilrrustrr. Bunlar Kalkoltik Donern heykelciklerinden oldukca farkh olup,
pi~mi~ topraktan yapilnus yassi idollerdir. Bunlarm d1-,mda bu dt>nemlere ait seramik
kaplarm

formlan

betimlemeleri
ammsatmaktadir.

da

kadimn

genellikle
Tune

kadm

<;agi'ndaki

vucudunu

simgelemektedir.

konumunun

hala

guclu

Bu

kadm

oldugunu

.....
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Bu kadm-idolleri Orta Tune Cagr'nda anatomik yonden daha gelismis insan
figurlerine donusur ve bas, bacak ve kollan belirgin hale gelir. Bunlann bir kisrrunda
bas, uzun bir boyun uzerinde yukselen dikdortgen formlu, delikli kucuk klakh olarak
betirnlenmistir. Bazilan ise, iri kulakli, kimisi de birden fazla halka kupeler takih ve
kus seklinde stilize edilmis yuz hatlan ile betimlenmistir. Kimisi ellerini gogsunun
altmda tutmakta, ancak 9ogunlugunda kucaklannda bebek veya icinde bazen bebek
olan, bazen de bos=olan bir besik tutan kadmlar olarak yans1tdnu~trr. Besikli
figurlerin olen bebegi icin yas tutan anneleri sembolize ettigi sarulmaktadir.
Degisik boyutlarda yapilan bu heykelcikler yanmda seramik kaplann da
yuvarlak sekilleri, bas kisimlan hatta

delikli kulak ~eklinde olan kulplan

incelendiginde kadm figurlerini simgeledikleri acikhkla anlasihr. Yine kadin
vucudunu andiran yuvarlak formlu bu kaplann ebeligi sembolize ettigi ve ebelerin
dogumda

kulland1klkan

aletlerini

tasirnak

amaci

ile

kullanildiklanm

du~undurmektedir. ·
·,r.

Comlekci carknun kesfi ile seramik kaplar ve pismis heykelcikler Tune <;agi
sonlannda artik cark uzerinde yapilrnaya baslarur, Buyuk bir olasihkla da bu
sanatla artik erkekler ugrasmaya baslar. Bu nedenle de Demir <;ag1'run ilk
donemleri olan Geometrik ve Srkaik Donernler' de yapilan heykelciklerin
konusu erkeklerle ilgilidir. Ancak yine de hem kucuk heykelciklerde, hem de
buyuk boyutlardaki heykeller arasmda kadiru betimleyenler vardir. Ancak bu,
genellikle Akdeniz' de sava~lann oldugu, korsanhgm artngr bir donern
olmasmdan oturu, artik erkek egemen bir toplum olmaya basladigr yine bu
donerne ait bulunan 90k sayida savasci figurunden anlasihr. Ancak yine de
kadirnn bereket sembolu oldugu ortadadrr. Guzelyurt Muzesi'nde sergilenen
Artemis heykeli de Anadolu'da oldugu gibi bu bereket tanncalanna olan
inancm bir simgesidir.
Cornlekci carkmda dondi.iriilerek yapilan can seklindeki heykelcil<lerarasmda
kollan dua eder gibi havaya kalkrrus, baslannda dik ve yuksek basliklan olan
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Astarte, Artemis ve Afrodit'i de betimleyen · heykeller vardi, Ana Tanncalar,
miizisyenler, bir veya iki ebe yardirm ile ya da yalmz basma degum yapan kadmi
betimleyen heykelcikler Demir Cagi'na

ait kadm yansunalan

olan zengin

bulgulardir,

Roma Donemi'nde Hristiyanhgm gelmesi ile Ana Tannca veya ask tanncasi
figiirleri yerini incil'de yer alan Bakire Meryem ve diger azizelere birakir, Bunlardan
bazilan kiliselerin duvarlanm siisleyen freskler ve ikonlar yanmda kilise veya ozel
kullarum icin yapilan kii~iik objeler olarak yapilmisnr. Orta Cag'a ait cok renkli
seramikler de kadm figiirleri ile bezenmistir, Bu seramiklerdeki kadmlarm giysileri
ve bashklan Anadolu giysileri ile paralellik gosrermektedir.

3. Kadmm Tarih Oncesi <;aglar' da Ekonomik ve Politik Statiisii

Kadmm yasammda, aile ve dogurganhk her .zaman

on

planda gelmistir '.

Neolitik Donem'den itibaren inceledigimiz tiim idollerin hemen hemen cogu,
dogurganhgi ve tabiatm bereketini sembolize ettigini ve bunlarm onlara dogumda
sans getiren Ana Tannca'yi veya toprak anayi simgeledigi belirtildi. Toplum
yapismm ozellikle endiistmin ilerlemesi ve savaslann artmasi ve bu ana tannea
figiiriiniin cinselligin simgesi haline geldigi, Astarte, Afrodit veya Veniis diye
adlandmldigi ve Kibns kadinmm yasammda bunun onemli oldugu yansrttlmaya
~ah~tld1.

Dini inanclan yansrtan bu sanat eserleri yamnda, kadmm ekonomik yasama
olan katkismi yansnan belgeler ne yazik ki azdir. Ancak kadmm daha bir soz sahibi
oldugunu sandiginuz Erken Tune Cagr'na ait bazi seramikler iizerinde betimlenen
giinliik yasam sahneleri kadmm ekonomik yasama katkismi yansuan belki de cok az
doktimandan bazrlandir, Bir ornegini St. Barnabas Miizesinde giirdiigiimiiz Vounos
(Ozankoy) mezarlarmda bulunan bir dizi seramik kadmlan ozellikJe giinliik
yasamlan sirasmda, ekmek yaparken, camasir yikarken, bugday ogiitiirken veya
bebegini emzirirken gostermektedir.
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Simdiye kadar ele alman bu sanat eserlerinin iiretiminde kadmlann da onemli
bir rolii olabilecegi dii~iiniilmektedir. Konusmanm basinda da belirtildigi gibi yazih
dokiimanlann hemen hemen biiyiik bir cogunlugu erkekler tarafindan yapilrms olup,
bunlar gilnliik olaylardan cok, olaganastu olaylar hakkmdadir. Desmond Morris'in de
ileri siirdilgii gibi Kibns sanan ile ilgili en ozgiin ve yarancihgr olanlar Erken Tune
Cagi'na ait olan seramikler olup, bunlar genellikle kadm betimlemeleridir ve kadinlar
tarafindan iiretilmistir. Erken seramikler iizerinde yapilan X-ray incelemeleri sonucu
yiizeyler iizerinde kii~iik parmak izlerine rastlanmasi bunlann kadmlar tarafindan
uretilmis

olma

dii$iincesini

desteklemektedir.

Bu durumda

dogal

olarak

bu

donemlere ait seramiklerde kadm ile ilgili konulann daha fazla o lmasi o lagandrr.

Seramik yapmu yanmda kadmlann · dokumacihkv

e sepet yapum gibi ev

yasarmmn temel ihtiyacr olan isleri de daha Neolitik Cag'dan

itibaren yaptiklan

samhr. Yakm Dogu'da aym yillarda yasayan uygarhklarda gorulen daba cok erkek
yasamma

ait

avcihk,

kompozisyonlara

karsin,

savas

ve

politik

Kibns 'ta iiretilen

egemenlik
tas veya

duygulanni

seramikten

yansitan

yapilan

sanat

eserlerinde konu genellikle kadin yasammdan kesitlerdi. Kadmm ekmek yaparken,
bugday ogiitiirken,
bebegini

emzirirken

kare seklinde fmnlarda
ve hayvanlanm

ekmek pisirirken,

giiderken

betimlenmis

degum yaparken,
oldugu cok sayida

seramik eser, bu donemde ekonomik ve sosyal yasamdaki aktif roliinii acikhkla
yansnabilmistlr.

Khirokitia'da

evletin temellerinde

bulunan Ui$UUl yapilrms aletler,

buralarda yiiniin dokunma veya orgii islerinde kullarulmak iizere nasil hazirlandig; ve
egirildigini bildiklerini ve giysi yapnklanm yansnmistir.

4. Antik Donem'de Kibns'ta Politik Yonden G~lii Kadmlar

Kadinm politik yonden giicii de yine bu heykelciklerde acikladrgrrmz gibi,
ozelllkle Ana Tannca olarak betimlenmis olmalan Demir Cagt'na kadar gercekte
kadinm daha saygm bir yeri oldugunu yansnmisnr. Yazih belgeler 1~1gmda Kibns ile
ilgili ilk kadm ismine bir Misrr dokfunaomda rastlanrmstir. Bu Alasya (Enkomi)
kralicesi Hathaba (veya Hatibaj'dir, Amon bas rahibi Hrihor, tahta gectigi zaman

37

Wenamon

adli elcisini

seyahati

sirasinda

s1g1rum~

kentin kralicesi

kereste

korsan

almak iizere . Suriye'ye . gondermisti,

gemilerin
Hathaba

saldmsma
{Hatiba)'nm

ugraymca

Alasya

Wenamon
(Enkomi) 'ya

sarayma gotiiriilmii~ krelice

ile

gorii~m~

S- Orta Cag'da Ktbns'ta Kadm

Kibns'ta Orta Cag'da yasayan kadinlarla ilgili bilgiye ikon ve bazi seramik
kaplarda gorulen resimler dismda artik sadece sanat eserlerinde degil, yazih
kaynaklarda da rastlamr. Orta Cag'a ait olan seramik kaplar ilzerindeki kadm
betimlemelerine bakihrsa, bunlar daha cok Anadolu giysileri ile paralelik gosterir,
Yazih kaynaklar ise genellikle o donernde Kibns'r gezen gezginlerin kitaplarmda
goriiliir. Ancak bu gezginlerin anlattiklan kadmlann yerli Kibnshlar rm, yoksa
Ada'da yasayan Latin kokenli soylular

llll

oldugu cogu kez belirtilmemistir, Kibns'm

Osmanh Imparatorlugu tarafindanf ethine kadar · Ada'da feodal toplum duzenine
dayah bir idare vardi, Feodal toplumu olusturan basta kral, kralice, diger soylular ve
onlann maiyetlerinde olanlar kendi aralarmda bir birlik kurmuslar ve kole olarak
cahsan yerli halktan tamami ile kopuk yasiyorlardi. Yerli halk genellikle Latin ve
Frenk baronlar hakkinda hie bir ~Y bilmiyorlardi. Guy de Lusignan zamarundan
itibaren Filistin ve Suriye'de Arap istilalanndan kacan ~valye ve soylulara, oz.ellikle
dul kalan koylii kadmlara Kibns'ta toprak verilerek buraya yerlesmeleri tesvik
edilmisti. Ancak bu kadinlann yeniden evlenmeleri kral veya kralieenin iznine tabi
olmustu, Bu topraklar iiz.erinde yasayan yerli balk ise, kole durumunda kalmisn,

6. Orta Cag'da Ya~ayan Unlii Kacbnlar

Hristiyanhgin baslamasmdan Orta Cag'm sona ennesine kadar Kibns'ta
ya~1g1 ya da burasi ile ilgilendigi bilinen ve diinya tarihinde de onemli bir yer
alnus kadmlar vardir. Bunlar, St. Helene, lmparatoruce Theodora, Omm-ii Haram,
Bint Sultan diger ismi ile Hala Suhan, Kralice Berengeria, Isvecli S. Bridget,
Aragonlu Eleanor, Helena Palaelog, Kralice Charlotte ve Katherina Cornaro'dur.
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Hristiyanlar icin kutsal haem parcalanni Ada'ya

getiren St. Helene

Hristiyanlar icin ne derece onemli ise kabri Kibns'ta olan Hala Sultan da Ada'da
yasayan Miisliimanlar yarunda tiim Islam alemi icin de o denli kutsal sayilmaktadir
ve Kibns ile iliskili tarihi kisilerden biridir.

Benedetto Bordone adb iinlii bilim adammm yazdig; ve ilk kez 1528 yilmda
yayinlanan isolaria adli kitapta Kibns kadmlanndan soz ederken Kibns'a atfedilen
mitolojik ask tanncasi Veniis'e de deginir ve oldukca ilginc bir oykuyii aktanr. Buna
gore, Baf'ta bir zamanlar Veniis'e adanmak iizere yapilan ve efsaneye gore iizerine
hie yagmur dusmeyen bir tapmak oldugu, Veniis'iin de Cyria diye aruldig; ve ilk kez
viicudunu para kar~1ltg1 satan kadin oldugunu anlanr. Kibns'r 1566 yihnda gezen

Furer adh bir baska yazar da Ada' da gene kizlann bakireliklerini bu tapmaga giderek
para kar~1hg1 yitirdiklerini, aynca bunun Kibnshlar arasmda bir gelenek olarak
devam ettigini, genellikle ailelerin kizlanni evlenmeden once ceyiz paralanm
tamamlamalan icin Hristiyanhk donerninde de kutsal sayilan bu tapmaga Veniis' e
bakireliklerini adamak iizere gonderildigini anlanr,

Hristiyanhk doneminde Kibns kadinlannm durumu diger Orta Dogu iilkeleri
ve batta islam gelenekleri ile paralellik gosterir. Kudiis'e yapt1g1 ~

ziyaretinde

Kibns'a da ugrayan John Locke'a gore, Hristiyan kadmlar kilisede erkekler ile aym
yerde oturamaz, hatta kilisenin arka kisimlannda alcak bir yerde otururlardi,

Pesaro'lu Elias'm 1563 yihna ait gezi amlannda da Ada'da yasayan
Hristiyanlarm kadmlanm giindiizleri sokaklarda dolasmalanna izin vermedikleri,
sadece geceleri akrabalanm ziyaret edebildikleri ve kiliseye gidebildiklerini anlanr.
Bu miitevazi yasam tarzi ile sik sik rastlanan zina olaylanni onlemi~ de oluyorlardi
(Onder 2001, 38-44.).
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OSMANU'DA KADIN

Osmanh'da kadmla ilgili diizenlemelerin altmda biiyOk ol~iide islam
geleneginin etkisi yauyordu, Gerci lslam'm; teorisinde erkek ve kadmla ilgili cok
belirgin diizenlemeler yapmadigi ve bu yomiyle de bu alanda belirgin bir hukuksal
olusumu ileri siirmedigini gormekteyiz. Ne var ki, Miisliiman toplumlar kendileriyle
ilgili kurumsal diizenlemeler yapmis ve bu alanda ortaya cikan normlar Osmanh'yi
cSnemli ol~iide etkilemisti, Bununla beraber Osmanh Aile Hukuku normlanmn basta
Bizans olmak iizere diger kiiltiirel geleneklerin ektisi altmda kaldig; bilinen bir
gercektir.

Miisliiman toplumlann kiihiirel geleneginde iki belirgin alan ortaya cikmisnr.
Erkek alam ve kadm alam. Fatima Mernissi bu iki alan aynsmasmm temelde
cinsiyete dayah oldugunu iddia etmekte ve.kanaatimce de isabetli bir argiiman ortaya
koymaktadir, Miisliimanlarm fetihlerde diinya capmda genis yayilma siirecine
girmeleriyle, varhkli kesimlerden elde edilen varhkh giizel kadmlar, Abbasiler
doneminde cinsellik konusunda onemli soylemlerin ortaya cikmasma yol acmisnr,
Miisliiman toplumlarm, bu donemde ozellikle kent merkezlerinde belli bir varhk
seviyesine ulasmalan da sokaklarda dolasan giizel cariye kadmlarla bulusunca,
cinselligi konu edinen genis bir literatiiriin ortaya cikmasi soz konusu olmustu, islam
teolojisinde kardes ve birbirleri icin veli olarak tammlanan kadmla erkegin cinsiyete
dayah olarak tarumlanmaya baslandiguu ve giderek gelistigini goriiyoruz. islam'm
ilk donemlerinde orduya komutanhk edecek kadar sosyal ve siyasal gucle donanmis
olan kadm, arnk yavas yavas cinsel bir obje ve bu yonuyle erkekler Icin fitnevi bir
tehlike arz eden bir potansiyel haline gelmistir.

Boylece kamusal alan ile ozel alan gibi iki farkh alan kadm ve erkekle
tammlanrms olarak aynsnlar. Kamusal alanla ozde~l~en erkek aym zamanda siyasi
otorite, ahlaki degerler, gii~ ve yetki ile de ozde~le~mi~oldu. Oysa kadm ozel alanda
temelde kamusal alanm dislayicr normlanyla butunlesti, Kamusal alanda, esitlik,
karsihkli iliski, birlik, biitiinsellik, kardeslik, ask, giiven, haysiyet, seref gibi
prensipler gelistl, Ozel alandaysa tersine esitsizlik, karsihkh dayarnsmanm azhgr,
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Gercekte
kadmlara

islam,

radikal

ve

donemindeki

ileri

cephesinde

kadmm

erkekle

doneminde

kadmm

erkek

rnumkun

degildir.

kulturel

taktorlere

erkekle

duzeyde

uygulamalarla
haklar

esit statuye
alaru

gibi

Bu aynm tumuyle
dayanmaktadrr.

verrnisti.

sahip oldugunu
iki alamn

Musluman
Kadmm

kiyaslanmayacak
Toplumsal

toplumlann

klasik

hayatm

gormekteyiz.

varligma

Osmanlt

da

olcude
bircok

islam'm

pratikte

rastlamak

·ya$ad1gi sosyolojik
donemindeki

aym haklara ·sahip, en az erkek kadar ozgur olacak kadar iyiydi.

'ilk

ve

durumu

Gocebe bir

kultur ve tanrnsal bir ekonomiye dayah Osmanli beyliginin devlete donusmus oldugu
onaltmci yuzyila kadar kadm, giyiminde serbest olmakla beraber, erkekle savasa
kanliyor, ata biniyor ve tarlada cahsabiliyordu. Bununla beraber aile ici kararlara
aktif bicimde katrldrgi hususu Osmanli kadiruyla ilgili bilinen gen;eklerdir.

Ancak onaltinc; yuzyddan sonra kadmlarla ilgili onemli degisiklikler oldu.
istanbul'un

fethi ve onaltmci vuzyildan sonra Osmanh beyliginin belirli hukuksal.

kurallar etrafinda kurumlasan burokratik bir devlet orgutune donusmesi kadmlann
statusunde

onemli degi$ikliklere yol acti. istanbul'un

fethinden sonra Osmanh'run

Ban kurumlanrun etkisi altmda kaldigi en onernli iki alandan biri burokratik devlet
yapisi digeri ise aile yapisrydi. Sirufh topluma dayah olan Bizans lmparatorlugu'nda
yonetici kesimle, tarlada ·s:ah$an kole kesimine ait kadinlar arasmda keskin bir aynm
vardi, sehir merkezinde

yasayan yonetici kesim kadmi Bizans'in

etkisi altmda,

kendini haremde buluverdi. Musluman Emevi ve Abbasi geleneginden sonra Bizans
gelenegi de eklenince · onaltmci yuzyildan sonra istanbul kadmlan kendilerini harem
hayati icinde buldular.
hemcinsleriyle

Bilindigi gibi harem hayati icinde kadinlar ancak kendi

g6rli$ebiliyor ve kendi ailesinin erk~k· bireyleriyle · sosyal iliskide

bulunabiliyordu. Harem hayati icinde kadmlann sosyal yasarru cocuk uretimi ve ev
kadmhgryla snurlandmldi.
Onaltmct yuzyildan sonra kurumiasan Osrnanh devletinde ozellikle yonetici
kesimin yasaidgi Istanbul kentinde

saray gelenegi ortaya 91kt1. Bizans yonetici

suufindan miras kalan saray bu kez Osmanh yoneticileri elinde degisik statulerde
kadrrn ( odahk, cariye, sultan v.s.) banndiran bir kurum haline gel di. Bu donernde

....
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dini burokraside etkin olan ulemarun aile nonnlan konusundaki yorumu da kadinm
toplumsal yasamdan dislanrnasi yolundaydi. Fakat su hususun altmi cizrnek
gerekiyor ki harem hayati Osmanli' da sadece yonetimin baskenti olarak kutsal kabul
edilen Istanbul'la simrh kalrrustir. Osmanh kirsal kesiminde hicbir zaman harem
hayati gorulmemis ve tanma dayali Osmanli ekonomisi icinde yer alan kadm,
geleneksel esitlikci konumunu surdurmus, erkegi ile ayru , karar mekanizmasiru
paylasnusnr.

Istanbul' daki sosyal degismeyi muteakiben kadmlann sosyal ve ekonomik
hayanru simrlayan 90k sayida fermanla karsilasiyoruz. istanbul kadmlanrun
yasarnlair icinde buyuk onernli oldugu icin bu fermanlarm uzerinde detayh bicirnde
durmak gerekiyor. F ermanlar gen el olarak kadma ii<; alanda mudahale etrnislerdir.
Kadmlann kiyafeti, sokakta gorunrneleri ve erkeklerle olan iliskileri konulannda.
Kadmlann

hangi tur

kiyafetleri giyeceklerinden , erkeklerle hangi olculerde

konusacaklanna vanncaya kadar cok genis bir duzlernde devlet • rnudahalesi
sozkonusuydu. 1725 yilmda kadinlann giyimiyle ilgili olan bir fermanda soyle
· ....

denmektedir:
Istanbul Osrnanh ulkesinin yuzsuyudur, ulema, sulaha, udeba beldesidir,
ahalisinin tabaka tabaka tesbit edilmis kiyafetleri vardir. Hal boyle iken bazi yaramaz
avretler, halki bastan cikarmak kastiyle sokaklarda suslu puslu gezmege, libaslannda
turlu turlu bid'atler gortermege, kefere avretlerini taklit ederek serpuslannda acaip
sekiller yapmaga baslarruslar... Bu garip ktyafetler yasaktir. Kadmlar bundan boyle
buyuk yakali feracelerle sokaga cikmayacaklardrr, baslanna ucdegirmiden buyuk
yemeni sarmayacaklardtr. Feracelerinde

sus olarak bir parmak kahn serit

kullanmayacaklard1r.Kadmlar sokaklarda veya mesirelerde yeni cikma buyuk yakah

.

feracelerle gorulurlerse feracelerinin yakalan o anda -alenen kesilecektir, uslanmayip
.
israr edenler olursa, ikinci ve ucuncu seferinde yakalarup Istanbul' dan tasraya surgun
edileceklerdir.
Dikkat edildiginde almtirun basinda Istanbul Osmanli'run yuzsuyu, alimlerin,
salihlerin, sehitlerin ve bununla beraber haya, edeb ve ilmin baskenti olarak kabul
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edilmis ve kutsanrmstir.

Bu ozelliklere sahip clan istanbul'un bu nedenle baska

sehirlerde gecerli olmayan kendine ozgu kanun ve kurallan vardi. Bu nokta maalesef
kadm konusunda yazan bircok yazar ve dusunur tarafmdan gozardr edilmekte; ve
'

Osmanli kadmi konusunda

yazan bir 90k yazar . Istanbul

kadimna ozgu

kurallan butun Osrnanh kadmma malederek buyuk bir yarulgi icine dusmektedirler.

Onaltmci
cikmasmm

yuzyildan

sonra

kadmlarla

iki tenfel nedeni vardir:

hayattrun kurumlasmasi.

fermamn ortaya

ilgili eek sayida

Batt mallannm . yogun tuketimi

ve harem

Onaltmci yuzyildan baslayarak osmanli, Batt sanayici ve

tuccarlarrnm cok cekici bir pazan haline gelmistir. istanbul'da varhkh azmhklann
basta Paris ve Florens-a olmak uzere Batt urunlerine karsi olan talebi ve tuketimi
istanbul'a bir Bat1 Avrupa gorunumu katiyordu. Azmhk nufusunun en yogun talebi
tekstil urunlerine karsi olusmaktaydi.

Azinhk kadinlan kendi giysilerinde serbest

olduklan icin bunlar Batt Avrupa'dan

gelen tekstil urunlerine karsi onlenmez bir

istiyakla sempati besliyor, rnodayi takip ediyor ve yeni urunleri kullaruyorlardt. Rum,
Yahudi ve Ermeni nufusu istanbul'da cok buyuk bir yekun tuttugu icin Istanbul
sokaklanrun

goruntusune,

giyiminde

serbest

olan

azmhk

kadinlan

hakim

olrnaktaydilar. Boyle olunca bunlar istanbul'un Musluman kadmlanru da etkiliyor ve
onlann

da modayi takip etmesine

dolayrsiyla merkezi yonetime

karsi "yoldan

cikmasina" yo! acryordu.

Bununla
fantazilerine

beraber

kurumlasan

harem yasantisi

icinde tek erkegin

cinsel

karsihk vermek icin bekleyen 90k sayida kadin olunca istanbul'da

fuhusun yaygmlasrnasi ve yonetirnin de bunu engellemekte

gucluk cekrnesi her

zaman soz konusu olmustu. Kadinlar bu nedenle istanbul'un o zamanlar Kts1k11,
Akbaba ve Bulgurlu gibi semtlerinde erkeklerle randevulasiyor
Eyub'un

onaltinci

zamanlar

bu isler

yuzyildan

1950'lere

icin kullaruliyor,

kadar

rneshur

hafifmesrep

ve bulusuyorlardi.

kaymakci

kadmlar

dukkanlan

buralarda

o

erkeklerle

bulusuyorlardi. Bu tur faaliyetler haber alirunca Sultan hemen mudahale ediyor ve
bir fermanla bu fiili yasakhyordu.
gidecegi bu tur yerler yasaklamyordu:

1752 yrhnda ilan edilen bir fermanda kadmlann

.,,

.
43

Nisvan taifesinden bazilan tenezzur ve teferuc bahanesile Uskudar, Kisikh,
Bulgurlu,

Camhca ve Merdivenkoyu'ne

bazilan

dahi bogazdan

Tokad, Akbaba,

Dereski ve Usaya arabalarla gidip ve edep ve hayayi atip envai senaati irkilap
ettikleri

ihbar olundu. Bundan

boyle, kadmlann

arabalarla bu uzak mesirelere

gitrneleri yasak edilrnistir. Gidenlerle onlan yasaga ragrnen arabasma alip gotiirecek
arabacilar vakalandrklan gibi istanbul' dan tasraya surtil;ceklerdir.

Fermanlann bir cogunda kadmlara verilecek olan ceza onlann istanbul'dan
d1$lanacag1 volundadir. Bu nokta 90k onemlidir, zira istanbul, yonetimin ozenle
korudugu bir kent idi ve bu kentin kendine has kurallan vardt. istanbul'dan

surgun

ayru zamanda merkezi hi.iki.imetin tasraya bakrsimn izlerini de tasiyor. Y ani merkezle
tasra arasmdaki aynmda olumsuz. ve toplumsal anomaliye ugrayan sapkm unsurlar
tasraya surulerek oraya uygun bulunurken bu ayrimda merkezi otoritenin mekam
temiz, pak ve anrrus olarak telakki edilmekteydi.
mi.itefekkirler Osmanh kadimru istanbul'dan

Ne yazik ki o donem Banh

kadmmdan rnutesekkil kabul etmis ve

Osrnanli'ya buradan hareket ederek buyuk saldmlarda bulunmu~lardt. Bugun kendi
ayd1nlanmtzm 9ogu da bu aynmtn farkmda olmadan, Osmanli kadimru, istanbul
kadimru baz almak suretiyle degerlendirerek yarulgrya dusmektedirler.

Konuyla ilgili diger bir husus da sudur; Kadinlarla ilgili fermanlann hemen
hepsi Islami kaygilar tasiyor. Ancak bu kaygdarm Istanbul'daki
tarafi.ndan

paylasihp

paylasilmadigi

konusu

hayatryla, ticari iliskileriyle, para kaynaklanyla,

belirsizdir.

Musluman tebaa

Dogrusu,

ekonomik

giyim tarziyla ve saray kulturuyle

azmlik nufusun etki alaru altma tamamen girmis olan istanbul'da

islami degerlerin

tabanda ozumsendigini iddia etmek zordur. Islami degerler tasrada tasra kulturuyle
butunleserek
makamlann

bir senteze dogru
yaptmmlan

giderken,

istanbul' da oyle gorunuyor

icin birer rnesruiyet kahbi olu$turmakta

ki resmi

ve o duzeyde

kalmaktaydt. Y oksa 90k sayida fermanla devlet ad eta kadinlar karsismda eli sop ah
bir bekci haline gelmezdi. Kisaca, bir tarafta fermanlarla resmi yaptmrn, diger tarafta
da kisisel tercihlerini on plana cikaran bir sivil kadirun baskaldin arzusu karsi karsiya
gelmistir.

Bu arzu kadmJarda,

Osmanh'run

modernlesme

cabalan

icine girdigi

't

.,

.
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donernden

baslayarak

Cumhuriyet'in

ilk yillanna

kadar

varan

bir sivil ruhun

uyarnsrm saglarrustir.

Osrnanh kadiru egitim alarunda fazla bir sansa sahip degildi. Zira kadinlar
ancak 11 yasina kadar subyan (ilk okul) mekteplerinde egitim gorebiliyorlard1. Bu
okullar sadece genis kentlerde bulundugu icin kadinlar ulkenin her · tarafinda egitim
sansina sahip olamanuslardir. K1z cocuklan subyanJarda hem erkekJerle hem de ayn
'

olarak kendi zamanlanmn

bilimsel ve dinsel konulannda

egitiliyorlardi.

•

Bunun

dismda edebi, bilimsel ve kulturel alanJarda varhkh kesimin kiz cocuklan

ozel

hocalarla evde egitim gorrne olanagma sahiptiler. Tasradaki kiz cocuklanysa okumus
hoca hammlardan ancak dini egitim alabiliyorlardi.

.

Butun bu simrlamalara ragmen Osmanli'da populer olan cok sayida kadm
vardir.

'
Y azar,

'
.
sair ve hattat olan cok sayida taninrms Osrnanh
kadinmm biraktigi cok

degerli eserler vardir. - BununJa beraber Osmanli'da
sayida dini kurum ve kuruluslar soz konusudur.

kadmlann

imza attiklan cok

Affet inan'm

kaydettigine gore

kadmlar 1583-1871 tarihleri arasmda istanbul' da, 6, Tarsus'ta 1, ve Bagdat'ta 3 adet
90k degerli kutuphane

olu~turmu~lardir.

Kadmlar

sadece istanbul' da 117-1882

tarihleri arasmda 69 mektep ve 13 adet medrese yapnrmrslardrr. Gene istanbul'da
1533 adet vakif kurulusu kadmlara aittir. Osmanh kadinlan buna benzer kurumlan
ulkenin diger kentlerinde de insa etrnislerdir. Halit Organ 1585-1924 y1J1an arasmda
Ankara' da insa edilen 1151 adet vakif kurumunun
oldugunu
dukkan

ortaya cikarrmsnr.
acan

ogreniyoruz.

kadinlann

43 tanesinin

kadinlara

ait

BununJa beraber ticaretle ugrasan ve kendi adma

oldugunu

Konuyla ilgili kurallan

kendileriyle
vazeden

ilgili ilan edilen

fermanJardan

fermanlardan

edindigimiz bilgilere

gore kendi adma dukkan acan kadmlann yamsira mal ve kole ahm ve satmuyla
ugra~an kadmlar da vardi.
Ktsaca, Osmanh'nm erken doneminde kadmlar devlete karsi orgi.itlii bir sivil
toplum kururnu olu~turacak bir siyasal bunye teskil edemernislerdi. Ancak onaltmci
yuzyildan itibaren kadirun derece derece merkezi otoritenin dikkatini ceken bir unsur
haline geldigini

goruyoruz.

Batt 'via kurulan

ticari

iliskiler,

azmlik nufusunun

'4',
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olusturdugu i~ dinamik ve bu iki momentumun bulusmasmdan ortaya cikan
kadmlann ozgiin beklenti ve tercihleri, · merkezi otoritenin kadmlara yiiklemek
istedigi misyonu geri cevirmistir. Osmanh kadmi merkezi idarenin beklentilerini
karsilamamis, yasaklan delmis ve kendi tarzim yasamaya devam etmistir, Kadinlarm
olusturdugu bu hususa ilave olarak bir de sosyal hayatta az da olsa sahip olduklan
sosyal konumu goz oniine aldignmzda samnm kadmm sivil toplum olusumuna
zemin teskil edecek bir potansiyel olusturdugunu rahathkla gorm~ oluruz. A~1ga
cikmaya hazir bir potansiyeldir bu; ve ortammi bulunca da ortaya cikmisnr (Caba,
1993, 78-84).

1. Kibns'ta Turk Kad1m

Kibns ve Anadolu arasmda her zaman: kiz ahp verme olmustur, Bunu
Osmanh Donem' i ile kisitlamak mumkttn degildir, Konunun basmda da bahsedilen
Ada'run ilk sakinlerinin biiyiik bir cogunlugu Anadolu'dan go~iip gelen kavimlerdir.
Bunlann zaman zaman birbirleri ile haberlesmesi, gorli~mesi, hatta ziyaret etmeleri
dogaldir. Degirmenlik (Kythrea) Bas Pman'nm Anadolu topraklarmdan geldigini
anlatan bir efsane bize Kibrrs Anadolu arasmda kIZ ahp vermenin oldugunu da
ammsattr. Efsaneye gore Anadolu'dan Kibns'a gelin gelen kizmi gormek iizere yash
bir kadm Kibns'm Degirmenlik kentine gelrnis ve burada kizr ile bir giin Bas
Pmar' da camasir yikarken birden oniine giimii~ bir tas ~ikm1~1; kadmcagiz kendi
memleketinde

iken kaybettigi

giim~

tasuu

karsismda

goriince gozlerlne

inanamarmsn,

Ancak Anadolu kokenli Tiirk kadmmm Ada'ya yerlesmesi ise, Kibns'm
1571!de tamamlanan fethinden hemen sonra baslamis, tiim kurumlan dili, dini ve
kiiltiirii ile giiniimiize kadar gelmistir.

Siirgiin fermani ile Ada'ya Anadolu'dan insan transferleri baslamadan once,
Kibns 'ta kalrms olan bu askerlerin aiJelerini de getirmelerine izin verilmis, bunlar
icin Ada'da yerlesip kalmak isteyenJere cesitl! kolayhklar gosterilmisti, Askerler
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dismda Ada'da gorev almis defterdar, kadi, tezkereci vs'. gibi bir takun memurlar da
gorevleri dolayisi ile Ada'da aileleri ile birlikte bulunmakta idiler.

Ada'run fethinden hemen sonra burarun Tiirkler tarafmdan iskam icin
girisimlerde bulunulmus ve planh bir sekilde yapilmasi amaci ile i,ncelikle Ada'da
kalan yeniceri askerlerinden bekar olanlardan evlenmek isteyenlere Anadolu'dan
bakire kizlar getirtilmesi icin fermanlar gonderilmis, bunlardan isteyenlerin
ailelerinin yerlesimi icin de kolayhklar gosterilmisti,

2. Osmanh Donem'inde Kibns Kadmmm Aile Y•nn,
Bukuki ve Sosyal Durumu

Kibns'ta Tiirk kadmmm sosyal yasarm, hukuki haklan ve ekonomik dOzeyi
gercekte Anadolu kadinmdan pek farkh degildir. Tarih oncesi caglarda gil~lil bir
ki~ilige sahip olan kadm, daha sonraki caglarda iiretkenligi ve cinselligi ile onemli
olmustur, Osmanh Donem'inde ise, kadm saygi goren bir ki~ilige sahipse de her
zaman onun yerine karar veren babasi, erkek kardesi veya kocasr olmus, ancak
yaslandiktan sonra cocuklan iizerinde otorite kunna sansmi elde edebilmistir. Bu
caglar boyu devam etmis, egitim diizeyinin dii~iik olmasi nedeniyle kaderine razr
olmustur.

Tarihci Ronald Jennings'in ozellikle Seriye Sicilleri'nden yapt1g1 cahsmalar
Kibns kadirnnm toplumdaki yeri konusunda bazi gorii~ler ortaya cikarrmsnr,
Jennings'e gore Seriya kanunlan kadmlan koruyordu. Esinden sikayetci olan
kadinlar, rahathkla Kadr'ya gelip eslerini sikayet edebiliyor, haklanm arayabiliyordu.
Seriye Mahkemelerinden sadece Tiirk kadmlan degil, Rum kadmlan da, kilisede
sorunlairm ~oziimleme hakkina sahip olmalanna karsm, zaman zaman yararlanmayi
tercih etmislerdi.

Kibns ile ilgili bugiin bilinen 1571 - 1640 yillan arasina ait Seriye
Mahkemesi'nin kayitlanrn iceren ilk dort sicil iizerinde yhapngi cahsma sonucunda
Jennings'e gore Kibnsh kadmlann evlenme ve bosanma davalan dismda kisisel
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mulkiyet haklan, ugradiklan fiziki saldmlar ve gecirri kaynaklan gibi konularda
da
•
Seriat mahkemelerine basvurduklan gorulrnustur. Anadolu'nun bir cok kentine ait
Seriye Sicilleri'nde de gorulen bu tur davalar, ozellikle ailevi durumlarla ilgili
sorunlannm cozumlenmesinde veya evliliklerin resmi olarak duzenlenrnesinde
Seriye Mahkemeleri'nin tercih edilmesini islamiyet'in Osmanli Irnparatorlugu'ndaki
gayr-i muslimlerin aile yasamlan uzerindeki etkileri olarak da yansitmaktadir. Yipe
eldeki kayitlara bakihrsa kadmlann cinayet davalan dismda mahkemede vekil
kullanma haklan vardr. -Bu da tercih ettikleri bir yontemdi. Genellikle eek az kadm
mahkeme huzurunda sahsen bulunur, bunun yerine erkek bir akrabasi tarafindan
temsil edilmeyi tercih ederdi. Bunun nedeni ise yine sosyal baskilardi. Mahkemede
tum gorevliler erkekti. Mahkeme cevresinde olanlar, buraya girip crkanlan
gozleyenler de erkeklerdi. Kadinlar her turlu dedikodudan uzak durmak icin
mahkemede fazla kalamazlardi. Bunun yarusira ' kadmlar, mahkemede tarukhk
'

yapabilirdi. Ancak, bu erkegin yaptigi tarukhgm yansi sayihrdi. Ayru kural miras
davalannda gecerli olup, kadinlar, erkek kardeslerinin yan orarunda miras hakki elde
edebiliyordu. Ancak egitim durumlan, yetistirilisleri ve sosya1 basktlar, kadinlann
her zaman yasal haklanru aramasrni engellemisti. Jennings, H.1045 (M.163 5) yilmda
olan bir olayi biraz hayretle karsilamisti. Fatma Hatun adinda bir kadm gece evinden
cikarak mahkemeye gelrnis ve' kocasmm evde bir baska erkekle icki ictigini ihbar
etmisti. Bunun uzerine mahkeme katibi yarunda gorevlilerle eve denetlemeye
gonderilmis ve yaptiklan baskin sonucunda evde icki icildigi belirlenip kocasi ve
diger arkadaslan mahkemeye cagnlrrusti.
Mulkiyet sahibi kadinlann sayist Osmanli Idaresinin ilk elli yihnda %30'a
cikmissa da, genellikle bu mal varhgi miras yolu ile edinilirdi. Gercekte kadmlar
paralanru toprak ahmi yatmrrunda kullanmazlardr. Kiz cocuklanna aileleri ceyiz
'

veya rniras olarak toprak yerine para, mucevher veya giysi verirlerdi. Toprak
sanmmda ise kadmlar s:ogunlukta idi. Bu da miras yolu ile elde edindikleri topragi
paraya cevirrneyi tercih ettiklerini yansumaktadrr.
Hem Seriye Sicilleri, hem de vakif belgeleri incelendiginde Kibns'ta yasayan
ekonomik yonden guclu Turk kadmlan ile de karsilasihr. Bunlar hayir isleri ile de

·.,,,
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ilgilenmis, vakiflar kurmuslardir. Ancak, bu oran istanbul, Ankara gibi kentlerdeki
daha cok fazla degildir. 1571 - 1640 yillan arasmdaki Seriye Sicilleri incelendiginde
bir kac kadmm kii(i:iik capta olan bir kac vakfin miitevellisi olarak gorev yapnklan da
goriilmii§se de bu cok fazla degildir. Bunun esas nedeni de vakif yapan kisilerin
· miitevelli

iiyelerinin

aile iiyelerinden

olusmasun

tercih etmeleri

idi. Eslerinin

vefatmda kii(i:iik cocuklarmm vekilligini iistlenen kadtnlar, evlenmeleri balinde bunu
kaybediyor,

yerine cocugun en yakin erkek akrabasi, ozellikle amcasi vasi tayin

ediliyordu. Ancak madur durumda olan dul kadmlara ve yetimlere bas vurmalart
halinde nafaka ve kisve denen gecim ve giyim kusarmm karsilayacak

bir maas

baglarurdL

3. Klbns Tiirk Kadunmn

Evlenme ve Bosanmasr
'

Evlenme konulanna ait kayitlara hem Kibns'a ait Seriye Sicillerinde, hem de
Anadolu'nun dlgerkentlerinde pek.fazla yer verilmemis olmasi bu konulann tamami
ile ailelerin kendi aralartnda sozlii olarak anlasmalara dayandigmi d~iindiirmektedir. ·
Bu konu ile ilgili detayh bilgileri folklor arasnrmalan yamsira Avrupah gezginlerin
yazdiklan kitaplardan da edinmekteyiz.
Alexander Drummond, 1754 yihnda yayinladigr seyahatnamesinde yukanda
da belirtildigi gibi, ailelerin kendi aralannda anlasarak ayarladtklart bu evliliklerde
esler hep birbirine yabanci kaldigmr bununla birlikte Tiirk kadim her zaman sonsuz
bir mutluluk icinde imis gibi tiim isteklerinin karsilanmiscasma hosnut bir tablo
cizmekte oldugunu anlanr,
Mariti'nin isittiklerine gore, Tiirkler, ~ tiir e§ ahrlardi; birisi, resmi olarak
evlendikleri, digeri kebin adun verdikleri ve kiraladiklan kadmlar, bir ii~iinciisii ise,
satm aldiklan kolelerdi, Gercekte bunlann hepsi es olarak degil, bir kismi da zengin
evlerinde cahsnnlan

kolelerdi. Erkekler resmi olarak evlendikleri kadmlan

evlenecekleri gilne kadar goremezlerdi, Bunlar dort taneye kadar olabilirdi. Ancak
seriat kanunlartnda yer alan ve yasal saytlan bu cok eslilik yine de Kibns 'ta cok
yaygn degildi,
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Tiim islam toplumlannda oldugu gibi, aile yasami Kibns'ta da kutsaldr ve
saygi gosterilen bir kurumdu. Ancak yukanda da belirtildigi gibi, evlenmelerle ilgili
resmi kayitlann az olmasma karsm bosanmalarla ilgili Seriye Sicilleri'nde pek cok
vak'a kaydedilmistir,
Resmi nikahmda clan bir kadiru bir erkek hiebir neden gostermeden
bosayabilirdi, Ancak bir Tilrk kadim hi~ bir neden olmadan kacasmdan bosanamazdi.
Mariti'ye gore bu ancak kocasmm ona yeterli yiyecek vermemesi veya en azmdan
sekiz giinde bir onu yatagma almamasi

veya hamama gitmesi icin yeterli para

vermemesi durumunda miimkiin olabilirdi. Bu sartlarda erkek onu btrakmak, ceyizini
geri vermek, cocuklara bakmakla miikellefti. Kadm, ayni zamanda zamanda
kocasmm kotii ahskanhklan olmasi halinde bosanma talebinde bulunabilirdi.
Jennings' in inceledigi sicil kaynlannda da esinin nikah akcesini odememesi
veya yatakta erkeklik gorevini yapmamasr nedeniyle bosanma talebinde bulunan
kadmlar bile vardi, Cariyeler ise, bosanma davasi acamazlardi, Ancak yeterli yiyecek
alamazlarsa, basks bir Turke sattlmak icin basvurabilirlerdi,

4.Kadmlann Ekonomiye Katlalan
Osmanb Donemi'nde kadim her hangi bir meslekten men eden hicbir kanun
gercekte yoktu. Ancak, yine de kadmlarm hangi meslekler ile ilgili oldugunu eldeki
belgelere gore fazlaca ogrenmek miimkiin degildir, Bununla birlikte, ozellikle
Magusa bolgesinde ozellikle bu kentin kalkinmasmda ~glar boyu onemli bir yeri
olan camlet denilen deve veya keel yiiniinden yapilan bir ~~it kumas dokuma
endiistrisinde kadmlann onemli bir payi vardi, Kadmlar, dokunmak iizere yiin egirip,
hazirladi, Ancak, Osmanh eyaletlerinde kadmlann hicbir loncaya bagh degillerdi,
Yani diger bir dey.sle bu kadmlar isimsiz emekeilerdi, Genellikle kadinlar, aile
sistemi ve ziraat isleri dismda meslekler edinmezlerdi. Pamuklu ve yiinlii kumas
dokumacihgi bunun dismda idi. Sadece erkek kardesin olmamasi durumunda miras
olarak edindikleri topraklan sipahi ocagma ti.mar vergisi odemeleri

~1

ile resmi
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Turk ulusunun Kurtulus Savasi'na destek vermek icin Kibns Turk

ogretmenlerdi.

Toplumu harekete gectigi zaman henuz orgutlenmemis olan Kibns Turk kadiru basta
bayan ogretmenler

olmak uzere bagislar yaparak, musamereler

duzenleyerek

bu

yardim hareketine katilrmsn (inan 1998, s. 5).

193 0 'lu yillara

dek Kibns

Turk

Kadiru' run toplumsal

yasama

katilma

olanagimn cok sirurh olmasma karsin adadaki diger toplumlarm dururnu farkh idi.
ingiliz Yuksek Yonetici esleri torenlere katihp oduller dagrtiyorlar, yardim amach
demekler

kuruyorlardi.

Aynca

Kibns

kadmlannin

sorunlan

bashkh, tartismalar

yapiyorlardr, (Inan 1998. s. 6).

Lefkosa Turk Hammlan Cemiyet-i Hayriyesi adiyla koloni doneminde 21
Mayis 193 0' da ilk kez cikanlan Kuluplerin Kaydirn Ongoren Y asaya uygun olarak
demek kuruluyor. Bu hareketin onculeri Ulviye Mithat ile bayan ogretmenlerdir.
Hazirlanan

ruzugun

demek kurulmustu

25 Aralrk 1931 'de yapilan ilk toplantismda

onaylanmasiyla'

(Inan, 1998 s.10).
·.ti=.

0 yillarda dernegin kurucusu Ulviye Mithat'm Embros Gazetesi'nde

cikan

bir yazisinda Kibns Kadmi hakkmdaki goruslerini ozetle soyle acikhyordu (Embros

g. 1937).
Turkluk

hakkmda

hakikat severlikle yazilan inakalelerinden

dolayi Krbrs

Turk cemaatinin muhabbet ve alakasiru kazanan Embros Gazetesinin . haftahk bir
mecmua nesredecegini

memnuniyetle haber aldik. Y aptigim tahkikat uzerine bu

mecmuanm Kibnsi ve Kibns hayatmi gerek adada ve gerek ada haricinde dogru bir
surette tarutrnaga cahsacagiru, ve sair munderecati arasmda bu hususa buyuk bir
mevki verecegini ogrendim.
nisbetinde

bazi

Gazette sahibi, bu mecmua icin, benim de itidanm

yardimlanrm

istemek

nezaketini

gosterdi.

Ben

de

yukanda

soyledigirn hedefi ve maksadi goz onune alarak Embros okurlanna Kibns Kadinhgi
hakkmda bir kac hakikat yazrnagi dusundurn.
Komplemandan azami hoslanan, ve daima rnudahanekarane sozlerle oyalandmlrnaga
alistmlrrus

olan kadmlanmizm

mudahaneden

it; yuzlerini

meydana

ari bir yazmm bir coklanrruzm

koyacak

kaslanrn

sekilde yazilnus

cattiracagt

yuzde yuz

52

muhakkaktir. Hele bu hakikatlerin kendi cinsiyetlerine mensub bir kimse tarafindan
ifsa edilrnis olmasi canlan
koparacaktir.

Asabiyetlerinin

kaslann

aid oldugu

kafalarda

bir hiddet kasrrgasi

makul

bir hududu

olmayan

bu

sevimli unsurun

dusmanliginm ne kadar devamh ve korkunc oldugunu bilfiil tecrube ettigirn halde
gine vakialan bildigim ve gordugurn

gibi yazmak huyumdan vaz gecemiyorum.

Allah beni kendi cinsimin hiddetinden siyanet etsin. Amin.
Kibns Kadmhgi dedigimiz zaman yalruz bir cemaatin degil, burada ehemmiyetli
mevcudiyetleri olan ~9 unsurun - yani Turk, Rum ve Ingiliz unsurlann - kadinhgi
anlasilrnahdrr.
Oncelikle Turk kadinhgmdan bahsedelim:
Kibns

Turk Kadmligi maalesef

hie; bir balamdan,

Turkiyedeki

bugunku

Turk

kadinhgmm seviyesinde degildir. Dikkata sayandrrki ilmu irfanm nasiri addolunan
Ingiltere

Irnparatorlugunun

'

60 · senelik idaresi zamarunda Kibnsda

Turk

kizlannm layikile ytikselmesine hizmet edecek tek bir muessese vucude getirilmis
degildir. Adma Victoria K1z Lisesi dedigimiz hakikatte bir lise degil belki ancak bir
Orta Okul olan yagane yuksek kiz mektebimiz, kizlanrruzi hie bir. hayata namzed
olmaga hazirlarnadan vasattan dun bir bilgi ile meydana cikarmaktadir.
basit

bir tarzde

yetistirilmis

kizlanrruzrn

yuksek

bir kadinhk

Bu. kadar

alemi meydana

getirmelerini istemek insafsizhk ve beklemek saf dillik olur. Nitekim onlar ancak
eski yuzuk oyununun yerine bu gunki Rami veya Konkeni, eski sabah kahvesi
oshbetleri yerine bu gunku

gayesiz toplantilan, eski sahmaran masallan yerine de

gunun malavani rornanlanru ikame edebilmislerdir.
Kadmlanmiz arasmda doktor, avkat, kirnyager, gazeteci, vesaire gibi yiiksek
san'at muntesibleri hie; yoktur. Bundan sarfinazar daha kucuk sanatlan' mutemayiz
bir surette basaranlara da maalesef tesaduf edilmemektedir. Bu spor kulubumuz yok,
aradabir dimagirmzm paslanru giderrnege hizmet edecek bir kitab evimiz yok, vakit
vakit bilgili sahsiyetleri catisi altinda toblayib istifadeli konferanslar,

munazaralar

tertib eden bir kulubumuz yok hatta kadmligm en tabii ve en kuvvetli hislerinden
olan sefkat ve yardim duygularile acilrms ve elbirligi ile idare ettirilen bir hayrr
cemiyetimiz yoktur (Azgm 1998. s.43).

·~.
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<;agda$ Kibns Tiirk Kadmi

Osmanh Donem'I icin yapilan arasnrmalar kadmm egitimi konusunda .fazla
bir bilgi ortaya cikaramarmstrr.
bunlardan

1900 yihnda 14. OsmanhIlkokulu

sadece birinin kiz okulu oldugu bilinmektedir.

bulundugu ve

Ancak

1902 yilmda

Viktorya Kiz Mektebi'nin acilmasi ile kizlar icin orta egitim baslarmsn. Tiirkiye'de
1924 yilmda ilk kez yiiksek egitim yapmaya giden kiz ogrenci Melahat Hacibulgur
onceleri ogretmenlik yapnus, daha sonra srtmaya karsi mucadelede kan testi yapmasi
icin kursa gonderilmis,
itirazlarma
Hastanesinde

karsm

1945 'te ilk kez kurulan kan bankasma

baskan

gorevini

o larak

getirilmis,

siirdiirm~.

Hifsiye

1963

yilma

Ziya

Rumlar'm

kadar

Hacibulgur,

tiim

da

Lefkosa

H.

Kadriye

Hacibulgur, Hatice Necati, Siddika Ahmet Ersoy, Vecihe Hacibulgur, Saziye Riistem
Baybars, Havva Zihni Tatar Kibnsh Tiirk kadin ogretmenler arasmda ilkler olarak
isimlerini verebilecegimiz degerli kadmlanrruzdandir.

Plastik sanatlar alanmda Olga

Rauf Aylin Orek, Gonen Atakol, Goral Ozkan, Filiz Ankac, Emel Samioglu,

Incl

Kansu, Ozden Selente, Ruzen Atakan, Nilgiin Giiney, ismet Tatar ve Giinay
Guzelgun Kibns Tiirk Sanat Tarihine isimlerini yazdirmis kadm sanatcilardir.
Tiyatro alamnda ise Vedia Barut ve Kamuran Aziz 1930 yilmda sahneye cikan ilk
Kibnsli Tiirk kadm tiyatrocular olarak isimlerini tiyatro tarihine yazdiran kadmlardir.
Tiirkiye'de Atatiirk'iin devrimlerini yakmdan izleyen Kibns halkt da ozellikle
Kiyafet Devrimini anavatandan daha siiratle gerceklestirmis oldugu ozellikle Kiyafet
Devrimi cercevesinde Sapkaci Emete lrfan Aziz (Milyaltzade)'nin

katkilan

yadsinamaz. 1930'lu yillarda Kibns'ta carsaf've fes birakrlnus ve sapka kullarulmaya
baslanrmsnr. Sapkaci Emete Hamm, Tiirklerin sapka ihtiyacun karsilayan ilk sapka
yaprmcisidir. Fevziye Hulusi de Bayrak Radyosu'nun kurulusunda ilk gorev yapmis
kadmdir. Dr. Servet Sarni Dedecay, Dr. Latife Birgen de kendi bilim alanlarmda ilk
kez doktora yapmis Kibns Tiirk kadmlanndandir,
Kibns Cumhuriyeti ve daha sonraki Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde ilk
kez 1993 yihnda bir kadm bakan olarak Onur Borman gerev yaprmsnr. UBP-TKP
Koalisyon Hiikiimeti doneminde

gorev yapan Dr. Giilsen Bozkurt da ilk kadm

Saghk Bakamydi .. YineYiiksek Mabkeme yargichgma da ilk kez Gonnl Eronen adh
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bir hukukcu kadin atanrmsnr. Perihan Aziz basin alarunda "Kadm gazeteci olmaz!"
sozlerine karsm ytllardan beri yilmadan cahsan bir basm mensubudur. Universite ve
daha bircok kurumda Kibns Turk kadmi onemli gorevler yapmakta, ancak
gorevlerini yaparken kendilerinden erkeklerden daha fazla iistiin basan ve ozveri
. gostermesi istenmekte ve iistiin basanh olsalar da ancak ihtiyaclar dogrultusunda
onemli gorevlere getirilmektedirler.
Gecmiste ikinci planda kalan, egitimden mahrum, evde kapah biiyiiyen, tek
gorevi cocuk dogurup, yetistirmek ve evine bakmaktan ibaret olan Turk kadmi sosyal
yasammda son yiizytlda biiyiik bir asama gostermistir. Bugiinkii Tiirk kadmi ~ag~,
kiiltiirlii ve toplumun her kesiminde aktif olarak cahsan bir kadindir. Giiniimiizde
cahsan kadm oram cok yiiksektir. Her meslek dahnda kadm bulmak miimkiindiir.
Yazarlar, ozanlar, egitimciler ve ressamlar arasmda kadmlar onemli bir yer
tutmaktadir. Sorumluluk sahibi, iyi bir es, .iyi bir anne ve iyi bir vatandasnr. Kibns
miicadelesinde de her zaman yerini almisnr
(Devlet Bakanhgl Basbakan

Yard1mc1hiJ Kadm ve Aile Sonmlan Birimi

Kongre Bildirileri
2001 s. 44-49).
KKTC'de Kadmm Bugiinkii Konumu

KKTC'de

kadmm yasal, siyasal ve calisma yasammdaki konumuna

bakrldigmda bazi tesbitler yapmak miimkiindiir. 1996 KKTC niifus saynm
sonuclanna gore 200.587 kisi olan toplam niifusumuzun 94,609'u kadmdir. Sayim
sonuclanna gore KKTC'de okur yazar cagda 184,451 kisi bulunmaktadrr. Okur yazar
cagmdaki erkeklerin %96,S'i okuma yazma bilirken, okur yazar cagmdald kadmlann
%89, 7'si okuma yazma bilmektedir. Cinsler kendi niifuslan icerisinde okur-yazar
olmalart acismdan incelenip mukayese edilecek olursa genel olarak bir ogrenim
kurumundan mezun olmayan erkek oram % 10,4 iken kadinlarda bu orarun yukseldig!
ve %12,1 oldugu gdrtilmektedir. Cesitli kademelerdeki ogrenim kurumlanndan
mezun olan kadm ve erkeklerin durumu incelendiginde ise ilkokuldan mezun olma
oraru kadinlarda daha yiiksek iken (kadm icin %3 8,9, erkek icin %36,5) orta okul ve
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lise mezunlannda bu oran dusrnektedir. Yuksek okul ve fakulte cagmda · ise erkek
mezunlar okuma-yazma bilen 6 ve ustu yastaki erkek nufusunun

% 10,S'ini, kadm

mezunlar ise okuma-yazma bilen 6 ve ustu yastaki kadin nufusunun %7,0'.tru
olusturmaktadir (DPO, 2003: ).
Medeni durum acismdan degerlendirme yapildtgmdan 12 yas uzeri nufusu
olusturan 166,49 kisinin 77,838'inin (%46,9) kadmlardan olustugu gorulmektedir.
Erkek nufusun %4''1,93'tiniln kadm nufusunun ise %28'inin his: evlenrnedigi
gozlenirken erkeklerin %5 5, 48' i kadmlann ise %61, 62' si evlidir. Erkeklerin
1,46's1Illn kadinlann %8,2l'inin

esi olmustur. Bosanrnalarda ise erkeklerin

%1,08'inin kadmlann ise %2,17'sinin bosannus oldugu gorulmektedir. KKTC'de
bugune kadar kadmm statusu ile ilgili genis kapsamh bir calisma yapilmarrustir. Bu
nedenle pekcok konuda oldugu gibi kadmm cahsma yasarmndaki rolu konusundaki
bilgiler de sirurh duzeydedir. Nufus saymu ile bu konuda bazi veriler elde
edilebilmi~tir. Buna gore cahsma nufusunun sayisi 68,67'dir. Bunun 50,03'0 erkek
18,634'0 kadmdir. Buna gore cahsan toplam nufusun %72,9'u erkeklerden, %27, l 'i
ise kadmlardan olusmaktadir.
Ana meslek gruplanna ve cinsiyete gore dagihrn incelenecek olursa
mutesebbis direktor ve Ost kademe yoneticisi olarak calrsan erkek nufusunun toplam
cahsan erkek nufusunun icindeki payi %3,55 iken bu meslek grubunda cahsan kadin
nufusunun toplam cahsan kadm nufusunun icindeki payi % 1, 8 7' dir. Idari person el
olarak yab~anlarda ise tamamen tersi bir durum oldugu gorulmektedir. Cahsan erkek
nufus icinde idari personel grubunda calisan erkeklerin payi, %7,77 iken kadinlann
payinm %30,58 oldugu izlenmektedir.
Kamuda cahsan memur, ogretmen ve polislerin %43, l 'i kadmlardan

,

olusrnaktadir. Kadinlann oransal olarak yalruz ogretmenlikte erkeklerden daha fazla
oldugu izlenrnektedir. Nitekim kadin 6gretmenlerin · payr %61,4 iken, toplam
•·

memurlann %46,0'1 toplam polislerin ise o/o4,4,5'ikadmlardan olusrnaktadir.
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DEMOKRASiLE~ME

SURECiNDE KADIN HAKLARI

Kadm hareketinin kurumlasmasi ve kurumlasmamn kadm hareketi
acismdan hem olumlu yonlerinin hem kurumlasma surec ve olgusunun icerdigi
rizikokolarm farkh iilkelerde yapilrrus deneyimler bu bolumde yer alrmsnr.

Tiirkye'de Kadm Hareketi
Cumhuriyetin kurulusundan itibaren devletin ongordiigii srrurlar ve
kurumlar icinde tammlanan kadm bagrmsizhgi poletikasi, Sirin Tekeli'nin
degimiyle "devlet feminizimi", ozel kadm kadm hareketinin yasam alamm
daraltarak devarmm ve gelismesini olanaksizlasnrdi. Ellili yillardan itibaren
uygulanmaya baslanan kapitalist Pazar ekonomisi tanmda makinelesme giderek
artan i9 g~ ve issizlik, toplumun genis kesimlerinin poletize olmasmm onde ·
gelen nedenlerini olusturmustur. Seksenli yillarm basma kadar ozellikle sol
kesimde, kadmlar, partiler, cesitli kuruluslar ve demeklerde yogun enerji
harcayarak aktif oldular. Fakat sol kesimde de feminist talepler, kadm sorunu
smifsal bir sorundur gerkcesiyle tarnsilmadi.t Berktay 1993). 1980 yilmdaki son
askeri darbeden sonra hem devlet feminizimine hem de 80'deki askeri darbeye
karsi muhalefet olarak gelisen yeni feminist hareket ise islevini toplumun
demokratikle~me arayismda temel ve oncii olarak tammlamaktadtr.(Tekeli,

1993,s.33)

Tiirkiye'de seksenli yillarda gelisen yeni feminist kadm hareketi, kendini
tammlama ve kadm politikalan

icin stratejiler gelistirme baglammda,

cumhuriyet kadm kusagmm, merkeziyetci bir devlet anlayisi temelindeki "devlet
feminizmi" deneyimlerinin analizi, son yirmi yilda sol hareket icinde kadtnlann
kazandiklart deneyimler ve osrnanh devrindeki kadm hareketini inceleyen
feminist kadm arastmnalannm sonuclan seklinde ozetleyebilecegimiz yakm ve
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uzak gecmisin birbiriyle baglantih ii9 deneyim alamndan faydalanma olanagma
sahip bulunmaktadtr

(Akkent, 1991, 9-11).

Nonr~'te Kadm Hareketi
Norvec'te parlementonun %35'ini, bugiin kadmlar olusturmaktadir. 1969
seeme ve secilme ' hakkmi ise kadmlar 1913'te almislardi. Durum yerel
politikada da farkh degildi. Norvec ve diger iskandinav iilkeleri, ban Avrupa'da
politikaya en yiiksek oranda kadm kahttmmm oldugu iilkeler. Yeni kadm
hareketinden once, 1969' da biiyiik partiler daha fazla kadm secilmesini
hedefleyen bir kampanya baslattilar. Kadmlarm temsilden sayisal olarak adil bir
pay almalan gerkliydi. Zarnarun politik sistemi bu egilimi destekledi ve yeni
kadm hareketi bu talep icin savas vermek zorunda kalmadi, Kadm hareketi kadm
bilincini gelistirdigi gibi, parlamento ile yerel secimler baglaminda iki yilda bir
diizenlenen cesitli kampanyalara katildi. Bu kampanyalarda ozellikle kurulusu
'

eskiye dayanan kadm kurulusari etkinlik gosterdiler. Bu cahsmalar, birbirini
etkileyerek bir dizi yeni gelismelere yol acti.
Yetmisli ve seksenli yillarda politikalardaki kadm sayisi devamh artarken,
kadm hareketinin cahsmalan ve etkisi, seksenli yillarda azalmaya basladi. Bu
nedenle kadm politikactlarm cahsma alam da simrlandt. Seksenli yillarda kadm
hareketinde gozle goriili.ir bir kurumsal~ma oldu (Guill,

1991. 28-31).

ingiltere'de Kadm Hareketi
ingiltere'deki kadmlar onaltmci ytizyildan itibaren irkcihga karsi savas
vermeye ~lami~lardrr. Siyah ve beyaz kadmlar arasmdaki farklar ilk elde irk
ve smif temeline dayamyordu, Irkcihk beyaz kadmlann siyah kadmlann
sorunlarmi gormezden gelmeleri ya da drslanrnast anlamma geliyordu. Beyaz
kadmlar tecaviiz, ensest gibi kadma yonelik siddete

~1

savasmaya hazirdilar,
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fakat devlet tarafindan ekonomik psikolojik alanlarda veya bakirelik testleri
gerkcesiyle beden Iizerinde uygulanan siddet nedeniyle, siyah kadmlann
'

yasamm her alarunda ugradiklan tecavuzleri yok sayiyorlardt. Beyaz kadmlar
niikleer silahlara ~1

kampanyalara katildilar. Beyaz kadmlar kiz cocuklan iein

· cinsiyetci olmayan ders kitaplan geleneksel meslek secimine son verilmesi gibi
konularla egitimde sans e~itligi talebinde bulundular. Fakat ulusun ascilan,
temizcikleri, otobiis ~oforleri roltmu yiiklenmenin otesinde · herhangi bir talepte
bulunmamarun devlet tarafmdan siyah gene kadmlara empoze dildigi gercegi
sorgulanmadt. Alt sosyal smiftaki beyaz kadmlann sorunlanna bile egilmemi~
olan kadm hareketi geleneksel olarak isci smifi ya da lumpenproleter grupta
yasayan siyah kadmlann sorunlanyla hie ilgilenilmedi. ·
Birlesik kralhktaki orgiitlii kadm hareketi toplumsal degisimin kadmlar
iizerindeki politik ve ekonomik etkilerini gormezden gelerek kisiler arasmdaki
ili~kiler diizeyiyle smirh bir ideolojiye agirhk verdi (Dadzie,

1991, 60-61).

Polonya' da Kadm Hareketi
Polonya'da

Agustos

1945'te

kurulmus

olan Kadm

Birligi bazi

don~iimler ge~irerek bugiine kadar varhgmi siirdiirdii. Polonya' da aym ad
altmda birinci dunya savasindan biri ~ah~malartn1 siirdiiren baska bir demekte
vardi. Kadm birliginin daha onceki kadm kurul~lartnm izinden gitmek istemesi
ve biitiin aktif kadmlan birle~tirme amacma yonelmesi nedeniyle, savastan once
kurulmus

ozellikle

sol

kanattan,

Demokratik

Kadm

Kuliibii, Kadm

Kooperatifleri Birligi, <;if~i Kadmlar Dernegi, Uluslararas1 Dniversiteli Kadmlar
Dernegi, gibi kuruluslar bu birlige kattlddar.kadm birliginin btittin aktif
kadmlan biinyesinde toplama hedefi basansiz olmustur. Kadm birliginin
stratejisi bagimsiz kadm hareketinden degil erkek bakis acisma uygun bir
sekilde insanlann kurtul~una yonelikti. Gercek kadm istemleri ve taleplerine
son derece az yer veril.m.i¢. Dolayisiyle kadm birligi cok ender olarak
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kadmlann gercek cikarlann desteklemis ve kendi cahsmaln ise dikis ve yemek
kurslart ile simrh kalrrusnr. Buna paralel olarak iiye sayisi gittikce azalmis ve
yasammi devlet odenekleriyle surdurrnustur (Walczewska,

1991 72-7~).

italya'da Kadm Hareketi
Tiim talyan kadm hareketi, 1980'lerden itibaren yeni bir kimlik yeni
eylemler ve yeni bir orgutleme arayisi icine girdi. Kadmm ozne olarak kabuli.ine
teorik bir temel olusturmak amaciyla feminist teori daha karmasik bir biitiin
oldu. Cinsler arasmdaki farkhhk teorisi evrensel olanm birligi ve yansizhgmi
sorguladi. Feminizm hem politik alanda kurumlan ve politik sahnesini etkiledi,
hemde diger iilkelerde oldugu kadar belirgin olmasa da italya' daki hareketin bir
kurumlasma sureci icinde oldugu gozlendi, · italya' da belediyelerde oldukca iyi
temsil edilen pekcokreformteklifi yapan aynca kooperatifkurumlara cok aktif
destek veren sosyalist kadmlardir, Biinyesinde ogretmen, kiitiiphaneci , arsivci,
'

kadmlann orgiitlendigi "ltalya Tarihci Kadmlar Toplulugu" yaptigi cahsmalar ·
italya' da cok onemsenmektedir (Rosilli,

1991 80-84).

Isvec'te Kadm Hareketi
Parlamentolannda ve yerel yonetimlerinde en yiiksek kadm oram olan
lsvec, Danimarka, Norvec ve Fillandiya diinya siralamasmdaki bu oncu yerlerini
kota uygulamalanna borcludurlar. Ancak yalmz kota uygulamasi degil, bu dort
iilkede kadmlar oy haklanm yuzyihrmzm basmda elde etmisler ve ekonomik
yasama aktif bicimde katilrmslardrr. Diinya siralarnasmda ilk dorde giren
iskandinav iilkelerine ozellikle Isvec'e daha yakmdan bakarak elde edilen
kazanrmlan incelersek Isvec'te 1998 yihnda parlamentonun o/o44'iinii kadmlar
olusturuyordu.
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Ozel sektorde karar mekanizmalannda kadm oranmm dusuk olmasi
nedeniyle Isvec hi.ikiimeti 1993'te bir arastirma komisy,onu olusturarak bunun
nedenlerini ogrenmek istemis, bu arastirmadan sonra ozel sektore kadm yonetici
yetistirmek amaciyla 1995 yilmda "Cahsma Yasammda Liderlik Akademisi"
-hukumet fonlanyla olusturulmus. Bu liderlik akademisinin amaci ozel sektore
kadm yonetici yetistirmek. lsvec'te kadmlann o/o80'i, erkeklerin o/o85'i aktif
'

.

cahsan nufus arasmda bulunuyor. Bir baska deyisle lsvec kadmlannm ekonomik
yasama kanhmlan oldukca yilksek. Ayni bicimde yiiksek ogrenim gormekte
. olan gene kizlann sayisr, gene erkeklerin sayismdan fazla,
16-1 7 Ocak 1998 tarihlerinde Makedonya' nm O skiip kentinde yeralan
daha fazla sayida kadmi politika ve hilkilmete nasil katmah bashkh konferansta
lsvec politikasinda kadm konusunu isleyen Gotebork Oniversitesi Siyaset
Bilimleri Profesor Yardimcisi Mariya Oskarson lsvec 'te kadinlann bu basansmi
kadmlann toplum icindeki konumunun gelismesine ve kadm temsiliyetini
'

artrracak bilincli stratejilerin uygulanrms olmasma baghyor

(Uludat, 1998, .91-92).

Kadmm Siyasal Hayata Kattlnm

Kadmlar her ne kadar da kurumlasarak, kadm sorunlannm ve gen
kalrmshklannm ilstesinden gelmeye basardiysalar da kadmlann hala daha karar
mekanizmalannda uzak birakilrrushklan bir gercektir, Kadmm politikada karar
mekanizmalannda gereken yeri almasi icin neler yapilmasi gerektigi ilzerinde
dilnya iilkeleri cahsmalar yapmaktadrr. Dilnya'daki kadm kuruluslannm yillardir
aktif cahsmalan ve kota ilzerine dusunceler gelistirmeleriyle son yillarda kota
uygularnasi dunya gilndemine girmistir.
Bazi iilkelerde siyasi partilerde uygulanan kotalarla arnk kadmlar
parlamentolannda

yer

ahnakta

ve

kadmlarla

ilgili

sorunlan

buralara

tasimaktadirlar. Olkelere gore siyasi partilerde uygulanan kotalar soyledir
(U]udag, 1998 78-82).
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O/o

ULKE
Arjantin

%35

ABD

%50

Almanya

%50

Avustralya

%35

Avusturya

%40

Belefka

%25

Bolivya

%30

Cek Cumhuriyeti

%20

Danimarka

%40

Dominik Cumboriyeti

%25

Ekvador

%25

Fiji

%20

Fillandiya

%50

Filipinler

%25

Fransa

%30·

Giiney Afrika

%33 ·

Haiti

%25

Hindistan

%35

Hollanda

%33

ingiltere

%50

Irlanda

%20

Ispanya

%33

'

is rail

%40

Isve~

%50

Isviere

%40

ltalya

%20

Izlanda

%40

Japonya

%30

Kanada

%50

Kostarika

9/o50

Lidvanya

%25

Malta

%20

Maksika

•;.30

Nikaragua

•;.30

Norvee

•1.50

Portekiz

I

Roman ya

I •1.25

•1.25
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Senegal

%25

Slovenya

%33

sm

%20

Tiirkiye

%25

Uruguay

%38

Veneziiella

%30

Yunanistan

%20

K.K.T.C.

%15

'

Bazi Iilkelerde kadm uye ylizdelerinin parlementoya yansimasi soyledir;
ulkenin adi

lsvec
Norve9
Danimarka
B.Almanya

lsvicre
ispanya
italya
Avusturya
Belcika
Bulgaristan
lrlanda
Portekiz
Macaristan
inltere
Cekoslavakya
Fransa
Yunanistan
Romanya
Malta
Turkiye

parlementodaki kadm uye %
38,1
35,8

30,7
15,4
14,0
13,4
12,9
10?9
8,5
8,5

7,8
7,6
7,0
63
'
6,0
5,7
5,3
3,5
2,9
1,8

Son yillarda A vrupa ulkelerinde Romanya, Cekoslovakya, Macaristan, ve
Bulgaristan gibi demokrasiye gecen kadm parlamenter sayismda azalma
gorulurken Hallanda, ispanya, Norvec ve Yunanistan gibi iilkelerde kadm
parlamenter sayismda artis gozlenmekredir (inter-Parliamentary

union,(Haziran 1990) ).
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BOLUMID

YONTEM

Bu bolumde arasnrmanm evreni ve omeklemi veri toplama teknikleri ve
coztlmlemeye iliskin aciklamalara yer verilmistir,

Arastrrmamn Evreni

Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde demekler Kibns Curnhuriyeti'nde
yiiriirliige giren ve giiniirniizde (2003) yiiriirliikte olan 6/61 sayih Tiirk Cernaat
Meclisi Birlikler ve Dernekler . Yasasi'na gore kurulur. Sendikalar, Sendikalar
Yasasma bagh, Sendikalar Mukayyitligine, partiler de Yiiksek Secim Kurulu bagh
olarak cahsirlar.
Kibns adasmm Tiirk kesirninde bulunan tiirn kadm demekleri evren olarak
ahnrmstir, Kibns 'ta cesitli amaclan gerceklestirmeye cahsan, siirekli faaliyet
gosteren

27

kadm

orguttl

bulunmaktadir,

Bunlann

bir

kisnu

Lefkosa

Kaymakamhgma bagli kadin demeklerinin 13 'ii kendini bagimsiz bir kurulus olarak
algilamakta, 11 'i ise baska bir orgiitiin yan kurulusu olarak kabul edilmektedir. 2
kadm dernegi de kadm arasnrmalan yapmaktadir. Arastirmaya aldigirmz kaynsiz
kadm kurulusu da bans ve federal 96ziirn hareketi olarak kabul edilrnektedir.

Arastirmanm Orneklemi
Bu arastirmada Lefkosa'da bulunan

27 Kadm Orgiitii omeklem olarak

almnustir. Bunlann genel dagihmi ~oyle saptanrmstir:
•

Bagimsiz Kuruluslar
13 bagimsiz kurulus olarak algilanan kadm dernekleri; Kibns Tiirk
Unlversiteli Kadmlar Dernegi, KIZ Izci Orgiitii, Yurtsever Kadmlar Birligi,
Kibns Tiirk Kadmlar Birligi, Kibns Tiirk Kadmlar Konseyi, Lefke ve Oneil
Kadmlar Dernegi, Kibns Turk Yardimseverler Dernegi, Sarayonu Ineel Weel
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'

Kadmlar Dernegi, Kadindan Yasama Destek, Anneler, Dernegi, Kibns Tiirk
Cahsan Kadinlar Dernegi, Bahkesir Gtizellestirme, Kiiltiir ve Kadm Dernegi,
Yigitler Koyii Giizelle$tirme ve Kiiltiir Etkinlikleri Kadm Dernegi.
•

Sendikalarm Yan Kuruluslan
6 sendika yan kurulusu olarak algilanan kadm bilrolart, KTOS, KTOEOS,
KTAMS, DEV-iS, BES, <;AG~SEN'dir.

•

Partilerin Kadin Ko Hart
5 partinin kadin kolu olarak CTP, TKP, UBP, DP, MAP'dir.

•

Kadm Arastirmalan Merkezleri
lki kadm arastirma merkezi; Kadm Arastirmalan Merkezi ile Dogu Akdeniz
Kadm Arastirmalan Merkezi'dir.

•

Kadin Hareketi
Baris ve federal 96ziim icin kurulmus bir harekettir.:

Veri Toplama Araci ve Aracm Geli~tirilmesi
Arastirmada veri toplama araci olarak soru cetveli kullamlnustir. Soru cetveli
arasnrmaci tarafmdan hazirlanmis, hazirlanan soru cetveli bazi kadm kuruluslarmda
deneme uygulamasi yapilmis ve gelistirilmistir, Daha sonra 27 kadm kurulusuyla
gorii~iilerek sorular kontrol edilmistir, Son sekli verilen soru cetveli uzmanlara
inceletilerek kullarulabilir duruma getirilmistir.
Soru cetvelinde KKTC'de kaidn 6rgiitlerinin analizi yapihrken ilk dort soruda
orgiitiin adi, kisa adi, kurulus yih ve yasal dayanagi, 5, 6, ve 7 .nci sorularda 6rgiitiin
amaci, cahsma alanlan, yonetim yapisi, 8 ve 9 .ncu sorularda varsa subeleri ve
temsilcilikleri sorulmustur. 10, 11.nci sorularda en 90k isbirligi yaptigi ii<;: kadm
kurulusunun ismi bugiine kadar gerceklestirdigi en 6nemli cahsma sorulmustur. 12,
13. ve 14.ncii sorularda olasi bir birlesmede hangi arnaclann gerceklesmesine oncelik
verildigi, uluslararasi kadm orgiitlerinden hangisine iiye olmak istedigi ve KKTC'de
kadin 6rgiitlerinin birlestirilmesi durumunda kurulus yerinin nerde olmasi gerektigi
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sorulan sorulmustur. 15.nci soru ise acik uclu bir soru biciminde dil.zenlemek, diger
sorulan kapsayan konumlarda bilgi top lama amaclanrrustir.

Verilerin Analizi
Arasnrrnaci tarafindan toplanan veriler yine arastrrmaci tarafmdan istatistik
program yontemi ·ne 96ziimlenmi~tir. 6ncelikle ilk bes soru lncelenmis ve sonuclan
uzman gorii~ii dogrultusunda almarak degerlendirildikten sonra diger sorular da ayni
yontemle 96ziimlenmi~tir.
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BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arastirmaya katilan kadm kuruluslannmamaci, amacma gore
dagihrru, cahsma alanlan, yonetim yapisi, subeleri, temsilcilikleri, en cok
isbirligi yaptigt kadm kuruluslan, gerceklestirdikleri en onemli cahsmalar, kadm
orgtitlerinin birlestirilmesinde

hangi

amaclann

gerceklesmesine

oncelik

verdikleri, uluslararasi kadm orgiitlerinden hangisine ilye olmak istedikleri, olasi
bir birlesmede kurulus yerlerinin neresi olmasi gerektigi ve en cok uzerinde
durduklan konular ele almrrus ve incelenmistir.

KADIN ORGUTLERi
Yasal Dayanak

Klsa Adi
(Rumuzu)
K.T.U.K.D.

Ku1'111UJ
Ylh
19')1

-

19')1
1968

Tiizik

Yurtsever Kadmlar B~

Y.K.B.

1977

Tizik

Kibns TUrlc Kadmlar ~

K.T.K.B.

1953

Tilzik

Kibns TUrlc Kadmlar
Konsevi
Le:lke ve Cevre OncO
Kadmlar Demem
Kibns TilrlcYardunsever
Kadmlar Birlim
Lefkosa Sarayonil
lnnel, Weel KullibOnerne,;;
KadmdanY~
Destek Tlerne1li

K.T.K.K

1975

TtlzOk

-

1992

Ti11ilk

19')8

Tilzilk

-

2001

Ttlzilk

KAYAD

1997

Tilzilk

Adi
Kibns Tilrlc
Oniversiteli Kadmlar ne.-n..lii
Kadm~
Merlcezi
K1z 1zci.Orgiit!l

TtlzOk
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.

1975

.

1990

.

1992

TOziik

C.T.P.K.K.

1998

Yoo.etmelik

.

.

Yonetmelik

Kibns Tilrlc Ogretmenler
Sendikasl Kadm Bilrosu

KTOS
KadmBurosu

Belediye Emekcileri
Sendikast Kadm Birimi

BES
KadmBirimi

1968
(Sendikamn
Kurulusu)
1971
!~dikamn

Ulusal Birlik Partisi
KadmKollan
Toplwnru Kurtul~ Partisi
KadmKollan
Demokratik Parti
KadmKollan
Cumburiyetci Tilrlc Partisi
KadmKollan
Milliy~ Adalet Partisi
'

Kibns Tilrlc Orta Egitim
Ogretmmler Sendikasi
Kadm Komitesi
Devrimci
Sendikasi
KadmBirimi
~-Sen
KadmBirimi

-um"~'
'

KTOEOS
Kadm Komitesi

1968
(Sendikamn
Kunilusu)

Yoo.etmelik

.

.

-

-

.

1992

-

Kibns Tilrlc Amme
Memurlan

KTAMS
Kadm Komitesi

Sendikamn
Kuni!~
Tarihi

-

Dogu Akdeniz Kadm
:Metkezi

DAKAM

Ban§ ve Federal <;;Ozilm
Icin Kadm Hareketi
Anoeler T1eme2i
Kibns Tilrlc ~
KadmlarBirlil!:i
Bahkesir Gil7.elle¢1'1Ile
KilltUr ve Kadm nemem
Yigitler KoyO Ollz.ell~me ve Killfilr Etkinlikleri
Kadmlar Dernem
TOPlAM -27

-

tw

Dev-ls
KadmBirimi

.

Til.zilk

.

.

1975
1990

TOziikyok
Harekettir
Til7ilk
TOZ!lk

.

1994

Til7ilk

.

2000

Til7ilk

.

1988
I

'

Tablo -I 'de goriildiigii gibi 27 kadm orgiitii vardir, Bunlar .18.5 siyasi partilerin
orgiitleri .22.2 sendikalann kadin kollan, .13.6 ise bagnnsiz kadm orgutleri olarak
kurulmustur. .5.18'inin yasal dayanagi tiiziik, .18,5'inin yonetrnelik .25.9'unun ise yasal
dayanagi bulunmamaktadir ..
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Orgiitlerin Amacr
TABL0-2
Kadm Oraiitlerinin Amacma Gore Daiah
C

Am1c1

Yardun AmaCJ Edinenler
Kachnm Gil~Ienmesini, Her Konuda Soz Sahibi 0~
Edinenler
· Yasadiklan KoyO OO.zelle§tinne,
Gelistirme, Sosyal, K1llti1rel ve Kadm Kooulannda
Faaliyet Yapmayi Amac Edinenler
Kibns'ta Bans ve Federal <;ozllmii
AmacEdinen
Parti Amaelan Dogrultusunda Ugras
Vermek AmaCIEdinenler
Orgru:lerininKadm Uyelerinin Orgilte
Daha Aktif Kattlururu Saglayip, Onlan
()nrutiln Yonetim Kadrolanna T"'-'""'Vl Amac Edinenler
TOPIAM

Ama~

(%\

N
7
6

25,9
22,2

2

7,07

1

3,07

5

18,5

6

22,2

27

100

Tablo - 2'de goriildiigii gibi 27 Kadin Orgiitii'niin amacma gore dagihmda
.25,9 yardim amacirn edinenler, .18,5 parti amaclan dogrultusunda ugras verenler,
.3,07 Kibns'ta Bans ve Federal Coztim'Il amac edinenler bulunmaktadir.

Orgiitlerin Cahsma Alanlan
Tablo-3
I
Kadm O.,;itlerinin C ,
Cahsma Alanlan
Yashler, Coeuklar ve Kadmlar 1\!ttl
Sosyal ve KiUtO:rel Etkinlik Yapip Eide
Edilen Gelirlerle ihtiya~ Dogmltusunda
Hizmet Vermek (Balo, Kermes, Piyango
ts Y erlerinden Y ardun Talep Etmek)
l\.fevcutYasalarda Ozellikle Anayasada
Kadmlara Tanmnus Olan Haklann Fksiksiz Ve Savsaklanmadan Uygulanmast
ifrll! Yaym Yapmak Konfmmslar ve Seminerler Diizenlemek Ve Gerektiginde
Meelise
Ve Sivasi Partilere Basia Yanmak
Seeim Zamanlannda Kentleri, Koyleri
Gezerek Kadm Uyelerine ve Uye
Olmayanlara Partilerin Amaelann;
Aktararak 0v Toolamak
Sadece Egitim Damsmanhk ve Sosyal
Aktivite Alan1an 01
Koy Temizligi, Balo, Cay, Piyango ve
8 :Matt Kutlamalan
Kadm Konusunda Arasorma Yapip,
Bilimsel Bildiri Yaymlayanlar
.
Sadece Arada Bir Bildiri Ya,
Bans ve Federal c;oznm1~ Yan ve Pankart
A~ Konferans, Seminer ve Yiiril~ler
Diizenlevenler
TOPIAM

" h
~
N
7

% '
25,9

6

22,2

5

18,5

2

7,07

2

7,07

2

7,07

2
1

7,07
3,07

27

100

Tablo - 3'de Kadm Dernekleri'nin cahsrna alanlanna gore dagihmmda
orgutlerin .25,9'u yashlar, cocuklar ve kadmlar icin sosyal, kiiltiirel etkinlik yap1p
elde edilen gelirlerle ihtiyaclar dogrulrusunda hizmet veren (halo, kermes, piyango)
. l 8,5'i secim zamanlannda kemleri, koyleri gezerek kadm ilyelerine, ilye
olmayanlara partilerinin amaclanm aktararak oy toplayanlar. .3,07'si Bans ve
Federal Cozilm Icin pankart acan, konferans, seminer diizenleyenler bulunmaktadir.
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Orgiitlerin Yonetim Yapisi
Tablo-4
Kadm Orgiitlerinin Yonetim Yapisma Gore Dagtllmi
Yonetim Ya01s1
Temsil, Baskan, Gene! Sekreter, Organlar,
Gene! Kurul, Merkez Yonetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu
Kurucu Oyelerinin Tiimil Yonetimden
Sorumludur, DI§ Temsiliyette Kururu lJyelerden
Birinin Temsil Yetkisi Var.
Orgi1tiin Yonetim ve Yfuiitmesinde Y eralan
Bir Kadtn Yonedcinin Baskanhgmda Yaptlan
Yonetim Yapisr
TOPlAM

N
21

.77,7

1

3,7

5

18,5

%

'

22

100

Tablo - 4'de goriildiigii gibi kadm demeklerinin yonetim yapismm
.77,7'sinde temsili baskan, genel sekreter, organlar, genel kurul, merkez yonetim
kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu bulunmaktadrr .. 3,7'sinde ise kurucu '(iyelerin
tiimii yonetlmden sorumludur, dis temsiliyette kurucu iiyelerden birinin temsil yetkisi
vardrr.
Orgiitlerin Subeleri
Tablo-5
Kadm Owtlerinin Sobel
Snbeler
Gilzelyurt, Iskele, Gime, Magusa, Lefkosa'da
Subesi Olan
Subesi Ohnayan Demekler
TOPlAM

N
10

37.04

17
27

62.96
100

%

Tablo - 5'de goriildiigii gibi kadm demeklerinin Kuzey Kibns Tiirk
Cumhuriyeti'nin ilcelerinde sadece .62,96'smm subesi vardrr.

Orgiitlerin Temsilcilikleri
Tablo-6
Kadm Owtlerinin
Temsilcilikl
~
Temsildlikler
Yurt Dismda Temsilcilikleri Olanlar
Yurt Dismda Temsilcilikleri Olmavanlar
TOPlAM

N

-

27
27

o/o

-

Tablo - 6'da goriildilgii gibi kadin demeklerinin hicbirinin dis temsilciligi
bulunmamaktadrr. Bunun nedeni iilkemizin hala daha yurtdismda tanmmamasidrr.
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Orgiitlerin i~birligi
Tablo-7
Kadm Orgiitlerinin En Cok ~birligi Yapngr
Kadm Kurulusunun Ismi

u~

Kadm Orniitleri
Kibns Turk Kadmlar Birlizi
Kibns Turk Kadmlar Konseyi
· Dozu Akdeniz Kadm Arasnrmalan Merkezi
Kiz Izci Orgiltil
Rotari Le:fkosa SarayfufilInnerweel
Kachndan Yasama Destek
Universiteli Kadmlar Birligi '
Yurtsever Kadmlar Birlizi
Bans ve Federal <;::oziim Icin Kachn Hareketi
Beledive Emekcileri Sendikasi Kachn Biirosu
Dev-is Kachn Biirosu
KTAMS Kachn Biirosu
KTOS Kadm Biirosu
KTOEOS
an Merkezi
Kachn
TOPIAM

N
2
3
1
2
1
2
4
2
2

O/o

7,4
11,1
3,7
7,4
3.7
7.4
14.8
7.4
7.4

-

-

3
2
5
2
2
27

11.1
7.4
18.5
7.4
7.4
100

Tablo - 7'de goriildiigii gibi Kadm Orgiitleri'nin isbirligi yaptigi Kadin
Kuruluslarindan Sendikalar icinde .18.5'.i KTOS, .14.8 Universiteli Kadmlar
Dernegi, en 90k tercih edilen orgutlerdendir. Demeklerden bir tanesi gerektiginde
biitiin kadm demekleri ile isbirligi yaptignu belirtirken baska bir yardim dernegi
Ingiltere 'deki bazr Turk demeklerinden ve Rotari Kuliibiinden yardim aldigmi, bir
dernegimiz de Londra'daki kadin birlikleri ile iliskisi oldugunu belirtti. Yapilan
btitim miilakatlarda Kadm Orgutleri 1986 yilmda kurulan Kadm Platformu ile
cahsnklanm belirtmistir.
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Orgiiflerin 6nemli Cahsmalari
Tablo-8
Kadm Orgiitlerinin Bugiine Kadar Ger~ekle~tirdigi En Onemli Cahsma
Onemll Cahsmalar
Ulkemizde 1ki Toolumlu Calrsmalar Yaomak
Kadm Platforrrai 'nu 01~
-Diinya Kadtnlar Konseyi 'nde (PekinNewvorlc) Temsiliveti
Kadma Yonelik Seeim Cahsrnalan
Aile Yasasi Ile 11gili ~ar-Aile
i~ Siddete
Dayah (;a11~ar-Kadm Birimini Olusturma
Yasasmi Hazirlama
Egitim ve Destek Burslan-Avrupa Kadtnlar
Birliiti Toplannsma Kattlmak
HABiT AT-2 1996 Konferanslar Dizisine
Katilmak
Zilbeyde Hamm Biistiinii Gime'de A~Hastane, Okul Yardunlan-SOS Cocuk Koyime
Yardrm
Uluslarararasi ineer Wee! Toplannsma Kati1mak
Toplumsal Cinsiyet Konulu Atolye Cahsmasma
Katilmak-CEDA V kcmitesine Altematif Kibns
Raporu Hazirlamak
Lelke'de Yashlar Lokali Acmak-Yaslilan Geziye
G6tiinnek
Toplum Merlcezi Knrulmasr-Cocuk Haklan
Kongresi
Kadtn Eserleri ve Arasnrmalan Kiitiiphanesi'nin Acilmasi-Kibns Turk
Kachrunm Egitimi ve
Istihdann Profili Arasnrmasi-Arababmet Egitim
Ve Gelistinne Proiesi
Bosna-Hersek Y ardunlan-8 Mart Diinya Kadmlar
Giinii Etkinlikleri
TOPIAM

N

•/o
11,5
7,4

3,
2
,5

18,5
22,22

(j

1

'

3,7

1

3,7

3

11,5

1
1

3,7
3,7

1

3,7

1

3,7

1

3,7

1

3,7

27

100

Tablo - 8'de goriildiigii gibi kadm orgutlerimizin bugiine kadar
gerceklestirdigi en onemli cahsmalarda .22,22 ile Aile Yasasi ile ilgili cahsmalar,
Aile iyi Siddete dayah cahsmalar, kadin birimini olusturma yasasini hazirlama
calismasi, .18.5 ile kadina yonelik secim cahsmalan, .11,5 'le iilkemizde iki toplumlu
cahsmalar yapmak en onemli cahsmalar arasmda yeralmaktadir.
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Orgiitlerin Birlestirilmesi
Tablo-9
Kadm Orgiitlerinin Birlestirilmesinde
Hangi Amaelarm
Gerceklestirilmesine
Oncelik
Verili
-

Birle$medeki Ama~lar
Kadm Onrutlerinin Oz.erldiitininKaunmast
Kadmm Ekonomik Politik Alamia Soz Sahibi Olmast
F.i>itim ve Gelistirme Proieleri Olusturulmasi
Kadm Bilincinin Gelistirilmesi
Kadm Haklanru Savumnak Onreligj
Eaitim ve Sail,lr Amaclan Onceligj
Huzurevi A~hnn 1~ Yardun Edenlerle
Amac Birlizi Ya= Oncelitti
Sivaset Yanma AmaCIDI Ortadan Kalduma Onceliiti
Olkenin Can Aha Sonmlanna Yonelik
Birliktelik Onceliln
Siyasi Partiledn Kachn Orgiitlerinin Olusturulaeak
Kadm Birliktelizine Katmama Onceliiti
Kachn Yoneticileri Karar Alma Organlanna
Getirecek ·
· Yapma Onceiitti
Kadm Haklannm, 1nsan Haklanndan Aynlmadrgim
Belirtme Oncelil!:i
·
TOPlAM

N
1
1
1
4
1
2
1

3,7
. 3,7
3,7
14,8
3,7
7,4
3,7

2
2

7,4
7,4

1

3,7

4

14,8

2

7,4

27

100

%

Tablo- 9'da goriildiigii gibi kadm orgutlerinin birlestirilmesinde hangi
amaclann gerceklestirilmesine oncelik verildigi .14. 8' i kadimn bans surecine
kanhrm, .14.8'i kadm bilincinin gelistirilmesi, .14.8'i de kadm yoneticilerln karar
alma organlanna getirilerek cahsrna yapma onceligi amac olarak belirtilmistir.
Orgiitlerin Uluslararasr Uyeligi
Tablo-10
KKTC'deki Kadm Orgiitleriiniz, Uluslararasi Kadm Orgiitlerinden Hangisine
Uve
- Olmak is

Uluslararas, 01'1!iltler
Uhislararasr Kadmlar Birliln
Dilnva Kadmlar Konsevi
Dilnva' daki Tiirk KadJn Dernelderi
1neerWeel
Uluslararasi Kacbn Arastirmalan Merlcezi
Avruoa 1nsan Haklan oreiitil
Dunva' daki Her 0ro11t Ue
Dilnva Kiz Izci Or!!l1til
Ayru ~
Paylastigim Savuoan Partilerin
KadmKollan
Diinva Sendikalar Fedecasyonu
Danva'da Emek Miicadelesi Veren C>rmltler
ECO SOC
Sosvalist l Jlkelerdeki Kacbn OrPiitleri
Dilnva Universiteli Kadmlar Birlizi
Avruoa Birliro I llkelerindeki Kov ~eri
Biz Parti Kadm Koluyuz. Dilnya Kacbn
Orgfitlerine Oyeligi KKTC'deki Kacbn
Onmtlerine Birakrvoruz,
TOPIAM

I

N

%

1
1
3
1
2
1
2
1
3

3,7
3,7
11,1
3,7
7,4
3,7
7,4
3,7
11,1

5
2
1
1
1
1

18,5
7,4
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

27

100

1

Tablo - 1 O'da goriildiigii gibi Kadin Orgutlerimizin .18.5'i Diinya Sendikalar
Federasyonu'na, .11.1 'i Diinya'daki Turk Kadin Demekleri'ne, .11,1 'i de Ayni
Gorii~ii Paylastiguu Savunan Partilerin Kadm Kollari'na iiye olmak istediklerini
belirttiler.
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Orgiitlerin Birlestirilmesi'ndeKurulus Yeri
Tablo-11
KKTC Kadm Orgiitlerinin Birlestirilmesinde Kurulus Yeri Neresi Olmah
Kurulus Ytri
Bizim "·"'"'"mfimilzde
..........Kurulusunun "·-"'"''...n..de
Her Kurulus Kendi Amaclan Dogrultusunda
Cahsmah Ancak Federasvon Halinde Ost Birim Olustunnah
Kcofederasyon Halinde Birlestirilmeli
Kadm Orgiltleri Esitlik Ilkesiyle Cahsmal;
Konsensus Temelini Benimsemeli
TOPIAM

N

%

-

-

23

85,1

3
1

11,1
3,7

27

'

100

Tablo - 11 'de goriildiigii gibi Kadin Orgiitleri'nin .85.1 'i olasi bir birlesmede
her kurulusun kendi amaclan dogrultusunda cahsmasuu ancak federasyon halinde iist
birim o lusturulmasmi belirtirken ,3. 7' si de varo Ian secenekleri · desteklemeyip esitlik
ilkesi ve konsensus temelinde cahsilmasi gerektigini belirtrnistir.
Serbest Uelu Sorular

Bu boliimde kadm orgutlerinin en cok onem verdikleri dusuncelere yer
verilmistir.
•

Tiim kadm orgutleri esitlik ilkesinde calismah oncelikle temel ilkelerde
anlasmah karar verme, oy verme yerine konsensus temelinde cahsmali

•

Demeklerin yaptigr cahsmalar ada capinda yaygmlastmlmah.

•

Dayarnsmaya onem verilmeli.

•

Hareket baslarsa hersey olur. Medya'da yeralmak gibi.

•

Hepberaber olursak toplum icin faydah seyler yapabiliriz.

•

Kadin Yonetici olmak icin fazla ozveri gereklidir.

•

Kadmlar tesvik edici olmahdir.

•

Her orgtmin kendi misyonu dogrultusunda cahsmalan vardtr,

•

Demokratik yapida ayn sivil toplum orgutlerine ihtiyac vardir. Onemli
konular icin platform olusturabilir.

•

Konu bitince misyon tamamlanrrus olur.

•

Ortak yaym yapilmasi uzun siireli basanh olamaz. Ortak Konular Belirleyip
guc birlesimi yapabiliriz.

•

Kadin orgutlerinin ortak paydasi kadunn gticlendirilmesi olmah.

•

Kadin orgiitleri, yardun kuruluslan gibi cahsmamah.
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•

Kadm Platformu'ndaki

•

Orgutlerin politize olmasi, birlesmeye engeldir.

•

Egitim ve saghk alamnda yapilacak her cahsmada birlesmeliyiz,

•

Feminist

soyfemlerle

cahsmalanrmz

degil, . birlikte

90k iyi bir deneyimdi.

kararlasnrarak

Omegin et pahah oldugunda cikip protesto etmeliyiz.

hersey

yapilabilir,
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BOLUMV

SONU<; VE ONE~ER

Bu bolumde arastirmada elde edilen bulgular ile bu bulgular 1~1gmda ileri
siinilen oneriler iizerinde durulmaktadir.

Sonue:
Kibns adasmda 1931 'den gtinilmiize kadar Kibns Turk kadm derneklerine
rastlamaktayiz, Kadm derneklerimiz 1974 yilmdan sonra hem siyasal hem de nitel
olarak yeterlilik gostermektedir. Kadm derneklerimiz Tiirkiye ve diinyadaki kadm
hareketlerinin onem kazanmasiyla birlikte ulkemizde de onem kazanrmsnr.

Ulkemizde bazi kadm dernekleri hilktimetlerin programmda olmasa da dunya
kadm hareketi icinde yer almaya caba harcarmstir. Ornegin Birlesmis Milletler'in
kadmlar icin cikardigi yasalan dunya ile aym anda meclisimize tasiyabilmislerdir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde kadm derneklerimiz 90k cesitli amaclarla
kurulmus derneklerdir. Derneklerimizin bir kismi siyasi kadm kuruluslan olup secim
zamanlannda kadmlara yonelik cahsmalar yapar. Bir boliimii sendikalann kadm
burolandir ve amaclan sendikalarm yonetimlerine daha 90k kadm tasimaktir, B~
ve federal coziim amaci tasiyan kadm derneklerimiz ise yurt ve diinya bansiru ve
ulusal cikarlanrmzi savunma icin iki toplumlu cahsmalar da yapmisnr. Sadece
kadmm guclenmesini, gelismesini hedefleyen kadm derneklerimiz de vardir, Bir de
bunlann tumunu yapmaya calisan kadin derneklerimize de rastladik, Kadm
derneklerimiz 1994 yihndan beri biraraya gelmeye cahsrrustir. Bu amacla devlet
bazmda Kadm ve Aile Sorunlan Birimi olusturulmustur, Bu birim su an meclisten
yasasi cikmasma ragmen islerligini siirdurememistir. Kadm ve Aile sorunlan
biriminin basansizlik nedenlerinden biri de secimle i$ basma gelen hii.kiimetJerin
atadigi bir kadmm tarafsiz oJarak gdrulmemesidir.

76

Kadm demeklerimizin en ciddi birlesimi .Kadm Platformu'nun olusturulmasi
ile olmustur, Kadm Platformu'nun isleyisinde liderlik tek kisiye birakilrruyor
"uzlasma yonetimine" basvuruluyordu.
Kibns Turk Kadmlar Birligi, Kibns Tiirk Universiteli Kadmlar Dernegi,
'

Yurtsever Kadmlar Birligi, Kadm Arastirmalan Merkezi, Bans ve Federal Coztim
Icin Kadm Hareketi'nden olusan Kadin Platformu, iilkemiz icin onemli kazarumlar
elde etmistir. Bu kazarumlardan biri Tiirk Aile Yasasi'nm degistirilmesi ve KKTC
Meclisi'nden gecmesidir. Bir baska kazarum Birlesmis Milletler'in Kadmlara Karst
Her Tiirlii Aynmcihgm Onlenmesi Uluslararasi Sozlesmesi yasasmm Meclisi'nde
kabul edilmesidir.
Lefkosa Kaymakamhgma kayrth olan kadin demeklerimizin sayisal ve nitel
olarak yeterli gorulmektedir. Kadm orgutlerlnin bazilan arasmda amac birligi oldugu
tesbit edilmistir. Yonetim yapilannda paralellik vardir. Kadm orgutleri arasmda
isbirligi ozellikle son yillarda yeterli bulunmamaktadir.

Faaliyetlerinde kayde deger bir paralellik yoktur. Kibns sorununa 9oziim
'

bulma icin siirdiiriilen gorusmeler siirecinde kadm derneklerimizin biiyiik bir kismi
birlikte hareket etmistir,
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Oneriler:
'

1- Kadm Derneklerinin y6neticileri siyasal parti kiinlikleriyle dernek

kimliklerini ayn tutmah ve demek cahsmalanna parti kimligini
kanstirmamahdrr.
2- Kadm demekleri guclerini birlestirmeli ve bir federasyon canst altmda
biraraya gelmelidirler. Federasyon yonetiminde "uzlasma temeline" dayah
bir model benimsemelidirler.
3- Kibns sorununun cozurnunden sonra kadm demeklerimizin amaclan .ve
cahsmalan salt kadm sorunlanna yonelik olmahdir.
4- Kadm dernekleri birbirleri ile daha 90k isbirligi yapabilmelidir.
5- Kadin derneklerinin cahsmalannda paralellik bulunmahdir.
6- Kadm dernekleri uluslararasi kadm orgutleriyle baglanti kurmah,
Iliskilerini gelistirmeli ve Kibns Tiirk kadmmm uluslararasi temsiliyetini
daha 90k saglamahdir.
7- Bu arasnrmada Kibns Turk kesiminde bulunan kadm orgiitlerinin
yonerimlerinin analizi yapilrrusttr. Bu konunun baska arasnrmacilar
tarafindan doktora diizeyinde ana)izinin yapilmasmda yararvardir.
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( Ek 1 )

KKTC'DE KADIN ORGUTLERiNiN ANALizi
VE BiR VONETiM MODELi ONERiSi

Veri toplama aracr (soru cetveli)*

*

Veriler arasnrmaci
cevap aranacaknr.

tarafmdan toplanacak

ve asagidaki temel sorulara

Soru Cetveli

(KKTC'de Kadm Orgiitleri'nin Analizi)
1- Adi:
2- Kisa Adi (Varsa):

3- Kurulus Y1h:
4- Yasal Dayanagi:
( ) Kanun:

_

( ) Tuzuk:

( ) Yonetmelik:

· .
:

'

.

,

( ) Digerleri ( varsa):
:
5- Amaci:
6- Cahsrna alanlan:
7- Yonetim Yapisi:
• Orgutu temsil yetkisi:
• Orgutun Organlan:
(1) Yonetim Kurulu:
(2) Gene] Kurul:
(3) Denetleme Kurulu:
8- Subeler (varsa):

.
·

.

Isme bagh olmaksrzin
kisa bilgi almacak.

• Isimleri:
• Yeri:
• Uye Sayisi:
9- Temsilcilikler (varsa):

• lsimleri:
• Yeri:
• Dye Sayisi:
] 0- En cok isbirlig: (gucbirligi) yapngmiz 3 kadm kurulusunun
yazmrz?

( ) 1

.

(

.

)2

( )3

······

·:·

ismini

11- Bugune kadar gen;:ekle~tirdiginiz (size gorejen onernli olan 3 cahs-

mayi yazimz?
( ) 1
( )2
( ) 3

·,· .·

·'·; ..
: ,.

·

.

12- Kadm Orgutlerinin 'birlestirilrrresinin saglanmasi size onerilse, oncelikle hangi amaclann gerc;:ekle~tirilmesine oncelik verirsmiz?
(

)1

,

··'

( )2
·
'. '
( )3
.
13- Uluslararasi kadm orgutlerinden hangisine uye olmak istersiniz?
( ) 1. · · · · · · · · · · · 'f,i.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .·. · · · · ·

( )2
( ) 3

:

,

· .
.

14- KKTC' de Kadm Orgutlerinin birlestinlmesini dusunurseniz, sizin
kurulusun yerinin nerede olmasmi dusunurstinuz?
( ) 1. Bizim esgudumumuzde olmahdir.
( )2
kurulusun esgudurnunde olrnahdir.
( ) 3. Her kurulus kendi arnaclan dogrultusunda calismah, ancak
federasyon halinde list birim olusturulmahdir.
( ) 4. Konfederasyon halinde birlesmelidir ..
15- Baska oneriniz varsa lutfen aciklaymtz:
(Orne gin musterek bir basm orgam ya da kitap yaymlanmalidrr ... gibi)
.•.

( Ek 2)
Kadin Derneklerinin Birlikteligini

Gosteren Bilgilendirme

)

(

Sevgili halkrrmz!

Brosuru

Kibnsh Turk kadmlar- annelcr olarak ulkernizin geleccgini
sahibi olmak icin biraraya geldik.

olusturacak bans surecinde

soz

Gelecegirniz i~in hepimizin bu surecte katkisi ol.nasi gerektiainkh~~b1yoruz.
,
rl i ' 1'.' i;.' j'
,:
Bildiginiz gibi Kibns'ta cozurn ve AB yolunda onemli bir adim olan 12 Arahk si.ireci
kacin lrmstir. K1 bf,.,1s'1Ti.irk halki Kopenhag zirvesinde etkisiz b1ra~/Jm1~ ve komsulanrmz AB 'ye
adrrn atmisnr. ("
,1
.1

:\

f

28 Subat si.ireci~ yasadigimrz

.

Sevgili Halkmnz,

sirndiki a~aJ~da ayni hi.is/am bir kez daha yasamamak

'- ~ ~-

yetkilileri cozum v'e~ani)9~

/

bu·1. taril. 1i.a nla~rri11.y1 z:·.mz.

·."--. _

s

\··

'·~

ala

r<k iizere

icin

goreve davet ediyoruz,

•

,·i

• ;r •

;I}

11

Her iki toplurnun da uzerinde an!a~abrt~gi ,,bir'·c;:oziirne varmanm yolu iyi niyetle ve istekle
rnasaya oturmakta_n .gec;:rnekted_iL Inanj'yqri.__,~BM Gene! ~ekrete~! ~nnan'ln her i~i toplu1:1~
da uzlasrna zerrnrn olmasi 19m sub§~
plan cercevesinde bugune kadar mticadelesini
verdigirni- haklarm cogunu kazann,(~ ~f unmaktayiz. Bunlar arasinda donilsiimltl baskanlik,
siyasi esitlik, hukuk ve egemenlik ~bi haklar vardir. En onernlisi ise bunlarla beraber Kibns
Ttirk tonlumunun belirsiz bir gelecekten kurtulmasi si;izf;kcmusudur. Bunun karsiligmda da
1

toprak tavizi gunderne gelmistir.
Annan Planmm
azinhk olarak
yitirme vardir.
olarak gunderne

·;\, :--~}

:/
J

,/

q

Ii

il?:'.f\?i{j{l;t

'/

Js·e:f§ifo

i

gerceklesmernesi halinde
Curiili,Uriyi.tJifde var olan haklanrmzla, yani
Dogu Alman modelinde ,'.8J@gGii gibi A1{\y¢.iigf#ne ve siyasi egernenligimizi
Cok actktir ki toprak ka§Bflif$f~7o zarnaJ\b,utfu'i5d'ftile 1960 yasalarma uygun
i/. :f ;· ·!. . •::'' :&;- q
::>t:
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gelecektir.
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~'!{ i:ll

I
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Bu.:;iin dikkatli - lrnaz ve 28 subat suri~ffi'1ti~9mrsak dii
toplurn haline gelecegimiz aciktir. Belir\Jit,'i{it!t'gelecekte he
var olan gocun hizlanacagi ve yurt d1~mdi08illt/ge~ degerle
•
,·::r..::,,'.;. .•• ?·;.:-r.- .. ·.=-:~f-,;'i.,
olmaya devam edecegiz.
,;j
t:~::..;,
Biz analar evlatlanrruzi daha fazla gee yolJlft

an reddedilen, izole bir
rgonun devam edecegi,
ri donmeyecegi bir iilke
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~
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l;:ffi]tiJ
Biz analar soguk savas ortarrurun siirmesi ·
yitirmek de istemiyoruz.
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Su anda kornsumuz Kibnsh Rumlar AB'ye't

J
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Biz de haklanrnrzi koruyarak, azmlik diliti
degerlendirmeliyiz.
Tum kibns i.izerindeldllffil
basarmaliyiz. 28 Subat 2003 tarihi iste boy/i'tmdl,f.ffih
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' eden AB 'ye girmeyi
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OZET
Bu arastirmada KKTC'de faaliyet gosteren kadin orgiitleri, kadmlann
orgiitlenmesi konusunda kendilerinden bekleneni yapabiliyor mu problemine yer verilmistir,
Kibns adasmda 1902'de Ktz Ogretim Okulu'nun acilmasiyla baslayan kadmm evdisi
toplumsal yasama kanlirm 1931 'de ilk kadm dernegini kurarak Kibns Turk Kadmi'nm
orgiitlenme silrecini baslatrmsnr, 1974'ten sonra kadin orgiitlerimiz diinyaya ayak uydurarak
degislm ve gelisim siireci gostermistir. Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde faaliyet gosteren
kadm demeklerinin yonetsel mevzuatlanm inceleyerek yapnklan cahsmalan arasnrarak kadm
orgiitleri arasmda amac birlikteliklerinin olup olmadigmr ortaya koyniak, sayisal ve nitel
olarak yeterliliklerini' belirtmek, Isbirlikliklerinin yeterlilik diizeyini saptamak, olasr bir
birliktelik durumunda hangi kistaslar altmda birlesebilir durumlanm saptamak, bans ve Kibns
Sorunu'nda ne derece birlikte hareket ettiklerinin durum tesbitini yapmak amacnmz olmustur,
Bu arasnrmada KKTC'nde lcisleri ve Koyisler! Bakanhgma bagh Lefkosa
Kaymakamhgi'nda kayrth kadm demekleri ile smirhdir, Bu arasnrmanm evrenini Kibns
Adasi'nm Tilrk keisminde bulunan kadm demekleri olusturur. Bu arastirmamn omekleminde
bagimsiz kadm kuruluslan, sendikalann yan kuruluslan, partilerin kadm kollan, kadm
arastirmalan merkezleri, genel dagrhmi olusturmaktadir. Veri toplama araci olarak soru
cetveli kullamlrms, bu soru cetvellerinde demek yanetimlerinin yonetim yapilan amaclan,
temsilclllkleri, subeleri, yurtdisi temsilcilikleri, en cok ~birligi yapnklan kadm kuruluslan,
gerceklestirdikleri onemli cahsmalar, olasi bir birlesmede olmazsa olmazlan ve kadm
kuruluslanyla nasil bir birlesmeyi dii§iindiikleri sorulmustur.
27 Kadm orgiitiiniin %18,S'i siyasi partilerin orgiitleri, %22,2'si sendikalarm kadm
kollan, %13,6's1 ise bagnnstz kadm orgiitleridir. Sadece %5,18'inin yasal dayanagi tiiziiktilr.
%25,9'u yardun amaci edinmistir, Kadm derneklerinin cahsma alanlanna gore dagihmmda
5rgiitlerin %25,9'u yashlar, cocuklar ve kadinlar icin sosyal, kiihilrel etkinlik yapmaktadir.
Kadm demeklerinin %77,7'sinin yonetim yapismi mevcut yonetim yapisma sahiptir. Kadm
demeklerinin subeleri sadece %62,96 oranmdadir, Yurtdismda temsilcilikleri yoktur. Kadm
orgiitlerinin en cok ~birligi yapttg1 kadm kuruluslanndan en cok tercih edilen %18,S'lik
oranla KTOS'tilr. Kadin orgiitlerinin gerceklestirdigi en onemli cahsma Aile Yasasi ile ilgili
cahsmalardir, Kadm Orgiitlerinin birlestirilmesinde hangi amaclarm gerceklestirilmesine
oncelik verildigi %14,8 oraruyla kadmm bans silrecine katihrm onem arzetmektedir. Kadm
orgiitlerimizin uluslararasr kadm orgiitlerinin bangisine iiye olmak istedikleri bulgusunda
Diinya Sendikalar Federasyonu birinci sirada yeralmisnr. Kadm orgiitlerinin birlestirilmesinde
kurulus yerlerinin federasyon catisr altmda bir birim olusturulmasi gerektigini belirtmislerdir.
Bu arastirma KKTC'ndeki Kadm Dernekleri'nin olasi bir birlesiminde yon gosterlci
bir cahsma olacaknr.
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ABSTRACT
'

This study analyzes the activities of organised womens' civil society
within the Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) and additionally analyzes.
as to whether their organised activity satisfies the expectations imposed upon them.
Civil participation of the female community within the island of Cyprus was
pioneered with the establishment of the Girls' Educative School of 1902 which
eventually led to the establishment of the first Womens' Association in 1931. After·
1974, organised civil society for women had began a phase of development adjusting
to international standards.
This study is a research of organised womans' civil society within the T.R.N.C.
whereby patterns of their organised activity will be evaluated. The sufficiency of their
cooperation between one-another, the civil participation to their organised activity and
the effectiveness of their organised activity will be analyzed and evaluated. The
effectiveness of their cooperation of their organised activity and to what extent this
cooperation assists with the activities aimed to provide peace and a viable solution to
the Cyprus Problem will also be evaluated within this study.
The research is binded by the records of organised womens' civil society
provided by the ministries for Internal and Rural Affairs and past municipalities. Due
to the prevailing division within the island, this study has been further condensed to
analyze the organised activity of womens' associatons of Turkish Cypriot women
within the island. Inturn, a closer analysis has been made with reference to the
womens' associations of the past including the organised activity of independant
womens' associations, side organs of trade unions, womens' groups of political parties
and womens' research centers. The information gathered within this study was with
accordance to the various questions imposed within this research. They include the
aims of the previously established womens' associations, their representations,
branches, international correspondences, which groups mostly cooperate with one
another.
18,5% of the analyzed 27 womens' organisations were organs of political parties,
22,2% were womens' organs of trade unions and 13,6% were independant organisations. Only
5, 18% of these organisations were legally binded by constitutions. 25,9% were charities.
25,9% of womens' associations provided social and cultural activities for the elderly, for
children and for women. 77,7% of these womens' assocaitions were established containing
managerial targets with accordance to their organisational aims. 62,96% of womens'
associations were branches. They had no international correspondences. Cooperation amongst
these womens' organisations had mainly occured within the Cyprus Turkish Teachers' Trade
Union (K.T.6.S.) and it comprised of 18,5% of these associations. The most significant
organised activity of these associations involved their participation to Family Law. 14,8% of
cooperation between womens' associations was with the aim of providing assistance to the
peace process. In their international involvements, womens' organisations mostly prefered to
form correspondences and develope international alliances with the International Trade
Unions' Federation. In the circumstance when womens' organisations would combine to
further their a11iances.
This study additionally proposes reference to future alliances and cooperation amongt
organised womens' civil society within the T.R.-:\'.C..
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BOLUM 1
PROBLEM

Gunumuzde,
gi.indeminde yogun

kadmlann

DURUMU

insan haklan konumu uluslararas1 mekanizmalann

olarak yer almaktadir.

Birle§mi§ Milletler konferanslan

Dunya ulkeleri

son yirmibes yilda

ve diger uluslararasi toplantilarda biraraya gelerek

kadm - erkek e§itligini, insan haklan, kalkmma ve dunya bansi ile iliskisi
baglanunda ele almakta, bu alanlardaki ortak sorunlann

tart1§tlmas1ru, cozum

onerilerinin gelistirilmesini ve ortak kararlar alarak bu kararlara uyulmasun
saglamaya 9ah§maktadtr. Dunyada bu baglamda geli§meler olurken Kibns Turk
Kadm Dernekleri K.K.T.C.'de,

1994'ten sonra kadm kuruluslanyle ilgili bazi

"ilk"lerle kar§1la§1yoruz. ilk kez resmi bir kurulus olan "Kadin ve Aile Sorunlan
Birimi" hayata ge9irildi. Aynca bazi kadm orgi.itleri ilk kez surekli bir gu¢ birligi ile
Kadm Platformunu ve iki toplumlu kadm gruplanru da olu§turdular
Kadm ve Aile Sorunlan Birimi subat 1995'te, DP-CTP Koalisyonu
doneminde, Devlet Bakanhgi ve Ba§bakan Yarduncrhgi bunyesihde kuruldu. Birimin
Meclis'ten yasasi cikanldi. Birirnin amaci ve gorevi; "KKTC'de kadmm konumunu
yukseltmek

ve

9al1~~alar yapm~k, hedefler belirlemek, hedeflere

yonelik

uygulamalara ge9mektir." Birim haskam, ulke icinde gonullu kadm kurulu§lannm
ye§itli etkinliklerine katdmakta aynca Tilrkiye'de yine sivil toplum orgi.itlerinin
duzenledigi bazi konferans ve toplanttlarda yer almaktadir.
Kadin

Platformu

ozelligi

kadm

orgi.itlerinin surekli

gi.i9

birligine

ba§vurmalandrr. K.T.Kadtnlar Birligi, K.T.UniversiteII Kad1nlar Dernegi, Yurtsever
Kad1nlar Birligi ile dernek ozelligi tasunayan Kadm Ara§ttrmalan Merkezi, Bans ve
Federal Cozum Icin Kadm Hareketi adli kuruluslar, 10 Kasun 1995'te Kadm
Platformunu olu§turdular. (inan 1998. s.118) Bu gonullu kadm kurulu§lan,
baslangicta Aile Yasasi'ru degi¢rmek,

Kadma Karst Her Turlil Aynmc1bgin

Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~esi'nin KKTC Meclisinden gey111esini saglamak icin
bir kadm koalisyonu kurdular. Dab.a sonra birlikteliklerini pekistirdiler, surekli hale
getirdiler.

·-~
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Mulakatlar

sirasmda

bilgileri vermekteydi:
farkh goruslerden,
hedefler

Kadm

Platformu'nda

· bulunan

"(Kadm Platformu) toplumumuza,

.

orgut

baskanlan

su

farkh politik egilimlerden, .

farkh yas gruplanndan ve farkh deneyirnlerden kadinlann, belirli

cercevesinde

isbirligi yapabilecegini,

koalisyonlar

kurabilecegini

ve en

onemlisi isleyen, canh dinamiklerin, toplum yaranna 90k basanli isler yapabilecegini
karntladi. Kadin Platformunun isleyisine bakilacak olursa, toplumumuzun bu en islek
koalisyonunda

statik, duragan ve kerniklesmis bir yapi olmadigr, "liderligin" tek

kisiye brrakilmadrgi
oldugu

hicbir

goful~bilir. Farkh

kararda

"oy verme"

etkinliklerde,
yontemine

konusrnaci

farkli kadinlann

basvurulmadrgi,

bunun

yerine,

"konsensus" yontemine basvuruldugu goruluyor."

Birlesmis Milletlerin Pekin' de 1995 'te duzenledigi dunya kadtnlanrun buyuk
ilgi gosterdigi

Uluslararasi Dorduncu

Kadin Konferansi'na,

K'K'Lkadim iki ayn

grup olarak katildi. Biri Gonul Eronen ile Kadm ve Aile 'Sorunlan Birimi baskasmm
bulundugu,
altmda,

Turkiye kanadi icindeki resmi grup, digeri UNDP'nin

Uzlasmazhklann

kadmlanna

verdigi

beser

Cozumu
kisilik

Kadm

Grubunda

kontenjandan

Konferansi 'nda yer alan Sivil Toplum

Orgutleri

'

"Kibns"

yer alan Turk

yararlarup

giden

adi

ve Rum

grup.

Toplantisi' nda, Kibnsh

Pekin
Turk

kadinlar da temsil edildi.

Kadm kuruluslannm,
katildiklanru gormekteyiz.
tanmmazhgi
uluslararasi

1994-97 yillan araisnda, yurt dismda cesitli etkinliklere
Kuzey Kibns Turk kadin demekleri, KKTC'nin

nedeniyle bugun
dayarusma

hala dunya kadm orgutlerine

orgutlerinde

dogrudan

temsil

siyasal

uye olamamakta,
edilememektedirler.

K.K.T.kad1m, Turkiye kanadr icinde gozlernci olarak ya da "Kibns" adi altinda
ucuncu

ulkelerdeki

duzenlenen

az sayida uluslararasi

uluslararasi

toplanttlarda,

toplantiya

kanlabilrnistir.

Turkiye'de

K.K:T.kad1ru,'

sorunlanru,

gqrii~lerini

aciklarnakta, dunya kadinlanna bu yolla ulasmak icin yogun caba harcamaktadrr. Son
yillarda bu olanaklan 90k iyi degerlendirmel1.edir.

K.K.T. kadm kuruluslan buna karsm Turkiye'de yapilan uluslararasi pek 90k
toplantida yer almaktadir.

997 tarihlerinde, istanbul'da Umut Vakfi, .

3

Amerikan Basin Ktiltifr Merkezi ve Fullbright Egitim Komisyonu, on bir ulke
temsilcisinin yer ald1g1 bir konferans dtizenlemi~ti. "Bolgesel i~birliginin ve
Demokrasinin Geli~tirilmesinde Ulusal ve Uluslararast Sivil Toplum Kurulu~lannm
>

Rolil" konulu ve Kadm Platformu temsilcileri ile Kadin ve Aile Sorunlan Birimi
baskarn kaulrmsn {Kadm ve Aile Birirni'nden beige).
..,

'.!

Cukurova Dniversitesi Kadm Sorunlanru Ara~1rma ve Uygulama Merkezi,
Nisan 1997'de Uyilncu,.Kadm <;al1~malan Toplant1s1 duzeolemisti. Adana'da yaptlan
roplantrya katilan Kadin ve Aile Sorunlan Birimi baskaru "Kibns Turk Toplumunda

Aile iyi Siddet" konusunu dile getirrni~ti. Kadm Dayarusrna Vakfinm Kasun 1996'da
Ankara' da duzenledigi Kadm Platformu adma tiy kisinin katildig: toplanti yine "Aile

lei Siddet" konusunda idi.
Yapilan mulakatlarda Kadm Platformu Temsilcilerinden Yurtsever Kadinlar
Birligi baskam, istanbul'da yaptlan HABiTAT 2 konferans1ru hakkmda a~ag1daki
bilgileri vermistir (Yurtsever Kadmlar Birligi'nden belge).
Konferansta, BM Genel Sekreteri Butros Gali, kadm ve cocuklarm y~dtgt zorluklar ile
konut sorunlanna, bazi temel hizmetlerin verilmesindeki aksakhklara, istihdam azligma, siddet ve
terore, su ve hava krililigine, en basta gelen sorunlar olarak dikkati cekti; tum bunlann uzerine kuresel
bir anlayisla gidilmesi gerektigini belirtti. iki hafta suren konferansta, tum konular derinlemesine
tartl~ild.1, genel uzlasma saglandi.

1994-1997 ytllan arasinda kadm kuruluslan

ulke icinde de

cesitli

etkinliklerde bulundular. Bazi kadm demekleri ttizilklerine uygun olarak yardun
etkinliklerine yer verseler de bu cahsmalar son yillarda iyice azalmis gorunmektedir.
Kad1nlar i;abalanm genelde ulke, ozelde kadmla ilgili sorunlann asrlmasi uzerinde
yogunl~ttrdtlar.

•
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Tum Kuzey Kibns Turk kadm orgutleri ile Kadm ve Aile ,Sorunlan Birimi, 8 Mart

Dunya Kadmlar Gunu' nil 1997 vilmda cesitli etkinliklerle . kutladilar. Yine kadm
kurulu~lan, 5 Subat 1997 Laiklik Gunu'nu

kutlayip ayru gun Laiklik Konferans1 ·

dtizenlediler (Yenidiizen g., 7-8 Eyliil 1997 ve Kabns g. 7-8 Eyliil 1997).

Kadm ve 9ocuklan ilgilendiren bir sorun olan "aile ici siddet"i toplumun

'

gilndemine

getirmek,

kadina karsi olan siddete duyarltltgi arnrmak

uyeler i',9e~itli radyo ve televizyon programlanna

Platformundan

icin Kadm

kanldilar, kadmlan

bilirn;lendirmeye 9ah~tilar.
Kadm ve Aile Sorunlan
Merkezinde,

T. C. Kadnun

birlikte "Kar~d~t1rmah

Birimi, 6- 7 Eylul tarihierinde,

Sosyal Hayatmr Arastirma

Ataturk

ve . inceleme

Dernegi

Y erel Y onetim ve Y erel Y onetim Kademelerinde

konulu bir sempozyum

gers;ekle~tirdi. "Kent ve Kultur",

konu9macllar

soz

Turkiye'den
aldilar.

duruldu;

Kadm"

Kadm"

gelen uzman ve bilim adarnlan ile KKTC'den

Sempozyumda

cozmede soz sahibi olrnasi g~ekirken,
uzerinde

kadtmn,

y~ad1gi

yorenin

sorunlanru

bugune dek bunun yeterince . saglanamadtgi

etkin bicimde biitunle~menin ancak toplumun

toplumda

ile

"Kar~tla~t1rmah Y erel

Y onetim Sistemleri", "Halkla ili~kiler ve Y erel Yonetim Kademelerinde
konulu oturumlarda

Kultur

tum

kademelerinde kadmm yer almasryla rnumkun olabilecegi de vurgulandi.

"Kadmm aktif siyasal ya~ama katthmi" ozellikle 1997' de kadmlann onemle
.•

uzerinde

durdugu

I,.

bir konu

·I!

oldu. Turk kadinmm secrne ve secilrne hakkma

kavu~mas1run ytldoniimiiniin ~tland1gi 5 Arahk 1996 gunu, Kadm Platformu, Kuzey

Kibns Tiirk kaduunm bu hailnmn yasarna ge~irilmesinigundeme getirdi ve KKTC
Meclisinden

kad1nlara

yo~elik . kotarun

zorunlu

hale

getirilmesini

istedi.

K. T. Dniversiteli Kadmlar Demegi de 1997 Genel Kurulunda, tum siyasal partilerden
kadinlar icin %30 kota istenmesini kararl~irarak 9e~itli giri~imlerde bulundu.

Konunun i~lenmesi yil boyunca devam etti. Kadm Platformu tarafindan yeni
bir

calisma

atolyelerinde,

bicimi

olarak

duzenlenen

ve ye~itl~ ·konulann

islendigi

dusunce

Haziran 1997'de "Kadm ve Politika" konusu ele almdi. UBP, DP,

•
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CTP, TK.P'den kadm uyelerle, kadin milletvekilleri, sendikactlar, secimlerde aday

olmus ya da siyasete ilgi duyan kadmlar ve kadm orgutleri temsilcilerinin katildig:
bu genis kapsarnh

c;ah~mada, dilnyanm

Ktbns'm

kadmm

ozelinde,

politikaya

cesitli ulkelerinden

attlmasmdaki

veriler

engeller

incelenerek

uzerinde

duruldu;

engellerin asilmasi icin careler uretildi, izlenecek yollar belirlendi.

Kadmlar ayru konuda, Eylul 1997'de
Platformu

onculugunde,

siyasal

partilerle

yeni bir -c;aba icine girdiler. Kadm
sendikalardan,

diger

sivil

'

toplum

orgi.itlerinden kadtnlar, bagunsiz bayanlar guc; birligi yaparak bu kez "Politika Icin
Kadm Giri~imi"ni olu~urdular.

Amaclan,

kadmm aktif politikaya katihmrru her

yonden desteklemek, kadinm siyasal karar organlannda ozlenen sayiya ulasmasi icin
cahsrnakur.
1995 -

1997 yillan

Birliginin ve iki toplurnlu
kadmlar1run,

arasmda,
gruplarm

"uzla~mazhklann

Kadm Platformu

ile Yurtsever

bir kanadmi olusturan

c;ozumil",

"bansa

Kadinlar

bazi Kibnsh

katki"

cabasiyla

Turk

bir

dizi

...

etkinliklerde bulunduklan gozlenmi~tir.

.

Bu amacla Kadm Platformu

uyeleri, BM Genel Sekreterinin Kibns Ozel

Temsilcisi, Temsilci Yardimcisr ve Ozel Darusrnaru ile toplanti

yaparak, temsil

ettikleri kad1nlann Kibns sorununa bakis ac;1s1111 aktardilar, iki toplumlu ve Kibns
Turk kadmma yonelik cesitli kadin projelerini BM yetkililerine sundular. Aynca
"yeni

iletisirn

yontemleri",

payla~dm1~ vizyonlar
gruplann

olusturma l ,

"temel

da uzerinde durdugu konulan

almaktadtrlar.
mektuplar

"uzla~mazhklann

Bu

c;erc;evede Kibns

gonderdiler.

Sirur olaylan

c;ozumil",

"sorunlan

insani ihtiyaclar"
duzenledikleri

tamrnlayip

gibi iki toplumlu

dusance

atolyelerinde

Rum

kadin

orgutlerine

cesitli

ve

S-300

fuze

gunlerinde

krizi

ele

tarihlerde
Rum

kadmlarma, karsihkh anlayis ve temel insani ihityac;lann kar~tlanacag1 bir cozum
icin birlikte caba gostermeleri

Tarnrrm YazJSJ s.3).

istegi ile "bans" cagnsi yaptilar (Kadm Platformu

6

Kadm Platformu, aynca 8 Mart 1996' da, Avrupa Birligi ile isbirligine girerek
iki toplumlu bir kadm konferansi di.izenlenrnesine onculuk etrnisti. Avrupa Konseyi
Kadm -Enforrnasyonu baskarurun, Avrupa'da kadirun durumu, kazarumlan hakkinda
bilgi aktardigi bu konferansa

Kadm - Platformunu

olusturan bes orgutten uyelerle

Rum kadin orgut i.iyeleri katilnusti.

Bir diger grup Rum kadm parlamenter girisimiyle olusturulan iki T.oplumlu
Kadm Grubudur. Bu gitpta, her iki toplumdan "kadm orgutleri" temsil edilmektedir.
Grubun

toplantilannda

dogrudan

Kibns

sorununun , ozune

deginilmemekte,

iki

toplumda kadmlan ilgilendiren konular ele almrnaktadir.

iki toplumlu
tarihlerinde

bir diger grup daha vardir. Bu grup

A vrupa

Birliginin

17-19 Nisan

1997

girisimiyle Bruksel' de "Bansa Bir Sans Verin:

Kibns'tan Kadmlar Konusuyor" bashkh konferansa katilan 25 Kibnsh Turk ve 25
Kibnsli Rum kadmdan olusmakta ve "Bruksel Kadm Grubu" olarak arulmaktadir, Bu
gruba uye Turk kadinlann gruba katilmalan icin yaptrgi girisimler devlet yetkilerince
··4-.

engellenmistir.

Her Uy grup da demek niteligi tasirnayan yurttas girisimi oJan sivil toplum
orgutudur. iki toplumlu gruplarda bireysel konusulmakta,
kisisel deneyimler

paylasilmaktadir.

aralarla Lefkosa'da

Toplantilar,

genelleme yapilmamakta

katilanlar

tarafindan

Yesil Hat uzerindeki Ledra Palace Oteli'nde

belirlenen

yapilmaktadir

(Inan 1998 s. 125-126).
Kadm Platfrormuna

bagh orgut temsilcilerinin cogu bu gruplarda

da yer

aldigmdan dernek-grup etkinlikJerinde bir ic icelik vardir. Katihm bireysel olsa da iki
toplumlu
zamanlarda

gruplardaki
bazi

bakis

kadm

acilanrnn,

dernegi

cahsma

baskanlannca

yontem . ve
benimsenerek

hedeflerinin

son

seslendirildigini

gozlenmektedir.

iki toplumlu gruplann
gunlerde bir derneklerimizin

uzerinde durdugu "iki toplumun yakmlasmasi" son
calisma progranuna

girmistir

14 Eylul 1997 gunu

7

Yurtsever

Kadmlar Birliginden

45 kisilik bir heyet Rum yurtsever

kadmlanmn

orgutu POGO'nun davetlisi olarak Guney Kibns'a gitmis, iki kadm orgutu, bans icin
ortak mucadele etme karan almistir. YKB baskaru Oya 'Talat basinda bulundugu
orgutun "demokrasi ve bans" icin kuruldugunu belirtmis, "cocuklanrruza mutlu bit

gelecek ve bans icinde bir Kibns teslim etmek arnaci ile ararruzda olumlu iliskiler
gelistirmemiz gerekir'' demistir. 21 Eylul Pazar gunu de Rum yurtsever kadinlanrun
orgutu POGO'dan bir grup, YKB'nin davetlisi olarak Kuzey Kibns'a gelmistir,

Son yillarda, Kadm Platformunun "uzlasmazhklann cozumu" ve "bansa
katki" amacli etkinliklerine katilan, iki toplumlu gruplara temsilci gonderen
K. T.Kadmlar Birligi ile K.T. Universiteli Kadmlar Dernegi, tuzuklerindeki arnactan
zaman zaman uzaklasmis gorunrnektedirler. Bugun Universiteli Kadmlar' Dernegi
Kibns Sorunu'nun sorununda tavir belirlemis ve baska kadm demekleri ile birlikte
hareket ederek cozum ve bans surecine katki 'koyrnustur. Yurtsever Kadmlar Birligi
ise "Kadinm yurt ve dunya bairsmm ve ulusal cikarlanrmzm etkin savunucuculan
arasma katilmasi" icin calismaya tuzugunde yer veren bir dernektir. iki toplumlu
gruplara yakm bir cahsrna anlayisi icinde etkinliklerine devam etmektedir. Rumkadm dernegi ile bir araya gelerek ayru amac icin ortak etkinlik duzenlernistir. Boyle
-

-

bir olay, K.T.kad1rurun1931 'de baslayan derneklesrne surecinde ilk kez yasanrmsnr.
Bugun Kibns sorununun cozurnunde katki koyan kadin derneklerinin yapt1gi
cahsmalar onernli bir kazamrndir. Ortak tavir belirleyerek birlikte yayinladiklan
yayinlarda bunu gozlemlemekteyiz. (Ek: 2 )
Kadm orgutlerimizinen onemli kazarumJanndan , olan Turk Aile Yasasinm
degisikliginiK.K.T. C. Cumhuriyet Meclisi'nden gecrnesidir.

Bu konu basmda soyle ortaya konrnaktadir (Yenidilzen G. 1993).

Fastl 339 Turk Aile Yasast yuriirlukte kaldtkca, kadtnlar aile reisinin esi
olmaktan kurtulamayacaklar.

·•
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Cogumuz, Aile Yasast 'ndaki "Koca, evlilik birliginin ·ba§kamd1r'1 sozlerini
ananevi (kulturel) degerlerimtzin yanstmast o/arak goruruz.

Bir yerde fahri

baskanltk gibi. Ancak, devlet karststndaki her islemde esit ortakltk saytlan evliligin,

yasadaki reislik tantmtyla erkeklere ayncalik tamdtguu ve baskantn iki oya sahip
oldugunu goruruz.

Aile Yasast 'na gore, aileninikamet yerini koca tayin eder. Kadtn kocastndan
soyadtnt altr. <;ocuklcifuidini egitiminden baba sorumludur. Baba izin vermedikce,
cocuklar

anne ile yurt dtstna ctkamaz. Kadtn, erkegin izni olmadan disarda

caltsamaz.

Evlilik kurumu icinde kadtna getirilen

ktsttlamalar, gunumuz insani

degerlerine taban tabana zit. oldugu gibi, Anayasamtza da aykzrzdzr. En basta
devletin vatandaslartna cinsiyet ayirtmctltgt yapamtyacagt teme/ kural olarak
konmustur. lnsan hak ve ozgurlukleri actstndan da herkes, diledigi iste caltsma,
yerlesme ve her turlu ozgiirliige sahiptir. Sormak gerekir: Anayasa mt daha ustundur

yok.sa yasalar mz? Hukuk kurallartna gore elbette Anayasa ama bizim devlette,
yasalar Anayasa ya aykirt da olsalar daha ustun tutuluyor. Halbuki, her Anayasa 'da
yasalarzn Anayasa ya uydurulma zorunlulugu hiikme baglanmtsttr.

Aile

Yasas1'nm Anayasa ya ve gunun kosullartna uyarlanmast icin

Universiteli Kadtnlar Dernegi 'nin baslatttgt caltsma var. Hukumet partisi bir tasart
uzerinde caltstigtnt soyluyor. Ancak caltsmalart kaplumbaga htzt i/e suriiyor ki bir
turlu Meclis 'e gonderilmiyor.

Bu arada, Aile Yasas1'na dayanarak kadtnlann miilkiyet haklartntn da
engellendigi ya da gasbedildigini gosterecek iki haberim var.

Birincisi Sosyal Konutlar 'in dagtttmt ile ilgili.... Sosyal Konut basvuru
forumlartnda "Aile Reist on plana ctkanltrken, konutun aile baskant olan erkege
verilebilecegi actkca ima ediliyor. Jani, evli kadtntn sosyal konut almaya hakkt yok.

.•.
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Diger yandan "Aile Reisinin E,Ji Hakkmda Bilgiler" basltgt alttnda, kadtnm
kazanctmn

erkegin hanesine

kredi olarak kattldigt

hissettiriliyor.

Ayni ,Jekilde

kadtntn tastntr tasmmaz mallari, "Ailenin Tastntr Tasmmaz Malian" kategorisine
konuyor. Devlete gore, kadtmn mallari ailenin, ailenin de risi erkek, o halde kadtnm
mallart da erkege ait.

Bunlan saktn· yorum
kadmlar

biliyorum.

-Baztlan

olarak degerlendirmeyin.
butiin yattnmlart

Sosyal Konut

gercekiestirdigi

alamamts

halde

kocan

"baskantn" adina 91kt1. Musterek ko911, kadinm "oluru" ile ger9ekle§ebilirmi§I

Kadmlann ozel mulklerinin Aile Yasasi kiltf yaptlarak erkegin mii/kiyetine
ge9irildiginin elimde belgesi var. Hem de kocantn Ba,Jsavc1 'nm onayt ilel

Esdeger ma/ alma ile ilgili bir konuda, guneyde ma/ birakmamts ve e§deger
puam olmayan bir koca, kanstnin esdeger puanz ile hak sahibi yaptltp adma kocan
pkanhyor. Bassavci Akin Sait olaytn yasalligim

soyle savunuyor:

"Mal puamnl!
l

haiz olmadan kan koca ayrt dii,Jilniilemez. Mukavele,
yaptldtgtna

gore de bu mukaveleye

dayanarak,

aile reisi stfau ile koca ile

kisi, esinin haiz oldugu e§deger

puanlarint kullanarak yasamn 71A maddesinden yararlanabilir.
Bun/arm ustune arttk koca bir pardon cekilir. Ne olacak seksist devlet denir.
Ve' tabii kadinlar, hakkmtzt yedirmeyin denir. "

Ttirk Aile Y asasi degi~ikligi icin Kadm Platfonnu (K.T .Kadmlar Birligi,
K.T.Dniversiteli Kadmlar Dernegi, Yurtsever Kadmlar Dernegi, Kadm Arastirmalan
Merkezi, Baris ve Federal Cozum Icin Kadin Hareketi) ve Kadm ve Aile Sorunlan
Birimi isbirligi yaparak ust duzey yoneticder ve parlamenterler uzerinde baskrlar
yapttlar. ilk once 8 Mart 1996' da BM Kadtnlara Karst Her Turlu Ayinmcihgm
Onlenmesi Uluslararas1 Sozle~mesi (S/1996 sayih onay yasasi) Yasama Meclisi'nde

•

kabul e dildi.(Ek:3)
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Y akla~tk bir yil sonra 3 Arahk 1997 tarihinde Aile Y asa Onerisi oybirligi ile
Meclis Hukuk ve Siyasi Isler Komitesi'nin onayiru aldi. Sonra Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulu dokuz bolurn ve elli iki rnaddeden olusan Aile (Evlenrne ve Bo~anrna) ·
Y asa Onerisini madde

rnadde goru~erel.· Cumhuriyet

Meclisi Genel Kurulunca
.

'

oybirligiyle onaylad1. Kurul, Ba~savc1hgm gorust; ahn41ktan sonra Cumhurbaskaru
tarafindan

Meclise

Ba~savc1bgm

iade

goru~leri

oluyor,

getiriliyor. ilk kez Yurtsever
gelerek

Hukuk

ve Siyasi Isler Komitesi'nin

duzenlemeler

getirdigi

Aile

(Evlenme-

Ocak 1998'de yeniden oybirligi ile onaylandr. 'Bu yasa ile

evlilik birligi korunrnu~

biraraya

ardmdan

dogrultusunda

Zl

Bo~anrna) Yasas1'ru

edilen,

aileye demokratik

bir yapi ve esitlik

yagd~

Kadmlar Birligi'nin yagns1 ile 15 kadm orgtitiini.in

Bosna-Hersek

savasa

birliktliklerini kimi zaman azalarak,

icin

eylemler· planlayan

kadinlar

bu

kirni zaman yogalarak Kadm Platforrnu'nun

olu~urnuna kadar ta~1m1~lardir. Kadm demek haskanlan ile yaptigirn mulakatlarda
Kadm Platformu icin hep iyi, gi.izel ~eyler isittim. Ozellikle Platforurn icinde yer alan
Yurtsever

Kadmlar

Birligi Ba~kant icin Platforutp.'da

iyiniyet ve toparlayic1hk

ozelligi kadin demek ba~kanlan tarafindan ovguyle belirtilrni~tir.

Kadm Platforrnu'nun

olu~umunda kisisel 9abalan gozardi edilmeyen kadm

gazetecilere de rastlarur. Yil 2002 ve Kadm Platforrnu tarih olmus gibidir. Sebep
olarak Kadm Platformu'nda

yeralan orgutlerin farkh politik gorus aynhklan oldugu

tum platforum uyeleri arasmda goru~birligidir.
DP-CTP
Birirni

donerni -ki bu 1993-1997-

ba~kanirun

mulakatlarda

demek

Kadm

Platforrnu

ile

Qa~kanlan tarafindan

Ba~bakan Yard1rnc1hg1 Kadm Aile
iyi, . guzel

isbirligi

yapt1gi yaptlan

vurgulanm1~ttr. UBP-TKP

Koalisyon

donerninde Kadm ve Aile Dairesi donem donern kadm cahsmalan uygulama taslak
planlan hazirlannus,
iilkeleri

ile

ilgili

bunlan

kadm orgutlerine

kadrn-erk~k

esitlik

yasasr

sunmustur.
Norvec

Aynca
modeli

da iskandinav
Incerenmls

ve

sunulmu~ur. (Ek:4).
Su an Ba~bakanliga bagl: Kadrn ve Aile Dairesi olarak Meclis'ten onay alan
Dairenin kadro olu~turrna yabsmalm devam etmektedir

.•.
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Bugune kadar kadmlar icin yapilan bir baska calisma da DP - CTP donitni
(1993-1997)

Saghk Bakanhgi'na bagh Lapta'da Kadin Siginrna Evi acilmasrdrr. Bu

Sigmma Evi islevini se~itli nedenlerden dolayi yerine getiremernistir. Farkli
egilimlerden farkh kadm kurumlannuz asgari mustereklerde bulusarak ayru hedef
dogrultusunda hareket edebileceklerini gostermislerdir. (Ek:5)

Kadin Haklari'nin gelistirilmesi ve kadmlann statulerinin yukseltilmesi
konusunda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Hukumetleri deneyimlerini hep kadin
sivil toplum orgutleri sayesinde yasanustir. Kadm Sivil Toplum Orgutleri kadin
konusunda devlet politikalanndan hep onde olrnustur. Hatta bazt kadinlanrmz
dunyarun yeni kavradrgi bazi kavramlan (Or. Siyasi Partilerde Kadin Kotasi gibi.)
toplumumuza maletrnistir. Bu gecen yillar icinde bu' cozumsuzlukten dolayi kadm
derneklerimiz salt kadm .cahsmalan yaprnaya firsat bulamarrustrr. Yillardir kadm
derneklerimiz sosyal yardim amach olsun, kulturel sosyal amach olsun hep Kibns
sorunu ve cozumsuzlukle ilgilenmek zorunda kalrrustir. Kibns Turk kadiru dunyah
ve avrupal.t olmak zorunda oldugunun bilinciyle olurnsuzluklan asarak bans ve
cozumu yakalama gayreti icindedir. Ulkeye bans ve cozum gelmesi icin savasim
vermeye hala devam etrnektedir. Bu amacla birlik ve beraberlik icinde cahsmalar
yapmaktadirlar.

"
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Problem Ciimlesi

Kibns

Turk kesiminde

faaliyetini surduren kadm orgutleri

" Kadmlann

Orgiitlerunesi Konusunda" kendilerinden bekleneni yapabiliyor rru?

Alt Problemler

Bu arasnrmayla Kibns Turk kesiminde orgutlu bulunan kadm orgutlerinin
yonetimlerinin analiz edilmesi ama,;larunaktadrr.

Bu amaca ulasmak uzere a~agtdaki sorulara cevap aranrrustir.
1. Kadin orgutleri sayisal ve nitel olarak yeterli midir?
2. Kadm orgutleri arasinda amac birligi var rnidir?
3. Yonetirn yap1lannda paralellik var mrdir? .
4. Kadin 6rgutleri arasmda isbirligi yeterli midir?
5. Faaliyetlerde paralellik var rrudir?

Ara~tirmamn Amacr

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

faaliyet surduren

kadm

\

demekleri

yonetsel mevzuatlanru inceleyerek vapuklan 9al1~malan ar~ttrarak kadm orgutleri
arasmda arnac birlikteliklerinin

olup olrnadiguu ortaya koymak

sayisal ve nitel

olarak yeterliliklerini belirlemek i~birliklerinin yeterlilik duzeyini saptamakt1r.

KKTC kadm demeklerinin

olasi bir birliktelik durumunda

hangi ·ktstaslar

altinda birle~ebilir durumlanru saptamak ara~1rmarun diger bir amae1d1r.

Bans ve cozurn surecinde ne derece birlikte hareket ettiklerini durum tespitini
yapmak ise ucunct; amactir.
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Ara~tirmanm Onemi
Icinde bulundugumuz surec ( <;ozum ve AB sureci ) Kibns Turk Halki ve
dolayrsi ile kad1nlanITII~ icin onernli bir siire9tir. Kibns Turk kadiru KKTC
kuruldugundan bu yana ve hatta oncesinde varhg1ru karutlamak, ulkede gelisen,
degi~en olaylara tepkisini gostermek icin orgtitlenmi~tir. Ve orgutlenmeye devam
etmektedir. Kibns Turk kadmmm orgtitlenme yap1s1 ile ilgili simrh sayida arastirma
yap1lmt~t1r. Kadm orgutlenmesi uzerine vaprlrms bilimsel bir calisma ise yoktur. Bu
nedenle KKTC' de kayrth " Kadm Demeklerinin Yonetirnlerinin Analizi " adli bu
cahsma onem arzetmektedir.
Bu gunku KKTC' de gelecekleri icin ( Bans ve cozum icin ) meydanlarda hak
arayan kadtnlannuz, orgutlu bulunan kadin demeklerimizin uyeleridir. KKTC
Me9lisi'nden, kadmlar ve esitlik ile ilgili yasalar ge9iren, dunya devletlerine Kibns
Turk Halki'ru rarutmaya cahsan kad1nlanITIIz tyine bu orgutlu kadm derneklerimizin
uyeleridir.
Aynca kadinlanrruz, ulkernizdeki diger sivil toplum orgutlerinin karar alma
mekanizmalannda yeralmalan KT kadm orgtitlenmesinin kazantrmdtr.
Bu demeklerde vetisen kadmlanITIIztn, demeklerde nasisl orgtitlendikler,
baska kadm dernekleri ile nasrl i~birligi icine girdikleri, nastl arnaclar belirledikleri
bunlan uygulamalanndaki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak acismdan
da
•
bu cahsma onem arzetmektedir.
Kadm demeklerinin Kibns Turk kadiruna ozelde kadm bilincini vermesi,
genelde toplum sorunlanna duyarh insan Haklan'na saygilt ulkesinin ve dunya
cikarlarnun korunmasr icin savas verebilen 9agda~ kadinlar olarak yeti~mesinde rol
oynar.
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Ara~t1rmanm Srmrhhklart

'

Bu arasnrma.
1. K.KTC' de Icisleri ve Koy Isleri Bakanhgi' na bagh Lefkosa
Kaymakamltgi'na, Sendikalar Mukayyitligi'ne, Yuksek Secirn Kurulu'na
bagh kadm demekleri sendika ve parti kadm kollan ve bagimsiz kadm
demekleri ile smirhdir.

2.

1975-2002 y11lannda faaliyetini surduren Kadm Orgutleri ile snnrhdir,

Ara~tarmanm Varsay1mlan (Sayrltrlarr]

Bu yal1~mada su temel varsayimlardau hareket edilrnistir.
1- Bugun K.K.T.C.

· .•...

bans ve cozum icin rnucadele veren kadmlamruza

orgutlu kadm demeklerimizin etkisi olmustur.
2- K.K.T.C.
kadinlar

kadmm

geli~imine katkida

ile ilgili yasalar gecirebilen,

bulunan,

K.K.T.C.

meclisinden

ulkelerini yurtd1~mda tarutmaya

cahsan Kadm Demeklerimizin orgutlu ve islevi yuksek 9ah~malan etkili
olrnustur.
3- Secilen ara~t1rma yontemi,

bu

ara~t1rmanm amacma,

konusuna

ve

problemin ortaya 91kmasma uygundur.
4- Mulakat

(soru

cetveli)

bu arasnrma

icin gerekli

verileri

a91smdan gerekli bir aractir.
5- Soru cetve]inde olagan cevaplann dogru oldugu kabul edilmi~tir.

toplamak
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Tammlar

Orgiit : Ortak bir amac veya i~i gerceklestirmek icin biraraya gelmis kurumlarm veya
kisilerin olusturdugu birlik (Milliyet Turkce Sozliik 1992: 1141 ).

Demek : Belirli ve ortak bir amaci gerceklestirmek icin kurulan yasal topluluk.
(Meydan Larousse 1985:)

Sendika : i~i veya .memurlann i~, kazanc, toplumsal ve kiiltiirel konular bakimmdan
cikarlanru korumak ve daha da gelistirmek icin aralannda kurduklan birlik. (KTOS Yaymlan
2000:12).

Kadm Biirosu : Sendika ve partilerde kadm cahsmalannm yiiriitiildiigii birim.
(Uludag 1998:8).

Parti: Ortak d~iince ve go~eki kisilerin olusturdugu siyasi topluluk.

Parti Kadm Kolu : Kadmlann politikayla yakindan ilgilenmelerini saglamak,
mensubu bulunduklan partinin diinya gorii~nii kadmlar arasinda yaymak ve kadmlann
firgiitlenmesini saglamak icin olusturulan birim. (Talash 1996: 32).
Kadm Platformu : Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde 5 kadm orgiitiiniin biraraya
gelerek olusturduklan ve kararlanm uzlasma yontemiyle aldig: bir iist yapi, (Atalay
1998:119).

Bagunsiz Kurulus ; Hicbir partiye bagh olmayan sadece Tiirk Cemaat Meclisi Birlik
ve Dernekler Yasasma gore faaliyet gosteren kadm demekleri.

Sendikalann Yan Kuruluslan

: KKTC'ndeki Sendikalar Mukayyitligine bagh

sendikalarda faaliyet gosteren, kadm calismalan yapan kadm bilrolan,

Parti Kadm Kollan : KKTC'de Yiiksek Secim Kurulu'na bagh partilerin icinde bir
yonetmelikle faaliyet gosteren kadm birimi.

16
. Kadm Arasnrmajan Merkezleri : KKTC'de amaclan yurt icinde ve yurt dismda
kadinm konumu ve sorunlan ile ilgili her alanda arasnrma yapmak ve egitime yonelik
faaliyetlerde bulunan kadm dernekleri.
Ban~ ve Federal c;oziim Bareketi : Demeklerden farkh olarak amaclan admda olan
ve Lefkosa'da faaliyet gosteren kaynsiz bir kadm hareketi.
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Krsaltmalar
AB

: A vrupa Birligi

BES

: Belediye Emekcileri Sendikasi

BM

: Birlesmis Milletler

C.T.P.

:Cumhuriyetci Turk Partisi

D.P.

-i,,;Demokrat Parti

HABiTAT

: Birlesrnis Milletler insan Yerlesimleri Konferansi

KT AMS

: Krbns Turk Amme Memurlan Sendikasi

KAYAD

: Kadmdan Y asarna Destek Dernegi

K.T.

: Kibns Turk .

KTOS

: Kibns Turk Ogretmenler Sendikasi

KTOEOS

: Kibns Turk Orta Egitim Ogretmenler Sendikasi

K.K. T.C.

.: Kuzey Krbns Turk Curnhuriyeti

T.C.

:Ttirkiye Cumhuriyeti

T.K.P.

:Toplumcu Kurtulus Partisi

U.B.P.

: Ulusal Birlik Partisi

UNDPB.M

:Kalkmma Programi

POGO

:Rum Yurtsever KadmJannm Orgutu

Y.K.B.

: Yurtsever Kadmlar Birlig:

I

-~.
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Arasnrrna ve Yaymlar:.
Yurt Icindekiler:
1. Bahire

Uzman Inan ve Muruvet

degisim

ve

gelisiminde

Kibns

Atalay (1994).

"Kibns

Turk

Dernekleri"

Kadm

Turku'nun
isimli

arastirmalannda Kibns Turk Kadm Derneklerini u9 ana bolumde biraraya
getirdiler.

• ·r.,1ngiliz Donerni
•

Kibns Cumhuriyeti Donemi

•

Kibns Turku'nun Ozyonetimleri Donemi

Arastirmada cesitli demeklerde gucbirligi olusturan Kibns Turk Kadmlan'run
'

Ataturk Devrimlerinin benimsenip yaygmlasmasrna Anavatan'a
bilincin

guclenmesine

Ada' daki

varolus

savasimma,

kadm erkek esitliginin yasallasmasma

gelismesine,

baghlrgm ve ulusal

kadmm

sosyal

kulturel

katki yaptiklanm

ne oranda

toplumun dayarusma ve yardirnlasmasmda nasil yer almakta olduklanru 1974 sonrasi
degisen kosullara ayak uydurarak demek arnaclannda calisma alanlannda cesitlilik
yaratarak

cogulcu

yerlesmesinde,

toplum

ulkenin

yapismm

tarutrlmasinda,

ustlendiklerini incelemektedirler.

yarattlmasmda
dunyaya

demokratik

acilmasmda,

ne

Kibns Turk Kadm Dernekleri'nin

yasamm

gibi gorevler
nerden nereye

geldiklerini ortaya koymak, toplumca daha mutlu bir gelecek kurarken gecmisle
kopruler

olusturmak,

bugunu degerlendirirken

de saghkh sonuclara ulasahilmek,

arasnrmacilann arnacrru olusturmaktadrr.

2. Sevgul Uludag (1998). "Kadmlar Icin Politikada

Strateji ve Planlama"

isimli arastirmada kadmm yeryuzunde politik alanda neden varolmadigi
bu durumun degistirilmesi icin neler yapilmakta oldugunu, ne tor bir
planlama ve ne tur stratejiler onerildigi uzerinde duruluyor.
•

Toplumsal cinsiyet ve politika

e

Kadm orgutleri ve politika

•

Politikada kadm etkisi

.,

19

•

Bir strateji olarak kota

•

Isvec ornegi

•

ingiltere deneyimi

•

Kadinlar icin politikada planlama

Konu bashklan altmda kadmm durumunu ortaya koyuyor. Arastirmarun
Sonunda

kadrnlann

politikaya

kanhp

kendi ihtiyaclanru

gundem

yapmasiru ve

·ll,{

aynmcrhgm ortadan kaldrnlmasirun kadm sorunlanrun cozurmt icin adirn olabilecegi
genellemesini yapiyor.

3. K.K.T.C.,. Devlet Baskanligi ve Basbakan Yardrrncihgi, Kadm ve Aile
Sorunlan Birimi.1. Kadm Kongresi (2000).

~

17 sunumun yapildigi kongre bildirgelerinin biri de Zeray Uzunoglu'nun
sundugu "Sivil Toplum Orgutu" isimli bildiridir. Arastirmaci bildiride sivil toplum
orgutlerinin tarihsel gelisimi, gunumuzde

sivil toplum kuruluslanna

degindi. Sivil

toplum kuruluslanrun belirleyici niteliklerini, gunumuzde ve ulkemizde sivil toplum
irdeleyerek, sivil toplum orgutlerinin drs
,
ve diger kuruluslarla iliski kurabilecek

kuruluslanrun nasil bir alan olusturduklanm
dunyadan,

sivil toplum

kapasitelere

sahip

kuruluslanyla

olmasi

ve

bu

iliskilerini

gelistirmelerinin

olumlu

olarak

degerlendirecek bir ozellik olarak incelemistir.

Y mi Drsmdakiler
1. Yrldiz Ecevit.
yapilan arastirmasmda,

(1989) Kadm Dayarusmasi ve Kadm Orgutleri adi ile
arastirmaci arastirrnadaki

amaci bagimsrz ve ozerk kadm

orgutlenrnelerine dayarusma ve orgutlenme bicirnlerini saptayarak, su sorulara yarut

ararrusur
•

Kadinlar mc;m ve hangi amaclan
dayarusrna gelistirip, orgutleniyorlar.

gerceklestirmek

Ifill

aralannda

...
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•

Hangi nedenler kadmlan bagimsiz ve ozerk orgutler kutmaya
yoneltiyor?

•

Kadm orgutlerinin kurulabilmelerininkosullan nelerdir?

•

Kadm orgutlerinin surekliligini onleyen nedenler nelerdir?

Arastirrnaci kadm orgutlerinin baslangicta bir veya birkac temel amaci
gerceklestirmek 'icin kuruldugunu, -bu amac dogrultusunda icinde bulunduklan
iliskiler ve katildiklan ortak cahsmalar, onlann bilinclenmesine ve kollektif
.•ti:,{,

orgutlenmenin diger bicimlerini tarumalanna yardimci oldugunu belirtir. Kadm
orgutlerinin toplumsal hareketin diger orgutler ile zitlasma iddiasmda olmadigmm
ozgurluklerinin ve ozerk olmalanrun baska orgutlerin gi.inderninde yer almayan
ozgur kadm sorunlanna ozel onern atfetmelerinin sonucu oldugunu ileri surer.
'

Kadmlann ortak mucadele alarurun guclu ve vazgecilmez bir parcasi haline
geldiginde hem kendi ozgur taleplerine hem de ortak rnucadele nedenlerine uygun bir
toplumsal guc olusturacaklannm sonucuna vanyor .

2- Margaret Palmel ve Beceerly Hyman (1993); Yonetimde Kadtnlar adh
cahsmasinda gunurnuzde orta ve Ost duzey yonetici olmak icin gerekli egitirn ve
deneyime sahip cok az kadmm bulundugu i~ yonetimi alrrus kadmlann sayismm
artmakta oldugu vurgularnaktadir. Kadmlann bazi yonetsel engelleri ve onyargilan
asrnasimn tek yolunun oteki cahsan yonetici kadinlarla birleserek kendi oz egitim
araclanru yaratmak oldugunu belirtmek, kadmlarm yonetirnde basanli olmalan icin
grup kimligi olusturmalanrnn gerektigini ileri surmektedir,

3- Trudy Heller (1997) Women and Man as Leaders in Busines adh
arastirmada yonetirnde kadm erkek iliskisini vurgulayarak cinsiyet boyutunu ortaya
koymaya cahsnustir. Bu cahsmada kadm yoneticilerinin cok duygusal yah~t1g1,
cabuk heyecanlandiklan, hemen sinirlendikleri belirtilmekte, erkek yoneticinin tam
tersine bir davranis gosterdigi ileri surulrnektedir.

.•..
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4- Cigdem Esin (2000) Ttirkiye'de Ferniaizm, Kadin Hareket/ler)

ve Kadm

Orgtitleri.Bu calisma 1980 sonrasi donemde kadin hareketinin ve kadm orgutlerinin
Turk

sivil toplum

icerisindeki yerini ve etkilerini incelemektedir.

Bu baglarnda

oncelikle sivil toplum tarumlamalan yapilrrus ve dunyada son 30 yilda sivil toplumun
yeniden gtindeme gelmesine neden olan siyasi ve ekonornik gelismeler aciklannustir.
Turkiye'de

1980'lerden

itibaren ivme kazanan

sivil toplum tartismalan

ve sivil

topluma yonelik bilginin artmasma neden olan tarihsel baglam tartisildiktan sonra

f'~inel

kadm hareketlerinin
ve

etkileri

olarak feminist hareketin ve kadm orgutlerinin politikalan

Turkiye' de

sivil

toplumun

gelismesine

katkilan

cercevesinde

incelenmistir.

5-

Fulya

Vekiloglu

Guclendirme.Insan-merkezli

(2000)

Kadm

Sivil

Toplum

Kuruluslan

ve

kalkmma perspektifinden.

Bu tezin amaci kadm sivil toplum kuruluslan ile kadmm guclenmesi olgusu
arasmdaki dinarnik ve etkilesimi kalkmma kapsammda incelemektir. Bu tez, buyume
merkezli kalkmma yaklasmundan, insan merkezli kalkmma yaklasmuna dogru olan
gecrs

si.irecinin,

guclendirmedeki
kadmm

kadinm

guclendirilmesine

ve

kadm ·

kuruluslanrun

bu

rollerine etkisini tartisan teorik bir cahsmadir. Bu gecis siirecinde

kalkmmaya

aktif

katrhrnrrun yollan,

kalkmma

tartismalan

ve

kadm

hareketinin gundernini yogun bir sekilde kapsarrustrr. Ancak kalkmrnada kadinm ve
toplumsal

cinsiyet

ve kalkmma

politikalan

cercevesinde

gelistirilen

kalkinma

yaklasimlanrun, kadirun kalkmma surecine katihrnmi bir amac degil, de bir arac gibi
gormesi kadmrn guclendirilmesi gereksinimini gozardi edilmesine yol acrrustir. Bu
cahsmada

savunuldugu

yaklasimlanrun
geleneksel

gibi

ekonornik

kalkinma

bunun

buyurneye,

modelini

bashca
insani

sorgulamak

nedeni
gelisirn
yerine,

gelistirilen

pahasma

kalkinrna

oncelik

mevcut

•

veren

kalkinmanm

gereksinimlerine cevap veren bir tarzi benimsemesidir. Bu sebeple kadm hareketinin
salt

ekonomik

parametrelerinin

performans

kategorilerinin

otesinde

kullarulacak,

kalkmrna

altematif bir kalkmma modeli gelistirmesi yonundeki isteklerinin,

bu gecis surecinde tamamlanmasi ve formule edilmesi onemli bir .gereksinimdir, Bu
tezde

kadmm

guclendirilmesi

kavramirun

buyurne

merkezli

kalkmrna

modeli

.
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kapsammda halen sorgulanan bir kavram oldugu belirtilmistir, · Bu nedenle kalkmma
gunderninin

buyume merkezli kalkinma yak1a~1mmdan, insan merkezli kalkmma

yaklasnmna

dogru yeniden tarumladrgi bu gecis · surecinde kadm kuruluslarmda

hayati bir rol dusmektedir. Bu anlamda biz guclendirme sorusuna mevcut kalkmma
modelleri icinde bir cozum aramaktansa bu tezin one surdugu gibi son on yilda sikca
vurgulanan,
kalkmma

gu<;:lendirme kavrarmnm gelistirilebilecegi insan merkezli altematif bir
modeli

uzerinde

yogunla~1lmah ve kadm

kuruluslanrun

rollerini

bu

cercevede tarumlamafiy1z.

6- Hali! Aytekin (2000) Egitim Sektorunde Cinsel Farklil~mamn
Niteliklerine

Etkisi isimli arasurmasirn

Bilimleri Kongresi'nde
ilkogretim

ve

sunmustur.

Ortaogretim

Erzurum

Sundugu

Duzeyi'nde

bu

Ataturk

Universitesi

cahsmada

Yoneticilerin

9. Egitim

Egitim

Cinsel

Yonetici

Sektorunde

Farkhla~malanrun

Yoneticisi Niteliklerine Etkileri incelenmistir. Bu amacla Ankara'da karsilastirmah
bir

alan arasnrmasi

yoneticilerinin

yapilmisur.

yonetici

nitelikleri

Yapilan
ile

istatiksel

cinsel

.

analizler

farkhhklan

sonucunda

arasmda

bir

egitirn
iliskinin

bulunmadigi gozlenmistir.

7- Hali! Aytekin (2001) KKTC'de Bayan Ogretmenlerin Orgutsel Katihnu ile
ilgili Beklentileri
Bilimleri
Sektorunde

isimli arastirrnasiru

Kongresi'nde

sunmu~tur..Sundugu

cahsan bayan ogretmenlerin

ilgili goru~leri

Abant

Izzet
bu

Baysal . Universitesi
cahsmada

KKTC'de

Egitim
Egitim

cinsiyet faktorune bagh olarak katihmla

arastmlrmsttr .. Bu- amacla

Hindistan,

Ingiltere

ve

Turkiye'yi

karsilasnran bir arastirmanm tasanm ve yonterni KKTC egitirn sektorunde cahsan,
isgoren

omeklernleriyle

denenmistir.

Cahsrna

sonucunda

KKTC

bayan

ogretmenlerin yaklasimlan lehine olumlu sonuclara ulasilmrstrr.

8- Fulya Sancan (2001) Kadm ve Erkek Yoneticilerinin Liderlik Davraru~lan
Arasindaki Farkl!hklar adh yuksek lisans ara~t1rmasmda secilmis yonetici gruplanna
uygulanan

anket

sonucunda

kadm ve erkek yoneticilerinin

arasmda fark olmadrgi sonucuna ulasilrmstrr.

liderlik davraruslan
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BOLUMD

DUNYADA KADIN BAREKETLERiNiN

Bu boliimde,

toplumun

KUR~MASI

kadma bakis acilan tarihsel

surec icinde incelenmis

ve

giiniimiizde kadm hareketleri irdelenmistir,

DUNYADA KADIN

1 • Monoteist Dinler ve Kadm

Monoteist

dinler denildigi

zaman akla gelen nedir? Y ahudilik,

Htristiyanhk

ve

Miisliimanhktrr. Bu dinler ise kadma sosyal, kiiltiirel ve siyasal etkinligi olmayan bir birey
olarak karsnmza

cikiyor. Monoteist

dinlerden

once, omegin

medeniyetin

be§igi saytlan

mesapotamya da kadm daha medeni bir konuma sahipti.

Bugiin diinyamn en biiyiik dini olan Htristiyanllkta

kadm erkegin kaburgasmdan

yarattlmt~tr denir. islam dini ise kadm ve erkek esitligini reddederken ancak iki kadmi sahit
olarak bir erkege e§it goriir. Mirasta da kadm ancak erkegin sahip oldugu mirasm yansma

layik goriiliir.
Ornegin Afrika'da koloniaizm donemi oncesi baktigmuzda Afrikah kadm erkege esit
bir konumdadtr.
2. Afrikada Kadm
Afrika'da kadm sadece Afrikah erkekle esit olmakla kalmamis aym zamanda
ekonomik hayatta on plana eikmisnr. Ticarette kadin erkekten daha aktif, daha etkilidir.
Yalruz bir durum Kolonializmle birlikte degismis, Avrupah beyaz adam Afrika knasma kendi
kadm normlanm getirmistir. Avrupa'da bakim olan Hrristiyanbgm norm ve deger yargrlardtr
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bunlar. Afiika'daki kadin konumuna tamamiyla ters dusmektedlr. Fakat siyasi hakimiyet tiim
somiirgelerde oldugu Afrika'da da "white-man" hakimiyetini kurmakla kalmamis aym
zamanda Afrika'run sosyal ve kiihiirel degerlerini de alum iistiine getirmistir,

Halbuki "white-man", yani beyaz adam diinyaya Avrupa medeniyetini g6tiinnekle
.
.
oviinm~ ve her gittigl, somurgelestlrdig] Afrika veya :Asya tilkelerine Huistiyan Avrupa
medeniyetini yani Hiristiyan sosyal yapi ve kiihiiriinii hakim konumuna getirmistir,

Dolayisi ile bu aspekten bakngmuzda hiristiyanhk kadm konusunda "medeni" Afrika
kiiltiiriinii kadmla ilgili olarak negatlfyonde etkilemistir,

Bundan dolayidir ki, eski Senegal Cumhurbaskani Sedar Senghor ve Senagalin yeni
Cumhurbaskam mohammed Abdu Djouf Yazann kendileriyle yapt1g1 miilakatlarda -kavmm
eski Afrika (yani somiirge olmadan once) cemiyetindeki kadunn yerini yakalamak iein hayli
caba harcadiklarmi ifade etmislerdir.

Eski Afrika toplumu ve bati yani Avrupa da kadmm yerini anlamak i~in once kadmtn
hiristiyan Avrupa'smdaki yerine bakmamiz gerekir.

3. Avrupa'da (Banda) Kad1n

Ashna bakacak olursak bugiin Avrupa kavlmm Afrika'da koloni alizmden onceki
yerine, statiisiine, esitligine ulasmak istemektedir. Ciinkii htristiyan Avrupa diger monoteist
dinler gibi kadmm cemiyette layik o ldugu yeri verememis; bunu kendisinden esirgemistir.
Hiristiyanhgm etkisinden kurtulmak icin ban kadmi 19. asirdan baslayarak giiniimiize dek
miicadele vermistir, Giiniimiizde bu miicadeleye "Uluslararasi Iliskilere Giris" kitaplartndan
dahi "Feminizm" adi altmdan yer verilmistir.

Bugiin arnk "female-perspective" Kadunn bakis acismdan yola cikarak her konu
yeniden analiz edilrnekte ve gozden gecirilmektedir, Bu konular tarih, edebiyat ve hatta film
endiistrisini de icine almaktadir, Sinema tarihinde ilk kez kadm yonetmenler basanh filmlere
imza atnusnr.
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Kadm, banda 2000'li ytllarda diinyadaki lokomotif konumunu muhafaza edercesine
zamanla yansmakta biiyiik hamlelerle, teknild gel_i,itnlerle i~i~ ilerlemektedir.

Monoteist dinler oncelikli olarak Avrupa ve Amerika'da
diger monoteist dinlere sahip cemiyetlerin

etkinliklerini kaybi ederken,

kadin statlisiinii etkileyerek diinya capmda bir

degislme yol acmaktadirlar. Bu degisim eski krta Asya'da hayli zor, sancih bir sekilde yavas,
fakat geriye don~

olmayan bir evolusyonu beraberindegetirmektedir,

4. Asya' da Kadm ·

Asya kuasi, giineyiyle, bansi ve dogusuyla tarih boyu kadmm sosyal yerini ve
statiisiinii etkili bir sekllde giiniimiize kadar tasnmstir. Burada kadin en cetin gelisim, degisim
savasuu vermektedir. Kiz cocuklanm diri diri gommek veya yakmak gibi gelenekler ne yazik
ki sadece Asya kitasmda gorillmii~iir. Bugiin Hindistan'da kiz cocuguna hamile kadmlar
cocugu aldirmakta, erkeklerin htzla arnsma nedenolmaktadir.

Cin'de de buna yakin bir gelisim vardir. Cin de Hindistan gibi eski Asya Olkelerinden
kiiltiirlerinden biridir. Kadin burada da, gecmiste hor gorillmekle kalmanus, aym zamanda
hareketliligi "kii~iik ayakkabi modasiyla" krsnlanmis ve bu ytizden sikca sakat birakilrmsnr.
Asyamn bir cografl parcasi olan Ortadogu'da da durum pek farkh degildir.
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5. Ortadogu'da Kadm

islami kiiltiir, ortadogudaki kadimn tiim yasammi etkilemektedir. Kiz
cocuklannm diri diri gomilldiigii "cahiliye donemi" diye adlandmlan donem gerci
geride birakilrmsnr ama onun yerine kadmm hareketliligini kisan onu "eksik etek"
konumuna getiren bir silrii gelenek gorenek ve dini kurallarla kadin esitlik kavrami
bir yana, insan olarak bir takim haklardan mahrum birakilnusnr. Carsaf pece, maske
gibi kadm giyimine damga vuran gelisimler kadim, etr~m dogru diiriist goremeyen
hareketleri kisrth gercek bir "eksik etek" konumuna getirmistir.

Fakat yavas da olsa, Ortadogu'da kadin haklanm istemese de, banda oldugu
gibi sesini pek duyurmasa <la, bazi haklara sahip cikmaya baslamisnr.

Biltiin bu omekler gosteriyor ki kadmm evrensel statiisii giin gectikce
degisime ugramaktadir. Uluslararasi organizasyonlarda, ve siyaseti de kadm her

gun

biraz daha fazla on plana cikmaktadir.

Oniimiizdeki 2000'li yillarda kadmm diinyadaki yeri ve iilkeler capmdaki
gelisimi insanhk ve uygarhk tarihinde en biiyiik gelisimlerden biri olarak tarihe
gececektir, Bir giin kadin-erkek esitsizligi gecmiste kalrms olacak, kadm layik
oldugu sosyal, siyasi ve kiiltiirel diizeyde diinya capmda bir temele oturacakttr
(Onder, Subat 2001, 34-37).
isLA.MiYET ONCESi VE SONRASINDA KADINLARIN KONUMU

Toplumumuzun sosyokiiltiirel yapisi, kadmlanrmzm toplumsal konumunu ve
alacagr rolleri belirlemekte; yasamm her alamnda kadirun tiim etkinliklerine yon
vermektedir. Bu nedenle Turk toplmunda kadmm tarihsel stirec icindeki konumunu
ve giiniimiize dek gecirdigi ~malan gozden gecirmek yararh olacaknr. <;iinkii bu
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surec, Turk kadirurun toplumsal konumunun, siyasi yasarruru ne yonde • etkiledigini
de ortaya koyacaktir.

Turklerin

9. yuzyil

sonlan

ile

10.

yuzyil baslannda

islamiyeti

kabul

edislerinden sonra kadmm eski Turk toplumundaki eyri ve konumunda gerilemeler
baslanustir. Iranhlar aracihgtyla islam dinini benimseyen Turkler, bu dinin kural ve
gereklerini yerine getirirken, Arap toplmunun sadece dinlerinin degil basta dilleri
-

-

olmak uzere tum ya~am bicimlerinin de etkisi altma girmeye baslarmslardir. Boylece
islamiyet

onesinin kadma deger veren, tum karar organlannda

ve yasarrun her

alamnda kadrru ile erkegini esit tutan anlayism yerine; kadiru "esitlik" ve "ozgurluk"
ogesi saymayan bir inane yerlesmistir, Eski Turklerde, ozellikle Samani doneminde,
kadmh

erkekli

duzenlendigi,

dini toplantilar . tertip

edildigi, aym . yerde hep birlikte

toplantiya katilanlarm bir daire halinde yere oturduklan,

erkeklerin mevki ve yaslanna gore siralandiklan gorulmektedir.

•

ayinler

kadm ve

7. ve 8. yuzyillarda

Orta Asya Turk ulkelerinin cogu kadm hukumdarlarla vonetilmektedir.

10. yuzyilda

sultam kadmdir ve "Yezid'in Horasan'a vali olarak gonderdigi Zeyyad

Buhara'run

bin Ebihi'nin

oglu,

Orta

Asya'da

Arap

fuluhasmi

genisletrnek

icin saldinlar

duzenlerken, Hatun Sultan bu saldmlara karsi korunmak amaciyla, bir baska Turk
ulkesinin hukumdan
etmistir."

Terkan'dan

yardirn istemis ve bu vesile ile evlenme teklif

11. yuzilda _Selvuk Sultani Tugrul, Bagdat'i isgal ettikten sonra eski

halifelerin saraymda Halife El Kasun Biemrillah'm

kizi ile evlenir ve evlendigi

kadnu, buyuk bir saygi ile tahta oturtur. 12. yuzyilda ibn Cubeyr, Turk ulkelerinde
kadma gosterilen saygiyi baska hicbir yerde gormedigini soylemistir.

islam inancun yerlesmeye baslarnasiyla kadirun ozgurlugt; kisitlanrms, tum
vasarrttsma snurlar konulmus, zamanla erkegin emrinde, erkegin yonetici ve gozetici

'

oldugu bir konuma
dinlerle

sokulmustur.

karsrlastinldtgmda,

niteliktedir.
belirledikleri

Islarniyette

erkeklerin

otoritesine

"Islarni ilkeler salt teknolojik
icin Islarniyetin

kadinlar

"kadinm

duzeyde

uzerindeki

statusu",

boyun

diger tektannh

egmelerini

saglayacak

kalmayip hukuki yapiyr da
etkisi

cift

yonlu

srmrlayici

olmustur. Diger bir deyisle, Islamiyet kadm konusunda hem sosyal, hem de hukuki

·q,
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alanlarda etkin bir rol oynarrustir. Bu degisime yo! acan Islam inancma gore kadmm
konumunu gozden gecirrnek gerekir.

Kuran' daki 114 sureden, kadiru dogrudan dogruya ilgilendirenler sunlardir:

.

Bakara, Al-Imran, Nisa, En'arn, Tevbe, Ra'd, Nahil, Isra, Mu'rninun, Nur, Rum,
Lokman,

Azhab, Ahkaf, Muhammed,

Fetih, Hadid, Mucadele,

Tegabun, Tahrim,

Mearic, Kiyame, Tekvir.... Bu surelerde bir yandan kadmm toplumsal konumu ve
olmasi gereken tip ·b'i9imlendirilmi~, bir yandan da erkekle kadm arasmdaki ayncalik
belirlenmistir. Buna gore Kuran da _ kadm, ornegin, aym hangi gunu erkek tarafindan
bosanabdecegmdco,

erkegin ustun kilmrrushgma ve kadiru dovebilecegine

degin

cesitli boyutlanyla ele almrrusnr. Kadirun yaranna olan noktalar varsa da Kuran bir
butun olarak erkegi kadmdan ustun kabul eder. Bu ustun tutusun gerekcesi de
iktisadidir. Erkek kadmdan ustundur cunku onu beslernekte ve ona kendi malmdan

''

sarfetrnektedir.

islam dininin kadmlan toplumsal ve siyasal yasarndan ahkoyan ideolojikkulturel etkisi de 90k onemlidir. Islarnci ideoloji kadmm rolunu saptarken ashnda
siyaset icindeki yerini de belirlemektedir.
yaratihsma,

ruhuna ve yeteneklerine

Bu cinsiyet rolunun,

siyaseti kadmm

uygun bulmadrgi aciktir. Nitekim kadmlann

toplumun siyasal liderligini yapmasi halife olmasi cogu dusunur tarafindan islamm
kadmlara yasakladigi isler arasmda sayrlmaktadir. "[darelerini kadtna tevdi eden bir

millet asla felah bulamaz" curnlesi unlu hadisci Buhari tarafindan Muhammet
Peygambere

atfen aktanlmaktadir.

Kadmm siyasal liderlik yapmasi konusundaki

olumsuz yorum, secmen olabilmesi konusunda yumusamakta, fakat secilrne hakkmm
kullarulmaya kalkilmasi da gereksiz ve anlamsiz bulunmaktadir.

Kadmlann,

imamhk,

kadihk,

halifelik,

yargiclik

ve

htiktimdarhk

yapamayacaklan cesitli hadislerde dile getirilmistir.

Muslumanhgm, kadmm konumunda gelisme sagladigi gorusunde olanlar da

vardir.

Ornegin

Gunseli

Ozkaya,

"Islm dininin .dogusu strastnda Arabistan

yarzmadasznda, kadintn sosyal ve bukuki durumu ilkel bir anlayts icindeydi. Kadm

...
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evlenme ve bosanmada soz sahibi olmaktan ve miras hakktndan yoksun, zavallt bir

yarattktt. Babantn ktz cocuklanm oldurme hakktna sahip oldugu bir ortamda,
Islamiyet, kadtnt hoyratca ezmeyi onleyici hukumler ge_tirmi§tir" degerlendirmesini
yap ma 7ktad1r.

Ahmet Agaoglu ise "Kuran Kadmlan Yuceltiyor" baslrgi altmda. "Kuran 'in

uslubu, hicbir konuda, kadinlardan, yetimlerden, garip kisilerden soz ettigi yerlerde
oldugu kadar, insam ta icinden kavrayan boylesine soylu, boylesine candan
degildir" diyerek, Kuran'm kadmlan yetimler ve gariplerle es tuttugu ve acidigi .gibi
bir yo rum yapmaktadir.

Bu anlayisla siiregelen
toplumunda

kadmm olumsuz

konumu,

19.

yuzyihn Osmanh

degisime ugramaya baslarrustir. Bu degisimlere iliskin gelismeler su

sekilde ozetlenebilir.

Batihlasrna hareketlerinin sonucu olarak, ozellikle sarayda yasayan kadinlara
yonelik

olmak

uzere

birtaknn

degisiklik

istekleri · ortaya

91km1~t1.

•

Tekkanhk

...

rejirninin uygulanmasi ve padisahm odahklanrun tasfiyesi, kadmlann giysilerini ve
eslerini

ozgurce

secebilmeleri,

kizlar

icin

ozel

bir

tip

okulunun

kurulmasi,

A vrupa' dan esinlenen bir medeni yasarun kabul edilerek kadmlara iliskin guvenceler
getirilmesi ve kadm sorununa onem verilrnesi bu istekler arasmdaydi. Avrupa ve
Amerika'da kadmlann siyasal haklanru almak icin ugrastiklan bu donemde, Osmanh
kadmlanrun arnaci, oncelikle kapali yasamdan cikmak ve egitim, ogretim alarunda
ilerlemekti.

Ancak yapilan tum y_enilikler

snufsal bir yon tasryordu

ve sadec

burjuvazinin ust kademelerine mensup Osmanli kadmlanna ozgu kaldi.

Kadmm statusu yaygm olarak Tanzimat doneminde tartisilmaya baslanustir.
Ozellikle 1856 Arazi Kanunu, kiz cocuklara

erkek cocuklar gibi veraset hakki

tarumis, kolelik ve cariyelik kaldmlrrus, kadmlann egitimden vararlandmlmasr
sosyal yasamlannda

da kisrnen ozgur olabilmeleri 'saglanrrusur.

ve

II. Mesturiyetle

birlikte kadin sosyal yasarna daha cok ginnek zorunda kalacaktir. 1914-1918 Birinci

.l.
;!"
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Diinya Savasinda erkekler cepheye gidince kadmlar cahsma yasamma atilmak
zorunda kalmis, hatta orduya katilmaya cagnlmislardir,

Nennin Abadan unat'a gore, Osmanh lmparatorlugunun biiyiik captaki askeri
girisimleri sadece kadinlan Tiirkiye'nin kentsel yasamma sokmakla kalmamis aym
zamanda seriatm iistiinliik ilkesinin sarsilmasina da neden olmustur.

15 Mayis 1919'da yurdun Yunanhlar, lngilizler, Fransizlar ve ltalyanlarca
isgal edilmeye baslanmasi tiim toplumda tepki uyandirdi. Ozellikle kadmlar siddetli
tepki ve direnislerle siyasal eylemlere basladilar. Mitinglerde konusmalar yapnlar,
Kurtulus Savasi'nda gorev almak iizere Mustafa Kemal'in Anadolu'da olusturdugu
Kuvayr milliye'ye kanldilar, Anadolu'da sadece kadmlan icine alan dernekler
kurmaya basladilar. 5 Kasun 1919'da Sivas'ta kurulan Anadolu Kadmlan Miidafuai
Vatan Cemiyeti bunlann ilkidir. Bu demeklerin sayisi 1919'da 19'a ulasmisnr.

1920'de kurulan 1. Mecliste kadin sorunlanna iliskin tarnsmalar, kadm
haklarmdan yana bir azinhk (Basta Mustafa Kemal ve soz.ciisii Tunab Hilmi Bey
olmak iizere) ve kadm haklan konusunda son derece tutucu bir cogunluk (din
adamlan, haci, hoca ve ulemadan olusan) tarafindan yapthyordu. Ornegin 1. Mecliste
dogrudan dogruya kadmlara iliskin olmamakla birlikte 1921 'in 122. toplannsmda
tarnsilan "Frenciyle Miicadele Yasasi" gorusmeleri sirasmda ve 1923 yilmm 17.
oturumunda yapilan secim tartrsmalan sirasmda, kadinlann doktora muayenesi ve
kadmlann niifustan yani vatandastan sayilmalan teklifleri iizerine Meclisin birbirine
girdigi ve Bursa Mebusu Dr. Emin Bey ile Tunah Hilmi Beye konusma hakkmin bile
tanmmadigi, hakarete ugradiklan, celselerin tatil edildigi gortllmektedir. Ve yine
kadm ogretmenleri, Ankara'da toplanan Ogretmen Kongresine davet ettigi icin
hakkinda gensoru acilan Milli Egitim Bakaru istifa etmek zorunda kalacaknr,

Meclisin ikinci yilmda, 13. toplannda, 1924 Anayasasi iizerine yapilan
tartismalar sirasmda: "Her Tilrk, milletvekili secimine kattlmak hakkina sahiptir"
seklindeki 10. madde, tarnsmalar sonucu "Her Erkek Turk" seklinde degistirilmistir
(Talas'h, 1996 50-55).
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TARiH SURECiNDE

Bircok toplumun tarihlerinde
nedense

yazih

cahsmalannda

fazla

kaynak

karsilasilan

KIBRIS'TAKADIN

ortak bir kaderleri vardir. Kadmlar icin her

giinfuniize

erismemistir ... Kadmlarla

ilgili

tarih

ortak bir sorun hemen hemen tiim yazih kaynaklarm

cogunun erkekler tarafindan yazilnns olmasidir. Genellikle de bu yazih dokiimanlar
giinliik yasamdan cok, olaganiistii olaylan ele almisv e bunlann da aralannda sadece
bir kaci kadm olan, daha cok varhkh kiiyiik zumreleri veya olaganiistii nitelikteki
insanlan anlatmisnr.
ilgili olaylarm

Bunun yamsira kadinlann

anlanmi

gecmiste

giiniimiizde yapilan cahsmalarla

cogunluguna ait giinliik yasam ile

ele almaya

deger

gorulmemistir.

Yine de

kadm yasami, dolayisi ile toplum yasarm deg~ik

yontemlerle elde edilen bilgiler t§tgmda a~1ga cikarnlmaya cahsilmaktadir.

Tarih

oncesi

kadm

yasammdan

gunumuze

bazr

acikhklar

getirmeyi

amaclayan bu tebligde sanat eserleri ve diger bulgular yanmda yazih kaynaklar da
ele ahnmisnr.

Kibns'ta

9000 yildan beri suregelen

insan yasammda

kadinm

toplumdaki paylasimcr yeri inkar edilemez. Ancak bir tarih yazilacak olsa, yazih
kaynaklann azhg1 nedeniyle isimleri sir gibi kalmis kadmlann yasami irdelendiginde
neredeyse

7000 yilhk bir kesiti sadece arkeolojik

bulgulara dayandigi
kmnnlanna

gornlmektedir,

dayanmaktadir.

kazilar sonucu ortaya cikan

Diger 2000 yilhk bir siirey ise yazrh bilgi

Tiirk kadmmm Ada'ya ilk yerle~igi Osmanh Donem'I

ile ilgili bilgi ise yabanci, seyyahlann

anlatnklan

onemli bilgiler sunan Seriye Mahkemesi
yarunda yakm tarihe ait etnografik

yamsira toplum yasarm ile ilgili

kayitlanndan

elde edilebilir.

malzeme ve halkbilimi

cahsmalan

Bunlann
da kadin

yasamma acikhk vermektedir.

A vrupah gezginlerin yazchg1 Kibns ile ilgili cok sayida seyahatname ve tarih
ile ilgili banh kaynaklar olsa da, bunlann cok azinda kadm ve aile yasami ile ilgili
bilgiler verilmisti, A vrupah gezginlerin arulanm anlatan kitaplar arasmda kadmlar ile
ilgili en iyi

bilgileri

son donem

kaynaklannda,

ozellikle

kadm

seyyahlarm

yazilanndan ogreniyoruz. Ancak oz.ellikle A vrupah seyyahlann Turkee veya Rumca
bilmemesi nedeniyle

Ada halki ile fazla bir temasta

bulunmadiklan,

verdikleri

32

bilgilerin

yine

samlmaktadrr.

kendi

aralannda

kulaktan

kulaga

gecen

bilgilere

dayandigi

Yine de bu tiir bilgiler Anadolu kadmi ile ilgili bilinen bilgilerle

karsilastmldigr zaman dogruluk derecesi ortaya cikmaktadir,

1. Antik Caglarda Kadln

Kibns 'ta kadm yasami

hi~ ~iiphesiz ilk insanlann

Anadolu

sahillerinden

gelip yerlestigi

bulgular

"Khirokitia",

"Kalavassos",

bilinen Cilah T~
"Petra

tou Limniti"

buraya Suriye veya
Devri'nde
(Yesilkdy

baslar, Bu
Kayahgi),

"Kythrea" (Degirmenlik), "Ayios Epiktitos" (Catalkoy), "Lapitos" (Lapta) ve "Cape
Andreas Kastros" (Karpas Burnu) yorelerinde

yapilan kaztlarda ortaya cikar. Bu

erken yerlesim yerlerinde ozellikle mezarlardan eikan kadmlara ait cok sayida esya,
kadm yasami ile ilgili bazi bilgiler vermistir. Bunlann icinde taslardan yontulmus
kadin heykelcikleri kismen kadmlann fiziksel e>zellikleri yanmda inanclan hakktnda
da az da olsa bilgi vermektedir.

2. Tarib Oncesi Kadm BetimJemeleri

Bilim

adamlan

Kibns

sanatmda

ilk kadm

mezarlarda ku~iik heykelcikler olarak bulundugunu,

betimlemelerinin

genellikle

bunlann ise, Ana Tannca'yi

betimlediklerini anlanrlar, Bunlanng enellikle cinsellik ve anneligi ~agr1~rran ~i~man
viicutlu kadm hatlan ile betimlenmis
olmustur. T~ Devri toplumlannm

olmalan

bu du~iincenin olusmasma

neden

hepsinde oldugu gibi insan oghmun ilk yaratng;

bu heykelcikler dilnyanm farkh yorelerinde de bulunmussa da Iislup yoniinden az
farkhhklar

gostermektedir.

yasammdaki

Bu

ana

tanncalar,

bireyden

cok

bir

toplumun

sonsuzlugun sorumlusu olan biiyiik Toprak Ana'yi simgelemektedir.

Toprak Ana kadmm, evcil hayvanlann

ve iiriinlerin verimliligini, kutsal koruyucu

olarak kucaklayarak bagrma basarak yonlendirip korurdu. Bereket sembolleri veya
tanncalan

olmak dismda, bu heykelcikler aynca kadmm toplumda onemli bir yeri

oldugunu yansitmalan bakunmdan da onemlidir.
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Gunumuze kadar hulunanlann

en eskisi oldugu sanilan kadm heykelcikleri

Neolitik (Cilah Tas) (;ag'a aittir. Bunlar kollan, bacaklan, hatta kimisinin bast dahi
olmayan tastan yontulmus heykelcikler olup, sadece insan bedenini yuvarlak hatlarla
betimlemektedirler.

Bu ihtimalle bu yuvarlak vucut hatlan, hamileligin gorsel olarak

sigmesidir.

Bu heykelcikler gercekte oldukca ufak ebatta olup, genellikle ort~lama 20 cm:
Yilksekligindedirler. =Bereket ve uretkenlik amacr ile cocuk sahibi olmak isteyen
kadmlar kendilerini temsilen hamile olarak betimledikleri bu heykelcikleri muska
olarak yanlannda tasirlar veya bunlarla uyurlar, ya da ayinlerde kullarurlardi.

Istekleri ger9ekle~tiginde

ise, bazen bunlan atarlar, bazen de cocugunun

sagbkh buyurnesi icin saklarlardr.

Tarih
Cagr'na

oncesi bulgular

ait hac formlu

icinde Kibns'a ozgu

tastan

yontulmus

olan Kalkolitik

genellikle

oturur

(Bala.r-Ta~)'

vaziyetteki

kadm

heykelcikleri bu donem insanlanrun hem inanclan, hem de adet ve goreneklerine ait
bazi ipuclan

vermeleri

yonunden

ilginctir.

Cinsiyetleri

acikca gosterilmemekle

beraber, bazilannda gogusler kabartma olarak belirginlestirilmistir. Kibns'ta bulunan
de dogurn yapan kadiru simgeledigi, belki de bereket

bu kadm heykelciklerinin

tanncasi olabilecegini arumsatir. Bir tabure uzerinde oturan hamile bir kadmi degum
yapmak uzere iken gosteren bir grup heykelcik de bu tur degum yapma seklini
desteklemi~tir.

Goruldugu

gibi, bu heykelciklerin

dikkatli incelenmesi

adet ve

goreneklere de acikhk getirmektedir.

Bu uc boyutlu heykelciklerden sonra, her nedense duz hath, yassi; iki boyutlu

Tune Cagi'rnn heykelcikleri gelir. Tune (;ag1'nda oldukca fazla sayida kadm figurleri
ile karsilasilrrustrr. Bunlar Kalkoltik Donern heykelciklerinden oldukca farkh olup,
pi~mi~ topraktan yapilnus yassi idollerdir. Bunlarm d1-,mda bu dt>nemlere ait seramik
kaplarm

formlan

betimlemeleri
ammsatmaktadir.

da

kadimn

genellikle
Tune

kadm

<;agi'ndaki

vucudunu

simgelemektedir.

konumunun

hala

guclu

Bu

kadm

oldugunu

.....
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Bu kadm-idolleri Orta Tune Cagr'nda anatomik yonden daha gelismis insan
figurlerine donusur ve bas, bacak ve kollan belirgin hale gelir. Bunlann bir kisrrunda
bas, uzun bir boyun uzerinde yukselen dikdortgen formlu, delikli kucuk klakh olarak
betirnlenmistir. Bazilan ise, iri kulakli, kimisi de birden fazla halka kupeler takih ve
kus seklinde stilize edilmis yuz hatlan ile betimlenmistir. Kimisi ellerini gogsunun
altmda tutmakta, ancak 9ogunlugunda kucaklannda bebek veya icinde bazen bebek
olan, bazen de bos=olan bir besik tutan kadmlar olarak yans1tdnu~trr. Besikli
figurlerin olen bebegi icin yas tutan anneleri sembolize ettigi sarulmaktadir.
Degisik boyutlarda yapilan bu heykelcikler yanmda seramik kaplann da
yuvarlak sekilleri, bas kisimlan hatta

delikli kulak ~eklinde olan kulplan

incelendiginde kadm figurlerini simgeledikleri acikhkla anlasihr. Yine kadin
vucudunu andiran yuvarlak formlu bu kaplann ebeligi sembolize ettigi ve ebelerin
dogumda

kulland1klkan

aletlerini

tasirnak

amaci

ile

kullanildiklanm

du~undurmektedir. ·
·,r.

Comlekci carknun kesfi ile seramik kaplar ve pismis heykelcikler Tune <;agi
sonlannda artik cark uzerinde yapilrnaya baslarur, Buyuk bir olasihkla da bu
sanatla artik erkekler ugrasmaya baslar. Bu nedenle de Demir <;ag1'run ilk
donemleri olan Geometrik ve Srkaik Donernler' de yapilan heykelciklerin
konusu erkeklerle ilgilidir. Ancak yine de hem kucuk heykelciklerde, hem de
buyuk boyutlardaki heykeller arasmda kadiru betimleyenler vardir. Ancak bu,
genellikle Akdeniz' de sava~lann oldugu, korsanhgm artngr bir donern
olmasmdan oturu, artik erkek egemen bir toplum olmaya basladigr yine bu
donerne ait bulunan 90k sayida savasci figurunden anlasihr. Ancak yine de
kadirnn bereket sembolu oldugu ortadadrr. Guzelyurt Muzesi'nde sergilenen
Artemis heykeli de Anadolu'da oldugu gibi bu bereket tanncalanna olan
inancm bir simgesidir.
Cornlekci carkmda dondi.iriilerek yapilan can seklindeki heykelcil<lerarasmda
kollan dua eder gibi havaya kalkrrus, baslannda dik ve yuksek basliklan olan
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Astarte, Artemis ve Afrodit'i de betimleyen · heykeller vardi, Ana Tanncalar,
miizisyenler, bir veya iki ebe yardirm ile ya da yalmz basma degum yapan kadmi
betimleyen heykelcikler Demir Cagi'na

ait kadm yansunalan

olan zengin

bulgulardir,

Roma Donemi'nde Hristiyanhgm gelmesi ile Ana Tannca veya ask tanncasi
figiirleri yerini incil'de yer alan Bakire Meryem ve diger azizelere birakir, Bunlardan
bazilan kiliselerin duvarlanm siisleyen freskler ve ikonlar yanmda kilise veya ozel
kullarum icin yapilan kii~iik objeler olarak yapilmisnr. Orta Cag'a ait cok renkli
seramikler de kadm figiirleri ile bezenmistir, Bu seramiklerdeki kadmlarm giysileri
ve bashklan Anadolu giysileri ile paralellik gosrermektedir.

3. Kadmm Tarih Oncesi <;aglar' da Ekonomik ve Politik Statiisii

Kadmm yasammda, aile ve dogurganhk her .zaman

on

planda gelmistir '.

Neolitik Donem'den itibaren inceledigimiz tiim idollerin hemen hemen cogu,
dogurganhgi ve tabiatm bereketini sembolize ettigini ve bunlarm onlara dogumda
sans getiren Ana Tannca'yi veya toprak anayi simgeledigi belirtildi. Toplum
yapismm ozellikle endiistmin ilerlemesi ve savaslann artmasi ve bu ana tannea
figiiriiniin cinselligin simgesi haline geldigi, Astarte, Afrodit veya Veniis diye
adlandmldigi ve Kibns kadinmm yasammda bunun onemli oldugu yansrttlmaya
~ah~tld1.

Dini inanclan yansrtan bu sanat eserleri yamnda, kadmm ekonomik yasama
olan katkismi yansnan belgeler ne yazik ki azdir. Ancak kadmm daha bir soz sahibi
oldugunu sandiginuz Erken Tune Cagr'na ait bazi seramikler iizerinde betimlenen
giinliik yasam sahneleri kadmm ekonomik yasama katkismi yansuan belki de cok az
doktimandan bazrlandir, Bir ornegini St. Barnabas Miizesinde giirdiigiimiiz Vounos
(Ozankoy) mezarlarmda bulunan bir dizi seramik kadmlan ozellikJe giinliik
yasamlan sirasmda, ekmek yaparken, camasir yikarken, bugday ogiitiirken veya
bebegini emzirirken gostermektedir.
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Simdiye kadar ele alman bu sanat eserlerinin iiretiminde kadmlann da onemli
bir rolii olabilecegi dii~iiniilmektedir. Konusmanm basinda da belirtildigi gibi yazih
dokiimanlann hemen hemen biiyiik bir cogunlugu erkekler tarafindan yapilrms olup,
bunlar gilnliik olaylardan cok, olaganastu olaylar hakkmdadir. Desmond Morris'in de
ileri siirdilgii gibi Kibns sanan ile ilgili en ozgiin ve yarancihgr olanlar Erken Tune
Cagi'na ait olan seramikler olup, bunlar genellikle kadm betimlemeleridir ve kadinlar
tarafindan iiretilmistir. Erken seramikler iizerinde yapilan X-ray incelemeleri sonucu
yiizeyler iizerinde kii~iik parmak izlerine rastlanmasi bunlann kadmlar tarafindan
uretilmis

olma

dii$iincesini

desteklemektedir.

Bu durumda

dogal

olarak

bu

donemlere ait seramiklerde kadm ile ilgili konulann daha fazla o lmasi o lagandrr.

Seramik yapmu yanmda kadmlann · dokumacihkv

e sepet yapum gibi ev

yasarmmn temel ihtiyacr olan isleri de daha Neolitik Cag'dan

itibaren yaptiklan

samhr. Yakm Dogu'da aym yillarda yasayan uygarhklarda gorulen daba cok erkek
yasamma

ait

avcihk,

kompozisyonlara

karsin,

savas

ve

politik

Kibns 'ta iiretilen

egemenlik
tas veya

duygulanni

seramikten

yansitan

yapilan

sanat

eserlerinde konu genellikle kadin yasammdan kesitlerdi. Kadmm ekmek yaparken,
bugday ogiitiirken,
bebegini

emzirirken

kare seklinde fmnlarda
ve hayvanlanm

ekmek pisirirken,

giiderken

betimlenmis

degum yaparken,
oldugu cok sayida

seramik eser, bu donemde ekonomik ve sosyal yasamdaki aktif roliinii acikhkla
yansnabilmistlr.

Khirokitia'da

evletin temellerinde

bulunan Ui$UUl yapilrms aletler,

buralarda yiiniin dokunma veya orgii islerinde kullarulmak iizere nasil hazirlandig; ve
egirildigini bildiklerini ve giysi yapnklanm yansnmistir.

4. Antik Donem'de Kibns'ta Politik Yonden G~lii Kadmlar

Kadinm politik yonden giicii de yine bu heykelciklerde acikladrgrrmz gibi,
ozelllkle Ana Tannca olarak betimlenmis olmalan Demir Cagt'na kadar gercekte
kadinm daha saygm bir yeri oldugunu yansnmisnr. Yazih belgeler 1~1gmda Kibns ile
ilgili ilk kadm ismine bir Misrr dokfunaomda rastlanrmstir. Bu Alasya (Enkomi)
kralicesi Hathaba (veya Hatibaj'dir, Amon bas rahibi Hrihor, tahta gectigi zaman
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Wenamon

adli elcisini

seyahati

sirasinda

s1g1rum~

kentin kralicesi

kereste

korsan

almak iizere . Suriye'ye . gondermisti,

gemilerin
Hathaba

saldmsma
{Hatiba)'nm

ugraymca

Alasya

Wenamon
(Enkomi) 'ya

sarayma gotiiriilmii~ krelice

ile

gorii~m~

S- Orta Cag'da Ktbns'ta Kadm

Kibns'ta Orta Cag'da yasayan kadinlarla ilgili bilgiye ikon ve bazi seramik
kaplarda gorulen resimler dismda artik sadece sanat eserlerinde degil, yazih
kaynaklarda da rastlamr. Orta Cag'a ait olan seramik kaplar ilzerindeki kadm
betimlemelerine bakihrsa, bunlar daha cok Anadolu giysileri ile paralelik gosterir,
Yazih kaynaklar ise genellikle o donernde Kibns'r gezen gezginlerin kitaplarmda
goriiliir. Ancak bu gezginlerin anlattiklan kadmlann yerli Kibnshlar rm, yoksa
Ada'da yasayan Latin kokenli soylular

llll

oldugu cogu kez belirtilmemistir, Kibns'm

Osmanh Imparatorlugu tarafindanf ethine kadar · Ada'da feodal toplum duzenine
dayah bir idare vardi, Feodal toplumu olusturan basta kral, kralice, diger soylular ve
onlann maiyetlerinde olanlar kendi aralarmda bir birlik kurmuslar ve kole olarak
cahsan yerli halktan tamami ile kopuk yasiyorlardi. Yerli halk genellikle Latin ve
Frenk baronlar hakkinda hie bir ~Y bilmiyorlardi. Guy de Lusignan zamarundan
itibaren Filistin ve Suriye'de Arap istilalanndan kacan ~valye ve soylulara, oz.ellikle
dul kalan koylii kadmlara Kibns'ta toprak verilerek buraya yerlesmeleri tesvik
edilmisti. Ancak bu kadinlann yeniden evlenmeleri kral veya kralieenin iznine tabi
olmustu, Bu topraklar iiz.erinde yasayan yerli balk ise, kole durumunda kalmisn,

6. Orta Cag'da Ya~ayan Unlii Kacbnlar

Hristiyanhgin baslamasmdan Orta Cag'm sona ennesine kadar Kibns'ta
ya~1g1 ya da burasi ile ilgilendigi bilinen ve diinya tarihinde de onemli bir yer
alnus kadmlar vardir. Bunlar, St. Helene, lmparatoruce Theodora, Omm-ii Haram,
Bint Sultan diger ismi ile Hala Suhan, Kralice Berengeria, Isvecli S. Bridget,
Aragonlu Eleanor, Helena Palaelog, Kralice Charlotte ve Katherina Cornaro'dur.
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Hristiyanlar icin kutsal haem parcalanni Ada'ya

getiren St. Helene

Hristiyanlar icin ne derece onemli ise kabri Kibns'ta olan Hala Sultan da Ada'da
yasayan Miisliimanlar yarunda tiim Islam alemi icin de o denli kutsal sayilmaktadir
ve Kibns ile iliskili tarihi kisilerden biridir.

Benedetto Bordone adb iinlii bilim adammm yazdig; ve ilk kez 1528 yilmda
yayinlanan isolaria adli kitapta Kibns kadmlanndan soz ederken Kibns'a atfedilen
mitolojik ask tanncasi Veniis'e de deginir ve oldukca ilginc bir oykuyii aktanr. Buna
gore, Baf'ta bir zamanlar Veniis'e adanmak iizere yapilan ve efsaneye gore iizerine
hie yagmur dusmeyen bir tapmak oldugu, Veniis'iin de Cyria diye aruldig; ve ilk kez
viicudunu para kar~1ltg1 satan kadin oldugunu anlanr. Kibns'r 1566 yihnda gezen

Furer adh bir baska yazar da Ada' da gene kizlann bakireliklerini bu tapmaga giderek
para kar~1hg1 yitirdiklerini, aynca bunun Kibnshlar arasmda bir gelenek olarak
devam ettigini, genellikle ailelerin kizlanni evlenmeden once ceyiz paralanm
tamamlamalan icin Hristiyanhk donerninde de kutsal sayilan bu tapmaga Veniis' e
bakireliklerini adamak iizere gonderildigini anlanr,

Hristiyanhk doneminde Kibns kadinlannm durumu diger Orta Dogu iilkeleri
ve batta islam gelenekleri ile paralellik gosterir. Kudiis'e yapt1g1 ~

ziyaretinde

Kibns'a da ugrayan John Locke'a gore, Hristiyan kadmlar kilisede erkekler ile aym
yerde oturamaz, hatta kilisenin arka kisimlannda alcak bir yerde otururlardi,

Pesaro'lu Elias'm 1563 yihna ait gezi amlannda da Ada'da yasayan
Hristiyanlarm kadmlanm giindiizleri sokaklarda dolasmalanna izin vermedikleri,
sadece geceleri akrabalanm ziyaret edebildikleri ve kiliseye gidebildiklerini anlanr.
Bu miitevazi yasam tarzi ile sik sik rastlanan zina olaylanni onlemi~ de oluyorlardi
(Onder 2001, 38-44.).
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OSMANU'DA KADIN

Osmanh'da kadmla ilgili diizenlemelerin altmda biiyOk ol~iide islam
geleneginin etkisi yauyordu, Gerci lslam'm; teorisinde erkek ve kadmla ilgili cok
belirgin diizenlemeler yapmadigi ve bu yomiyle de bu alanda belirgin bir hukuksal
olusumu ileri siirmedigini gormekteyiz. Ne var ki, Miisliiman toplumlar kendileriyle
ilgili kurumsal diizenlemeler yapmis ve bu alanda ortaya cikan normlar Osmanh'yi
cSnemli ol~iide etkilemisti, Bununla beraber Osmanh Aile Hukuku normlanmn basta
Bizans olmak iizere diger kiiltiirel geleneklerin ektisi altmda kaldig; bilinen bir
gercektir.

Miisliiman toplumlann kiihiirel geleneginde iki belirgin alan ortaya cikmisnr.
Erkek alam ve kadm alam. Fatima Mernissi bu iki alan aynsmasmm temelde
cinsiyete dayah oldugunu iddia etmekte ve.kanaatimce de isabetli bir argiiman ortaya
koymaktadir, Miisliimanlarm fetihlerde diinya capmda genis yayilma siirecine
girmeleriyle, varhkli kesimlerden elde edilen varhkh giizel kadmlar, Abbasiler
doneminde cinsellik konusunda onemli soylemlerin ortaya cikmasma yol acmisnr,
Miisliiman toplumlarm, bu donemde ozellikle kent merkezlerinde belli bir varhk
seviyesine ulasmalan da sokaklarda dolasan giizel cariye kadmlarla bulusunca,
cinselligi konu edinen genis bir literatiiriin ortaya cikmasi soz konusu olmustu, islam
teolojisinde kardes ve birbirleri icin veli olarak tammlanan kadmla erkegin cinsiyete
dayah olarak tarumlanmaya baslandiguu ve giderek gelistigini goriiyoruz. islam'm
ilk donemlerinde orduya komutanhk edecek kadar sosyal ve siyasal gucle donanmis
olan kadm, arnk yavas yavas cinsel bir obje ve bu yonuyle erkekler Icin fitnevi bir
tehlike arz eden bir potansiyel haline gelmistir.

Boylece kamusal alan ile ozel alan gibi iki farkh alan kadm ve erkekle
tammlanrms olarak aynsnlar. Kamusal alanla ozde~l~en erkek aym zamanda siyasi
otorite, ahlaki degerler, gii~ ve yetki ile de ozde~le~mi~oldu. Oysa kadm ozel alanda
temelde kamusal alanm dislayicr normlanyla butunlesti, Kamusal alanda, esitlik,
karsihkli iliski, birlik, biitiinsellik, kardeslik, ask, giiven, haysiyet, seref gibi
prensipler gelistl, Ozel alandaysa tersine esitsizlik, karsihkh dayarnsmanm azhgr,
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Gercekte
kadmlara

islam,

radikal

ve

donemindeki

ileri

cephesinde

kadmm

erkekle

doneminde

kadmm

erkek

rnumkun

degildir.

kulturel

taktorlere

erkekle

duzeyde

uygulamalarla
haklar

esit statuye
alaru

gibi

Bu aynm tumuyle
dayanmaktadrr.

verrnisti.

sahip oldugunu
iki alamn

Musluman
Kadmm

kiyaslanmayacak
Toplumsal

toplumlann

klasik

hayatm

gormekteyiz.

varligma

Osmanlt

da

olcude
bircok

islam'm

pratikte

rastlamak

·ya$ad1gi sosyolojik
donemindeki

aym haklara ·sahip, en az erkek kadar ozgur olacak kadar iyiydi.

'ilk

ve

durumu

Gocebe bir

kultur ve tanrnsal bir ekonomiye dayah Osmanli beyliginin devlete donusmus oldugu
onaltmci yuzyila kadar kadm, giyiminde serbest olmakla beraber, erkekle savasa
kanliyor, ata biniyor ve tarlada cahsabiliyordu. Bununla beraber aile ici kararlara
aktif bicimde katrldrgi hususu Osmanli kadiruyla ilgili bilinen gen;eklerdir.

Ancak onaltinc; yuzyddan sonra kadmlarla ilgili onemli degisiklikler oldu.
istanbul'un

fethi ve onaltmci vuzyildan sonra Osmanh beyliginin belirli hukuksal.

kurallar etrafinda kurumlasan burokratik bir devlet orgutune donusmesi kadmlann
statusunde

onemli degi$ikliklere yol acti. istanbul'un

fethinden sonra Osmanh'run

Ban kurumlanrun etkisi altmda kaldigi en onernli iki alandan biri burokratik devlet
yapisi digeri ise aile yapisrydi. Sirufh topluma dayah olan Bizans lmparatorlugu'nda
yonetici kesimle, tarlada ·s:ah$an kole kesimine ait kadinlar arasmda keskin bir aynm
vardi, sehir merkezinde

yasayan yonetici kesim kadmi Bizans'in

etkisi altmda,

kendini haremde buluverdi. Musluman Emevi ve Abbasi geleneginden sonra Bizans
gelenegi de eklenince · onaltmci yuzyildan sonra istanbul kadmlan kendilerini harem
hayati icinde buldular.
hemcinsleriyle

Bilindigi gibi harem hayati icinde kadinlar ancak kendi

g6rli$ebiliyor ve kendi ailesinin erk~k· bireyleriyle · sosyal iliskide

bulunabiliyordu. Harem hayati icinde kadmlann sosyal yasarru cocuk uretimi ve ev
kadmhgryla snurlandmldi.
Onaltmct yuzyildan sonra kurumiasan Osrnanh devletinde ozellikle yonetici
kesimin yasaidgi Istanbul kentinde

saray gelenegi ortaya 91kt1. Bizans yonetici

suufindan miras kalan saray bu kez Osmanh yoneticileri elinde degisik statulerde
kadrrn ( odahk, cariye, sultan v.s.) banndiran bir kurum haline gel di. Bu donernde

....
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dini burokraside etkin olan ulemarun aile nonnlan konusundaki yorumu da kadinm
toplumsal yasamdan dislanrnasi yolundaydi. Fakat su hususun altmi cizrnek
gerekiyor ki harem hayati Osmanli' da sadece yonetimin baskenti olarak kutsal kabul
edilen Istanbul'la simrh kalrrustir. Osmanh kirsal kesiminde hicbir zaman harem
hayati gorulmemis ve tanma dayali Osmanli ekonomisi icinde yer alan kadm,
geleneksel esitlikci konumunu surdurmus, erkegi ile ayru , karar mekanizmasiru
paylasnusnr.

Istanbul' daki sosyal degismeyi muteakiben kadmlann sosyal ve ekonomik
hayanru simrlayan 90k sayida fermanla karsilasiyoruz. istanbul kadmlanrun
yasarnlair icinde buyuk onernli oldugu icin bu fermanlarm uzerinde detayh bicirnde
durmak gerekiyor. F ermanlar gen el olarak kadma ii<; alanda mudahale etrnislerdir.
Kadmlann kiyafeti, sokakta gorunrneleri ve erkeklerle olan iliskileri konulannda.
Kadmlann

hangi tur

kiyafetleri giyeceklerinden , erkeklerle hangi olculerde

konusacaklanna vanncaya kadar cok genis bir duzlernde devlet • rnudahalesi
sozkonusuydu. 1725 yilmda kadinlann giyimiyle ilgili olan bir fermanda soyle
· ....

denmektedir:
Istanbul Osrnanh ulkesinin yuzsuyudur, ulema, sulaha, udeba beldesidir,
ahalisinin tabaka tabaka tesbit edilmis kiyafetleri vardir. Hal boyle iken bazi yaramaz
avretler, halki bastan cikarmak kastiyle sokaklarda suslu puslu gezmege, libaslannda
turlu turlu bid'atler gortermege, kefere avretlerini taklit ederek serpuslannda acaip
sekiller yapmaga baslarruslar... Bu garip ktyafetler yasaktir. Kadmlar bundan boyle
buyuk yakali feracelerle sokaga cikmayacaklardrr, baslanna ucdegirmiden buyuk
yemeni sarmayacaklardtr. Feracelerinde

sus olarak bir parmak kahn serit

kullanmayacaklard1r.Kadmlar sokaklarda veya mesirelerde yeni cikma buyuk yakah

.

feracelerle gorulurlerse feracelerinin yakalan o anda -alenen kesilecektir, uslanmayip
.
israr edenler olursa, ikinci ve ucuncu seferinde yakalarup Istanbul' dan tasraya surgun
edileceklerdir.
Dikkat edildiginde almtirun basinda Istanbul Osmanli'run yuzsuyu, alimlerin,
salihlerin, sehitlerin ve bununla beraber haya, edeb ve ilmin baskenti olarak kabul
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edilmis ve kutsanrmstir.

Bu ozelliklere sahip clan istanbul'un bu nedenle baska

sehirlerde gecerli olmayan kendine ozgu kanun ve kurallan vardi. Bu nokta maalesef
kadm konusunda yazan bircok yazar ve dusunur tarafmdan gozardr edilmekte; ve
'

Osmanli kadmi konusunda

yazan bir 90k yazar . Istanbul

kadimna ozgu

kurallan butun Osrnanh kadmma malederek buyuk bir yarulgi icine dusmektedirler.

Onaltmci
cikmasmm

yuzyildan

sonra

kadmlarla

iki tenfel nedeni vardir:

hayattrun kurumlasmasi.

fermamn ortaya

ilgili eek sayida

Batt mallannm . yogun tuketimi

ve harem

Onaltmci yuzyildan baslayarak osmanli, Batt sanayici ve

tuccarlarrnm cok cekici bir pazan haline gelmistir. istanbul'da varhkh azmhklann
basta Paris ve Florens-a olmak uzere Batt urunlerine karsi olan talebi ve tuketimi
istanbul'a bir Bat1 Avrupa gorunumu katiyordu. Azmhk nufusunun en yogun talebi
tekstil urunlerine karsi olusmaktaydi.

Azinhk kadinlan kendi giysilerinde serbest

olduklan icin bunlar Batt Avrupa'dan

gelen tekstil urunlerine karsi onlenmez bir

istiyakla sempati besliyor, rnodayi takip ediyor ve yeni urunleri kullaruyorlardt. Rum,
Yahudi ve Ermeni nufusu istanbul'da cok buyuk bir yekun tuttugu icin Istanbul
sokaklanrun

goruntusune,

giyiminde

serbest

olan

azmhk

kadinlan

hakim

olrnaktaydilar. Boyle olunca bunlar istanbul'un Musluman kadmlanru da etkiliyor ve
onlann

da modayi takip etmesine

dolayrsiyla merkezi yonetime

karsi "yoldan

cikmasina" yo! acryordu.

Bununla
fantazilerine

beraber

kurumlasan

harem yasantisi

icinde tek erkegin

cinsel

karsihk vermek icin bekleyen 90k sayida kadin olunca istanbul'da

fuhusun yaygmlasrnasi ve yonetirnin de bunu engellemekte

gucluk cekrnesi her

zaman soz konusu olmustu. Kadinlar bu nedenle istanbul'un o zamanlar Kts1k11,
Akbaba ve Bulgurlu gibi semtlerinde erkeklerle randevulasiyor
Eyub'un

onaltinci

zamanlar

bu isler

yuzyildan

1950'lere

icin kullaruliyor,

kadar

rneshur

hafifmesrep

ve bulusuyorlardi.

kaymakci

kadmlar

dukkanlan

buralarda

o

erkeklerle

bulusuyorlardi. Bu tur faaliyetler haber alirunca Sultan hemen mudahale ediyor ve
bir fermanla bu fiili yasakhyordu.
gidecegi bu tur yerler yasaklamyordu:

1752 yrhnda ilan edilen bir fermanda kadmlann

.,,

.
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Nisvan taifesinden bazilan tenezzur ve teferuc bahanesile Uskudar, Kisikh,
Bulgurlu,

Camhca ve Merdivenkoyu'ne

bazilan

dahi bogazdan

Tokad, Akbaba,

Dereski ve Usaya arabalarla gidip ve edep ve hayayi atip envai senaati irkilap
ettikleri

ihbar olundu. Bundan

boyle, kadmlann

arabalarla bu uzak mesirelere

gitrneleri yasak edilrnistir. Gidenlerle onlan yasaga ragrnen arabasma alip gotiirecek
arabacilar vakalandrklan gibi istanbul' dan tasraya surtil;ceklerdir.

Fermanlann bir cogunda kadmlara verilecek olan ceza onlann istanbul'dan
d1$lanacag1 volundadir. Bu nokta 90k onemlidir, zira istanbul, yonetimin ozenle
korudugu bir kent idi ve bu kentin kendine has kurallan vardt. istanbul'dan

surgun

ayru zamanda merkezi hi.iki.imetin tasraya bakrsimn izlerini de tasiyor. Y ani merkezle
tasra arasmdaki aynmda olumsuz. ve toplumsal anomaliye ugrayan sapkm unsurlar
tasraya surulerek oraya uygun bulunurken bu ayrimda merkezi otoritenin mekam
temiz, pak ve anrrus olarak telakki edilmekteydi.
mi.itefekkirler Osmanh kadimru istanbul'dan

Ne yazik ki o donem Banh

kadmmdan rnutesekkil kabul etmis ve

Osrnanli'ya buradan hareket ederek buyuk saldmlarda bulunmu~lardt. Bugun kendi
ayd1nlanmtzm 9ogu da bu aynmtn farkmda olmadan, Osmanli kadimru, istanbul
kadimru baz almak suretiyle degerlendirerek yarulgrya dusmektedirler.

Konuyla ilgili diger bir husus da sudur; Kadinlarla ilgili fermanlann hemen
hepsi Islami kaygilar tasiyor. Ancak bu kaygdarm Istanbul'daki
tarafi.ndan

paylasihp

paylasilmadigi

konusu

hayatryla, ticari iliskileriyle, para kaynaklanyla,

belirsizdir.

Musluman tebaa

Dogrusu,

ekonomik

giyim tarziyla ve saray kulturuyle

azmlik nufusun etki alaru altma tamamen girmis olan istanbul'da

islami degerlerin

tabanda ozumsendigini iddia etmek zordur. Islami degerler tasrada tasra kulturuyle
butunleserek
makamlann

bir senteze dogru
yaptmmlan

giderken,

istanbul' da oyle gorunuyor

icin birer rnesruiyet kahbi olu$turmakta

ki resmi

ve o duzeyde

kalmaktaydt. Y oksa 90k sayida fermanla devlet ad eta kadinlar karsismda eli sop ah
bir bekci haline gelmezdi. Kisaca, bir tarafta fermanlarla resmi yaptmrn, diger tarafta
da kisisel tercihlerini on plana cikaran bir sivil kadirun baskaldin arzusu karsi karsiya
gelmistir.

Bu arzu kadmJarda,

Osmanh'run

modernlesme

cabalan

icine girdigi

't

.,

.
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donernden

baslayarak

Cumhuriyet'in

ilk yillanna

kadar

varan

bir sivil ruhun

uyarnsrm saglarrustir.

Osrnanh kadiru egitim alarunda fazla bir sansa sahip degildi. Zira kadinlar
ancak 11 yasina kadar subyan (ilk okul) mekteplerinde egitim gorebiliyorlard1. Bu
okullar sadece genis kentlerde bulundugu icin kadinlar ulkenin her · tarafinda egitim
sansina sahip olamanuslardir. K1z cocuklan subyanJarda hem erkekJerle hem de ayn
'

olarak kendi zamanlanmn

bilimsel ve dinsel konulannda

egitiliyorlardi.

•

Bunun

dismda edebi, bilimsel ve kulturel alanJarda varhkh kesimin kiz cocuklan

ozel

hocalarla evde egitim gorrne olanagma sahiptiler. Tasradaki kiz cocuklanysa okumus
hoca hammlardan ancak dini egitim alabiliyorlardi.

.

Butun bu simrlamalara ragmen Osmanli'da populer olan cok sayida kadm
vardir.

'
Y azar,

'
.
sair ve hattat olan cok sayida taninrms Osrnanh
kadinmm biraktigi cok

degerli eserler vardir. - BununJa beraber Osmanli'da
sayida dini kurum ve kuruluslar soz konusudur.

kadmlann

imza attiklan cok

Affet inan'm

kaydettigine gore

kadmlar 1583-1871 tarihleri arasmda istanbul' da, 6, Tarsus'ta 1, ve Bagdat'ta 3 adet
90k degerli kutuphane

olu~turmu~lardir.

Kadmlar

sadece istanbul' da 117-1882

tarihleri arasmda 69 mektep ve 13 adet medrese yapnrmrslardrr. Gene istanbul'da
1533 adet vakif kurulusu kadmlara aittir. Osmanh kadinlan buna benzer kurumlan
ulkenin diger kentlerinde de insa etrnislerdir. Halit Organ 1585-1924 y1J1an arasmda
Ankara' da insa edilen 1151 adet vakif kurumunun
oldugunu
dukkan

ortaya cikarrmsnr.
acan

ogreniyoruz.

kadinlann

43 tanesinin

kadinlara

ait

BununJa beraber ticaretle ugrasan ve kendi adma

oldugunu

Konuyla ilgili kurallan

kendileriyle
vazeden

ilgili ilan edilen

fermanJardan

fermanlardan

edindigimiz bilgilere

gore kendi adma dukkan acan kadmlann yamsira mal ve kole ahm ve satmuyla
ugra~an kadmlar da vardi.
Ktsaca, Osmanh'nm erken doneminde kadmlar devlete karsi orgi.itlii bir sivil
toplum kururnu olu~turacak bir siyasal bunye teskil edemernislerdi. Ancak onaltmci
yuzyildan itibaren kadirun derece derece merkezi otoritenin dikkatini ceken bir unsur
haline geldigini

goruyoruz.

Batt 'via kurulan

ticari

iliskiler,

azmlik nufusunun

'4',
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olusturdugu i~ dinamik ve bu iki momentumun bulusmasmdan ortaya cikan
kadmlann ozgiin beklenti ve tercihleri, · merkezi otoritenin kadmlara yiiklemek
istedigi misyonu geri cevirmistir. Osmanh kadmi merkezi idarenin beklentilerini
karsilamamis, yasaklan delmis ve kendi tarzim yasamaya devam etmistir, Kadinlarm
olusturdugu bu hususa ilave olarak bir de sosyal hayatta az da olsa sahip olduklan
sosyal konumu goz oniine aldignmzda samnm kadmm sivil toplum olusumuna
zemin teskil edecek bir potansiyel olusturdugunu rahathkla gorm~ oluruz. A~1ga
cikmaya hazir bir potansiyeldir bu; ve ortammi bulunca da ortaya cikmisnr (Caba,
1993, 78-84).

1. Kibns'ta Turk Kad1m

Kibns ve Anadolu arasmda her zaman: kiz ahp verme olmustur, Bunu
Osmanh Donem' i ile kisitlamak mumkttn degildir, Konunun basmda da bahsedilen
Ada'run ilk sakinlerinin biiyiik bir cogunlugu Anadolu'dan go~iip gelen kavimlerdir.
Bunlann zaman zaman birbirleri ile haberlesmesi, gorli~mesi, hatta ziyaret etmeleri
dogaldir. Degirmenlik (Kythrea) Bas Pman'nm Anadolu topraklarmdan geldigini
anlatan bir efsane bize Kibrrs Anadolu arasmda kIZ ahp vermenin oldugunu da
ammsattr. Efsaneye gore Anadolu'dan Kibns'a gelin gelen kizmi gormek iizere yash
bir kadm Kibns'm Degirmenlik kentine gelrnis ve burada kizr ile bir giin Bas
Pmar' da camasir yikarken birden oniine giimii~ bir tas ~ikm1~1; kadmcagiz kendi
memleketinde

iken kaybettigi

giim~

tasuu

karsismda

goriince gozlerlne

inanamarmsn,

Ancak Anadolu kokenli Tiirk kadmmm Ada'ya yerlesmesi ise, Kibns'm
1571!de tamamlanan fethinden hemen sonra baslamis, tiim kurumlan dili, dini ve
kiiltiirii ile giiniimiize kadar gelmistir.

Siirgiin fermani ile Ada'ya Anadolu'dan insan transferleri baslamadan once,
Kibns 'ta kalrms olan bu askerlerin aiJelerini de getirmelerine izin verilmis, bunlar
icin Ada'da yerlesip kalmak isteyenJere cesitl! kolayhklar gosterilmisti, Askerler
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dismda Ada'da gorev almis defterdar, kadi, tezkereci vs'. gibi bir takun memurlar da
gorevleri dolayisi ile Ada'da aileleri ile birlikte bulunmakta idiler.

Ada'run fethinden hemen sonra burarun Tiirkler tarafmdan iskam icin
girisimlerde bulunulmus ve planh bir sekilde yapilmasi amaci ile i,ncelikle Ada'da
kalan yeniceri askerlerinden bekar olanlardan evlenmek isteyenlere Anadolu'dan
bakire kizlar getirtilmesi icin fermanlar gonderilmis, bunlardan isteyenlerin
ailelerinin yerlesimi icin de kolayhklar gosterilmisti,

2. Osmanh Donem'inde Kibns Kadmmm Aile Y•nn,
Bukuki ve Sosyal Durumu

Kibns'ta Tiirk kadmmm sosyal yasarm, hukuki haklan ve ekonomik dOzeyi
gercekte Anadolu kadinmdan pek farkh degildir. Tarih oncesi caglarda gil~lil bir
ki~ilige sahip olan kadm, daha sonraki caglarda iiretkenligi ve cinselligi ile onemli
olmustur, Osmanh Donem'inde ise, kadm saygi goren bir ki~ilige sahipse de her
zaman onun yerine karar veren babasi, erkek kardesi veya kocasr olmus, ancak
yaslandiktan sonra cocuklan iizerinde otorite kunna sansmi elde edebilmistir. Bu
caglar boyu devam etmis, egitim diizeyinin dii~iik olmasi nedeniyle kaderine razr
olmustur.

Tarihci Ronald Jennings'in ozellikle Seriye Sicilleri'nden yapt1g1 cahsmalar
Kibns kadirnnm toplumdaki yeri konusunda bazi gorii~ler ortaya cikarrmsnr,
Jennings'e gore Seriya kanunlan kadmlan koruyordu. Esinden sikayetci olan
kadinlar, rahathkla Kadr'ya gelip eslerini sikayet edebiliyor, haklanm arayabiliyordu.
Seriye Mahkemelerinden sadece Tiirk kadmlan degil, Rum kadmlan da, kilisede
sorunlairm ~oziimleme hakkina sahip olmalanna karsm, zaman zaman yararlanmayi
tercih etmislerdi.

Kibns ile ilgili bugiin bilinen 1571 - 1640 yillan arasina ait Seriye
Mahkemesi'nin kayitlanrn iceren ilk dort sicil iizerinde yhapngi cahsma sonucunda
Jennings'e gore Kibnsh kadmlann evlenme ve bosanma davalan dismda kisisel

LIBRARY

mulkiyet haklan, ugradiklan fiziki saldmlar ve gecirri kaynaklan gibi konularda
da
•
Seriat mahkemelerine basvurduklan gorulrnustur. Anadolu'nun bir cok kentine ait
Seriye Sicilleri'nde de gorulen bu tur davalar, ozellikle ailevi durumlarla ilgili
sorunlannm cozumlenmesinde veya evliliklerin resmi olarak duzenlenrnesinde
Seriye Mahkemeleri'nin tercih edilmesini islamiyet'in Osmanli Irnparatorlugu'ndaki
gayr-i muslimlerin aile yasamlan uzerindeki etkileri olarak da yansitmaktadir. Yipe
eldeki kayitlara bakihrsa kadmlann cinayet davalan dismda mahkemede vekil
kullanma haklan vardr. -Bu da tercih ettikleri bir yontemdi. Genellikle eek az kadm
mahkeme huzurunda sahsen bulunur, bunun yerine erkek bir akrabasi tarafindan
temsil edilmeyi tercih ederdi. Bunun nedeni ise yine sosyal baskilardi. Mahkemede
tum gorevliler erkekti. Mahkeme cevresinde olanlar, buraya girip crkanlan
gozleyenler de erkeklerdi. Kadinlar her turlu dedikodudan uzak durmak icin
mahkemede fazla kalamazlardi. Bunun yarusira ' kadmlar, mahkemede tarukhk
'

yapabilirdi. Ancak, bu erkegin yaptigi tarukhgm yansi sayihrdi. Ayru kural miras
davalannda gecerli olup, kadinlar, erkek kardeslerinin yan orarunda miras hakki elde
edebiliyordu. Ancak egitim durumlan, yetistirilisleri ve sosya1 basktlar, kadinlann
her zaman yasal haklanru aramasrni engellemisti. Jennings, H.1045 (M.163 5) yilmda
olan bir olayi biraz hayretle karsilamisti. Fatma Hatun adinda bir kadm gece evinden
cikarak mahkemeye gelrnis ve' kocasmm evde bir baska erkekle icki ictigini ihbar
etmisti. Bunun uzerine mahkeme katibi yarunda gorevlilerle eve denetlemeye
gonderilmis ve yaptiklan baskin sonucunda evde icki icildigi belirlenip kocasi ve
diger arkadaslan mahkemeye cagnlrrusti.
Mulkiyet sahibi kadinlann sayist Osmanli Idaresinin ilk elli yihnda %30'a
cikmissa da, genellikle bu mal varhgi miras yolu ile edinilirdi. Gercekte kadmlar
paralanru toprak ahmi yatmrrunda kullanmazlardr. Kiz cocuklanna aileleri ceyiz
'

veya rniras olarak toprak yerine para, mucevher veya giysi verirlerdi. Toprak
sanmmda ise kadmlar s:ogunlukta idi. Bu da miras yolu ile elde edindikleri topragi
paraya cevirrneyi tercih ettiklerini yansumaktadrr.
Hem Seriye Sicilleri, hem de vakif belgeleri incelendiginde Kibns'ta yasayan
ekonomik yonden guclu Turk kadmlan ile de karsilasihr. Bunlar hayir isleri ile de

·.,,,
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ilgilenmis, vakiflar kurmuslardir. Ancak, bu oran istanbul, Ankara gibi kentlerdeki
daha cok fazla degildir. 1571 - 1640 yillan arasmdaki Seriye Sicilleri incelendiginde
bir kac kadmm kii(i:iik capta olan bir kac vakfin miitevellisi olarak gorev yapnklan da
goriilmii§se de bu cok fazla degildir. Bunun esas nedeni de vakif yapan kisilerin
· miitevelli

iiyelerinin

aile iiyelerinden

olusmasun

tercih etmeleri

idi. Eslerinin

vefatmda kii(i:iik cocuklarmm vekilligini iistlenen kadtnlar, evlenmeleri balinde bunu
kaybediyor,

yerine cocugun en yakin erkek akrabasi, ozellikle amcasi vasi tayin

ediliyordu. Ancak madur durumda olan dul kadmlara ve yetimlere bas vurmalart
halinde nafaka ve kisve denen gecim ve giyim kusarmm karsilayacak

bir maas

baglarurdL

3. Klbns Tiirk Kadunmn

Evlenme ve Bosanmasr
'

Evlenme konulanna ait kayitlara hem Kibns'a ait Seriye Sicillerinde, hem de
Anadolu'nun dlgerkentlerinde pek.fazla yer verilmemis olmasi bu konulann tamami
ile ailelerin kendi aralartnda sozlii olarak anlasmalara dayandigmi d~iindiirmektedir. ·
Bu konu ile ilgili detayh bilgileri folklor arasnrmalan yamsira Avrupah gezginlerin
yazdiklan kitaplardan da edinmekteyiz.
Alexander Drummond, 1754 yihnda yayinladigr seyahatnamesinde yukanda
da belirtildigi gibi, ailelerin kendi aralannda anlasarak ayarladtklart bu evliliklerde
esler hep birbirine yabanci kaldigmr bununla birlikte Tiirk kadim her zaman sonsuz
bir mutluluk icinde imis gibi tiim isteklerinin karsilanmiscasma hosnut bir tablo
cizmekte oldugunu anlanr,
Mariti'nin isittiklerine gore, Tiirkler, ~ tiir e§ ahrlardi; birisi, resmi olarak
evlendikleri, digeri kebin adun verdikleri ve kiraladiklan kadmlar, bir ii~iinciisii ise,
satm aldiklan kolelerdi, Gercekte bunlann hepsi es olarak degil, bir kismi da zengin
evlerinde cahsnnlan

kolelerdi. Erkekler resmi olarak evlendikleri kadmlan

evlenecekleri gilne kadar goremezlerdi, Bunlar dort taneye kadar olabilirdi. Ancak
seriat kanunlartnda yer alan ve yasal saytlan bu cok eslilik yine de Kibns 'ta cok
yaygn degildi,
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Tiim islam toplumlannda oldugu gibi, aile yasami Kibns'ta da kutsaldr ve
saygi gosterilen bir kurumdu. Ancak yukanda da belirtildigi gibi, evlenmelerle ilgili
resmi kayitlann az olmasma karsm bosanmalarla ilgili Seriye Sicilleri'nde pek cok
vak'a kaydedilmistir,
Resmi nikahmda clan bir kadiru bir erkek hiebir neden gostermeden
bosayabilirdi, Ancak bir Tilrk kadim hi~ bir neden olmadan kacasmdan bosanamazdi.
Mariti'ye gore bu ancak kocasmm ona yeterli yiyecek vermemesi veya en azmdan
sekiz giinde bir onu yatagma almamasi

veya hamama gitmesi icin yeterli para

vermemesi durumunda miimkiin olabilirdi. Bu sartlarda erkek onu btrakmak, ceyizini
geri vermek, cocuklara bakmakla miikellefti. Kadm, ayni zamanda zamanda
kocasmm kotii ahskanhklan olmasi halinde bosanma talebinde bulunabilirdi.
Jennings' in inceledigi sicil kaynlannda da esinin nikah akcesini odememesi
veya yatakta erkeklik gorevini yapmamasr nedeniyle bosanma talebinde bulunan
kadmlar bile vardi, Cariyeler ise, bosanma davasi acamazlardi, Ancak yeterli yiyecek
alamazlarsa, basks bir Turke sattlmak icin basvurabilirlerdi,

4.Kadmlann Ekonomiye Katlalan
Osmanb Donemi'nde kadim her hangi bir meslekten men eden hicbir kanun
gercekte yoktu. Ancak, yine de kadmlarm hangi meslekler ile ilgili oldugunu eldeki
belgelere gore fazlaca ogrenmek miimkiin degildir, Bununla birlikte, ozellikle
Magusa bolgesinde ozellikle bu kentin kalkinmasmda ~glar boyu onemli bir yeri
olan camlet denilen deve veya keel yiiniinden yapilan bir ~~it kumas dokuma
endiistrisinde kadmlann onemli bir payi vardi, Kadmlar, dokunmak iizere yiin egirip,
hazirladi, Ancak, Osmanh eyaletlerinde kadmlann hicbir loncaya bagh degillerdi,
Yani diger bir dey.sle bu kadmlar isimsiz emekeilerdi, Genellikle kadinlar, aile
sistemi ve ziraat isleri dismda meslekler edinmezlerdi. Pamuklu ve yiinlii kumas
dokumacihgi bunun dismda idi. Sadece erkek kardesin olmamasi durumunda miras
olarak edindikleri topraklan sipahi ocagma ti.mar vergisi odemeleri

~1

ile resmi
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Turk ulusunun Kurtulus Savasi'na destek vermek icin Kibns Turk

ogretmenlerdi.

Toplumu harekete gectigi zaman henuz orgutlenmemis olan Kibns Turk kadiru basta
bayan ogretmenler

olmak uzere bagislar yaparak, musamereler

duzenleyerek

bu

yardim hareketine katilrmsn (inan 1998, s. 5).

193 0 'lu yillara

dek Kibns

Turk

Kadiru' run toplumsal

yasama

katilma

olanagimn cok sirurh olmasma karsin adadaki diger toplumlarm dururnu farkh idi.
ingiliz Yuksek Yonetici esleri torenlere katihp oduller dagrtiyorlar, yardim amach
demekler

kuruyorlardi.

Aynca

Kibns

kadmlannin

sorunlan

bashkh, tartismalar

yapiyorlardr, (Inan 1998. s. 6).

Lefkosa Turk Hammlan Cemiyet-i Hayriyesi adiyla koloni doneminde 21
Mayis 193 0' da ilk kez cikanlan Kuluplerin Kaydirn Ongoren Y asaya uygun olarak
demek kuruluyor. Bu hareketin onculeri Ulviye Mithat ile bayan ogretmenlerdir.
Hazirlanan

ruzugun

demek kurulmustu

25 Aralrk 1931 'de yapilan ilk toplantismda

onaylanmasiyla'

(Inan, 1998 s.10).
·.ti=.

0 yillarda dernegin kurucusu Ulviye Mithat'm Embros Gazetesi'nde

cikan

bir yazisinda Kibns Kadmi hakkmdaki goruslerini ozetle soyle acikhyordu (Embros

g. 1937).
Turkluk

hakkmda

hakikat severlikle yazilan inakalelerinden

dolayi Krbrs

Turk cemaatinin muhabbet ve alakasiru kazanan Embros Gazetesinin . haftahk bir
mecmua nesredecegini

memnuniyetle haber aldik. Y aptigim tahkikat uzerine bu

mecmuanm Kibnsi ve Kibns hayatmi gerek adada ve gerek ada haricinde dogru bir
surette tarutrnaga cahsacagiru, ve sair munderecati arasmda bu hususa buyuk bir
mevki verecegini ogrendim.
nisbetinde

bazi

Gazette sahibi, bu mecmua icin, benim de itidanm

yardimlanrm

istemek

nezaketini

gosterdi.

Ben

de

yukanda

soyledigirn hedefi ve maksadi goz onune alarak Embros okurlanna Kibns Kadinhgi
hakkmda bir kac hakikat yazrnagi dusundurn.
Komplemandan azami hoslanan, ve daima rnudahanekarane sozlerle oyalandmlrnaga
alistmlrrus

olan kadmlanmizm

mudahaneden

it; yuzlerini

meydana

ari bir yazmm bir coklanrruzm

koyacak

kaslanrn

sekilde yazilnus

cattiracagt

yuzde yuz
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muhakkaktir. Hele bu hakikatlerin kendi cinsiyetlerine mensub bir kimse tarafindan
ifsa edilrnis olmasi canlan
koparacaktir.

Asabiyetlerinin

kaslann

aid oldugu

kafalarda

bir hiddet kasrrgasi

makul

bir hududu

olmayan

bu

sevimli unsurun

dusmanliginm ne kadar devamh ve korkunc oldugunu bilfiil tecrube ettigirn halde
gine vakialan bildigim ve gordugurn

gibi yazmak huyumdan vaz gecemiyorum.

Allah beni kendi cinsimin hiddetinden siyanet etsin. Amin.
Kibns Kadmhgi dedigimiz zaman yalruz bir cemaatin degil, burada ehemmiyetli
mevcudiyetleri olan ~9 unsurun - yani Turk, Rum ve Ingiliz unsurlann - kadinhgi
anlasilrnahdrr.
Oncelikle Turk kadinhgmdan bahsedelim:
Kibns

Turk Kadmligi maalesef

hie; bir balamdan,

Turkiyedeki

bugunku

Turk

kadinhgmm seviyesinde degildir. Dikkata sayandrrki ilmu irfanm nasiri addolunan
Ingiltere

Irnparatorlugunun

'

60 · senelik idaresi zamarunda Kibnsda

Turk

kizlannm layikile ytikselmesine hizmet edecek tek bir muessese vucude getirilmis
degildir. Adma Victoria K1z Lisesi dedigimiz hakikatte bir lise degil belki ancak bir
Orta Okul olan yagane yuksek kiz mektebimiz, kizlanrruzi hie bir. hayata namzed
olmaga hazirlarnadan vasattan dun bir bilgi ile meydana cikarmaktadir.
basit

bir tarzde

yetistirilmis

kizlanrruzrn

yuksek

bir kadinhk

Bu. kadar

alemi meydana

getirmelerini istemek insafsizhk ve beklemek saf dillik olur. Nitekim onlar ancak
eski yuzuk oyununun yerine bu gunki Rami veya Konkeni, eski sabah kahvesi
oshbetleri yerine bu gunku

gayesiz toplantilan, eski sahmaran masallan yerine de

gunun malavani rornanlanru ikame edebilmislerdir.
Kadmlanmiz arasmda doktor, avkat, kirnyager, gazeteci, vesaire gibi yiiksek
san'at muntesibleri hie; yoktur. Bundan sarfinazar daha kucuk sanatlan' mutemayiz
bir surette basaranlara da maalesef tesaduf edilmemektedir. Bu spor kulubumuz yok,
aradabir dimagirmzm paslanru giderrnege hizmet edecek bir kitab evimiz yok, vakit
vakit bilgili sahsiyetleri catisi altinda toblayib istifadeli konferanslar,

munazaralar

tertib eden bir kulubumuz yok hatta kadmligm en tabii ve en kuvvetli hislerinden
olan sefkat ve yardim duygularile acilrms ve elbirligi ile idare ettirilen bir hayrr
cemiyetimiz yoktur (Azgm 1998. s.43).

·~.
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<;agda$ Kibns Tiirk Kadmi

Osmanh Donem'I icin yapilan arasnrmalar kadmm egitimi konusunda .fazla
bir bilgi ortaya cikaramarmstrr.
bunlardan

1900 yihnda 14. OsmanhIlkokulu

sadece birinin kiz okulu oldugu bilinmektedir.

bulundugu ve

Ancak

1902 yilmda

Viktorya Kiz Mektebi'nin acilmasi ile kizlar icin orta egitim baslarmsn. Tiirkiye'de
1924 yilmda ilk kez yiiksek egitim yapmaya giden kiz ogrenci Melahat Hacibulgur
onceleri ogretmenlik yapnus, daha sonra srtmaya karsi mucadelede kan testi yapmasi
icin kursa gonderilmis,
itirazlarma
Hastanesinde

karsm

1945 'te ilk kez kurulan kan bankasma

baskan

gorevini

o larak

getirilmis,

siirdiirm~.

Hifsiye

1963

yilma

Ziya

Rumlar'm

kadar

Hacibulgur,

tiim

da

Lefkosa

H.

Kadriye

Hacibulgur, Hatice Necati, Siddika Ahmet Ersoy, Vecihe Hacibulgur, Saziye Riistem
Baybars, Havva Zihni Tatar Kibnsh Tiirk kadin ogretmenler arasmda ilkler olarak
isimlerini verebilecegimiz degerli kadmlanrruzdandir.

Plastik sanatlar alanmda Olga

Rauf Aylin Orek, Gonen Atakol, Goral Ozkan, Filiz Ankac, Emel Samioglu,

Incl

Kansu, Ozden Selente, Ruzen Atakan, Nilgiin Giiney, ismet Tatar ve Giinay
Guzelgun Kibns Tiirk Sanat Tarihine isimlerini yazdirmis kadm sanatcilardir.
Tiyatro alamnda ise Vedia Barut ve Kamuran Aziz 1930 yilmda sahneye cikan ilk
Kibnsli Tiirk kadm tiyatrocular olarak isimlerini tiyatro tarihine yazdiran kadmlardir.
Tiirkiye'de Atatiirk'iin devrimlerini yakmdan izleyen Kibns halkt da ozellikle
Kiyafet Devrimini anavatandan daha siiratle gerceklestirmis oldugu ozellikle Kiyafet
Devrimi cercevesinde Sapkaci Emete lrfan Aziz (Milyaltzade)'nin

katkilan

yadsinamaz. 1930'lu yillarda Kibns'ta carsaf've fes birakrlnus ve sapka kullarulmaya
baslanrmsnr. Sapkaci Emete Hamm, Tiirklerin sapka ihtiyacun karsilayan ilk sapka
yaprmcisidir. Fevziye Hulusi de Bayrak Radyosu'nun kurulusunda ilk gorev yapmis
kadmdir. Dr. Servet Sarni Dedecay, Dr. Latife Birgen de kendi bilim alanlarmda ilk
kez doktora yapmis Kibns Tiirk kadmlanndandir,
Kibns Cumhuriyeti ve daha sonraki Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde ilk
kez 1993 yihnda bir kadm bakan olarak Onur Borman gerev yaprmsnr. UBP-TKP
Koalisyon Hiikiimeti doneminde

gorev yapan Dr. Giilsen Bozkurt da ilk kadm

Saghk Bakamydi .. YineYiiksek Mabkeme yargichgma da ilk kez Gonnl Eronen adh

54

bir hukukcu kadin atanrmsnr. Perihan Aziz basin alarunda "Kadm gazeteci olmaz!"
sozlerine karsm ytllardan beri yilmadan cahsan bir basm mensubudur. Universite ve
daha bircok kurumda Kibns Turk kadmi onemli gorevler yapmakta, ancak
gorevlerini yaparken kendilerinden erkeklerden daha fazla iistiin basan ve ozveri
. gostermesi istenmekte ve iistiin basanh olsalar da ancak ihtiyaclar dogrultusunda
onemli gorevlere getirilmektedirler.
Gecmiste ikinci planda kalan, egitimden mahrum, evde kapah biiyiiyen, tek
gorevi cocuk dogurup, yetistirmek ve evine bakmaktan ibaret olan Turk kadmi sosyal
yasammda son yiizytlda biiyiik bir asama gostermistir. Bugiinkii Tiirk kadmi ~ag~,
kiiltiirlii ve toplumun her kesiminde aktif olarak cahsan bir kadindir. Giiniimiizde
cahsan kadm oram cok yiiksektir. Her meslek dahnda kadm bulmak miimkiindiir.
Yazarlar, ozanlar, egitimciler ve ressamlar arasmda kadmlar onemli bir yer
tutmaktadir. Sorumluluk sahibi, iyi bir es, .iyi bir anne ve iyi bir vatandasnr. Kibns
miicadelesinde de her zaman yerini almisnr
(Devlet Bakanhgl Basbakan

Yard1mc1hiJ Kadm ve Aile Sonmlan Birimi

Kongre Bildirileri
2001 s. 44-49).
KKTC'de Kadmm Bugiinkii Konumu

KKTC'de

kadmm yasal, siyasal ve calisma yasammdaki konumuna

bakrldigmda bazi tesbitler yapmak miimkiindiir. 1996 KKTC niifus saynm
sonuclanna gore 200.587 kisi olan toplam niifusumuzun 94,609'u kadmdir. Sayim
sonuclanna gore KKTC'de okur yazar cagda 184,451 kisi bulunmaktadrr. Okur yazar
cagmdaki erkeklerin %96,S'i okuma yazma bilirken, okur yazar cagmdald kadmlann
%89, 7'si okuma yazma bilmektedir. Cinsler kendi niifuslan icerisinde okur-yazar
olmalart acismdan incelenip mukayese edilecek olursa genel olarak bir ogrenim
kurumundan mezun olmayan erkek oram % 10,4 iken kadinlarda bu orarun yukseldig!
ve %12,1 oldugu gdrtilmektedir. Cesitli kademelerdeki ogrenim kurumlanndan
mezun olan kadm ve erkeklerin durumu incelendiginde ise ilkokuldan mezun olma
oraru kadinlarda daha yiiksek iken (kadm icin %3 8,9, erkek icin %36,5) orta okul ve
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lise mezunlannda bu oran dusrnektedir. Yuksek okul ve fakulte cagmda · ise erkek
mezunlar okuma-yazma bilen 6 ve ustu yastaki erkek nufusunun

% 10,S'ini, kadm

mezunlar ise okuma-yazma bilen 6 ve ustu yastaki kadin nufusunun %7,0'.tru
olusturmaktadir (DPO, 2003: ).
Medeni durum acismdan degerlendirme yapildtgmdan 12 yas uzeri nufusu
olusturan 166,49 kisinin 77,838'inin (%46,9) kadmlardan olustugu gorulmektedir.
Erkek nufusun %4''1,93'tiniln kadm nufusunun ise %28'inin his: evlenrnedigi
gozlenirken erkeklerin %5 5, 48' i kadmlann ise %61, 62' si evlidir. Erkeklerin
1,46's1Illn kadinlann %8,2l'inin

esi olmustur. Bosanrnalarda ise erkeklerin

%1,08'inin kadmlann ise %2,17'sinin bosannus oldugu gorulmektedir. KKTC'de
bugune kadar kadmm statusu ile ilgili genis kapsamh bir calisma yapilmarrustir. Bu
nedenle pekcok konuda oldugu gibi kadmm cahsma yasarmndaki rolu konusundaki
bilgiler de sirurh duzeydedir. Nufus saymu ile bu konuda bazi veriler elde
edilebilmi~tir. Buna gore cahsma nufusunun sayisi 68,67'dir. Bunun 50,03'0 erkek
18,634'0 kadmdir. Buna gore cahsan toplam nufusun %72,9'u erkeklerden, %27, l 'i
ise kadmlardan olusmaktadir.
Ana meslek gruplanna ve cinsiyete gore dagihrn incelenecek olursa
mutesebbis direktor ve Ost kademe yoneticisi olarak calrsan erkek nufusunun toplam
cahsan erkek nufusunun icindeki payi %3,55 iken bu meslek grubunda cahsan kadin
nufusunun toplam cahsan kadm nufusunun icindeki payi % 1, 8 7' dir. Idari person el
olarak yab~anlarda ise tamamen tersi bir durum oldugu gorulmektedir. Cahsan erkek
nufus icinde idari personel grubunda calisan erkeklerin payi, %7,77 iken kadinlann
payinm %30,58 oldugu izlenmektedir.
Kamuda cahsan memur, ogretmen ve polislerin %43, l 'i kadmlardan

,

olusrnaktadir. Kadinlann oransal olarak yalruz ogretmenlikte erkeklerden daha fazla
oldugu izlenrnektedir. Nitekim kadin 6gretmenlerin · payr %61,4 iken, toplam
•·

memurlann %46,0'1 toplam polislerin ise o/o4,4,5'ikadmlardan olusrnaktadir.
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DEMOKRASiLE~ME

SURECiNDE KADIN HAKLARI

Kadm hareketinin kurumlasmasi ve kurumlasmamn kadm hareketi
acismdan hem olumlu yonlerinin hem kurumlasma surec ve olgusunun icerdigi
rizikokolarm farkh iilkelerde yapilrrus deneyimler bu bolumde yer alrmsnr.

Tiirkye'de Kadm Hareketi
Cumhuriyetin kurulusundan itibaren devletin ongordiigii srrurlar ve
kurumlar icinde tammlanan kadm bagrmsizhgi poletikasi, Sirin Tekeli'nin
degimiyle "devlet feminizimi", ozel kadm kadm hareketinin yasam alamm
daraltarak devarmm ve gelismesini olanaksizlasnrdi. Ellili yillardan itibaren
uygulanmaya baslanan kapitalist Pazar ekonomisi tanmda makinelesme giderek
artan i9 g~ ve issizlik, toplumun genis kesimlerinin poletize olmasmm onde ·
gelen nedenlerini olusturmustur. Seksenli yillarm basma kadar ozellikle sol
kesimde, kadmlar, partiler, cesitli kuruluslar ve demeklerde yogun enerji
harcayarak aktif oldular. Fakat sol kesimde de feminist talepler, kadm sorunu
smifsal bir sorundur gerkcesiyle tarnsilmadi.t Berktay 1993). 1980 yilmdaki son
askeri darbeden sonra hem devlet feminizimine hem de 80'deki askeri darbeye
karsi muhalefet olarak gelisen yeni feminist hareket ise islevini toplumun
demokratikle~me arayismda temel ve oncii olarak tammlamaktadtr.(Tekeli,

1993,s.33)

Tiirkiye'de seksenli yillarda gelisen yeni feminist kadm hareketi, kendini
tammlama ve kadm politikalan

icin stratejiler gelistirme baglammda,

cumhuriyet kadm kusagmm, merkeziyetci bir devlet anlayisi temelindeki "devlet
feminizmi" deneyimlerinin analizi, son yirmi yilda sol hareket icinde kadtnlann
kazandiklart deneyimler ve osrnanh devrindeki kadm hareketini inceleyen
feminist kadm arastmnalannm sonuclan seklinde ozetleyebilecegimiz yakm ve
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uzak gecmisin birbiriyle baglantih ii9 deneyim alamndan faydalanma olanagma
sahip bulunmaktadtr

(Akkent, 1991, 9-11).

Nonr~'te Kadm Hareketi
Norvec'te parlementonun %35'ini, bugiin kadmlar olusturmaktadir. 1969
seeme ve secilme ' hakkmi ise kadmlar 1913'te almislardi. Durum yerel
politikada da farkh degildi. Norvec ve diger iskandinav iilkeleri, ban Avrupa'da
politikaya en yiiksek oranda kadm kahttmmm oldugu iilkeler. Yeni kadm
hareketinden once, 1969' da biiyiik partiler daha fazla kadm secilmesini
hedefleyen bir kampanya baslattilar. Kadmlarm temsilden sayisal olarak adil bir
pay almalan gerkliydi. Zarnarun politik sistemi bu egilimi destekledi ve yeni
kadm hareketi bu talep icin savas vermek zorunda kalmadi, Kadm hareketi kadm
bilincini gelistirdigi gibi, parlamento ile yerel secimler baglaminda iki yilda bir
diizenlenen cesitli kampanyalara katildi. Bu kampanyalarda ozellikle kurulusu
'

eskiye dayanan kadm kurulusari etkinlik gosterdiler. Bu cahsmalar, birbirini
etkileyerek bir dizi yeni gelismelere yol acti.
Yetmisli ve seksenli yillarda politikalardaki kadm sayisi devamh artarken,
kadm hareketinin cahsmalan ve etkisi, seksenli yillarda azalmaya basladi. Bu
nedenle kadm politikactlarm cahsma alam da simrlandt. Seksenli yillarda kadm
hareketinde gozle goriili.ir bir kurumsal~ma oldu (Guill,

1991. 28-31).

ingiltere'de Kadm Hareketi
ingiltere'deki kadmlar onaltmci ytizyildan itibaren irkcihga karsi savas
vermeye ~lami~lardrr. Siyah ve beyaz kadmlar arasmdaki farklar ilk elde irk
ve smif temeline dayamyordu, Irkcihk beyaz kadmlann siyah kadmlann
sorunlarmi gormezden gelmeleri ya da drslanrnast anlamma geliyordu. Beyaz
kadmlar tecaviiz, ensest gibi kadma yonelik siddete

~1

savasmaya hazirdilar,
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fakat devlet tarafindan ekonomik psikolojik alanlarda veya bakirelik testleri
gerkcesiyle beden Iizerinde uygulanan siddet nedeniyle, siyah kadmlann
'

yasamm her alarunda ugradiklan tecavuzleri yok sayiyorlardt. Beyaz kadmlar
niikleer silahlara ~1

kampanyalara katildilar. Beyaz kadmlar kiz cocuklan iein

· cinsiyetci olmayan ders kitaplan geleneksel meslek secimine son verilmesi gibi
konularla egitimde sans e~itligi talebinde bulundular. Fakat ulusun ascilan,
temizcikleri, otobiis ~oforleri roltmu yiiklenmenin otesinde · herhangi bir talepte
bulunmamarun devlet tarafmdan siyah gene kadmlara empoze dildigi gercegi
sorgulanmadt. Alt sosyal smiftaki beyaz kadmlann sorunlanna bile egilmemi~
olan kadm hareketi geleneksel olarak isci smifi ya da lumpenproleter grupta
yasayan siyah kadmlann sorunlanyla hie ilgilenilmedi. ·
Birlesik kralhktaki orgiitlii kadm hareketi toplumsal degisimin kadmlar
iizerindeki politik ve ekonomik etkilerini gormezden gelerek kisiler arasmdaki
ili~kiler diizeyiyle smirh bir ideolojiye agirhk verdi (Dadzie,

1991, 60-61).

Polonya' da Kadm Hareketi
Polonya'da

Agustos

1945'te

kurulmus

olan Kadm

Birligi bazi

don~iimler ge~irerek bugiine kadar varhgmi siirdiirdii. Polonya' da aym ad
altmda birinci dunya savasindan biri ~ah~malartn1 siirdiiren baska bir demekte
vardi. Kadm birliginin daha onceki kadm kurul~lartnm izinden gitmek istemesi
ve biitiin aktif kadmlan birle~tirme amacma yonelmesi nedeniyle, savastan once
kurulmus

ozellikle

sol

kanattan,

Demokratik

Kadm

Kuliibii, Kadm

Kooperatifleri Birligi, <;if~i Kadmlar Dernegi, Uluslararas1 Dniversiteli Kadmlar
Dernegi, gibi kuruluslar bu birlige kattlddar.kadm birliginin btittin aktif
kadmlan biinyesinde toplama hedefi basansiz olmustur. Kadm birliginin
stratejisi bagimsiz kadm hareketinden degil erkek bakis acisma uygun bir
sekilde insanlann kurtul~una yonelikti. Gercek kadm istemleri ve taleplerine
son derece az yer veril.m.i¢. Dolayisiyle kadm birligi cok ender olarak
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kadmlann gercek cikarlann desteklemis ve kendi cahsmaln ise dikis ve yemek
kurslart ile simrh kalrrusnr. Buna paralel olarak iiye sayisi gittikce azalmis ve
yasammi devlet odenekleriyle surdurrnustur (Walczewska,

1991 72-7~).

italya'da Kadm Hareketi
Tiim talyan kadm hareketi, 1980'lerden itibaren yeni bir kimlik yeni
eylemler ve yeni bir orgutleme arayisi icine girdi. Kadmm ozne olarak kabuli.ine
teorik bir temel olusturmak amaciyla feminist teori daha karmasik bir biitiin
oldu. Cinsler arasmdaki farkhhk teorisi evrensel olanm birligi ve yansizhgmi
sorguladi. Feminizm hem politik alanda kurumlan ve politik sahnesini etkiledi,
hemde diger iilkelerde oldugu kadar belirgin olmasa da italya' daki hareketin bir
kurumlasma sureci icinde oldugu gozlendi, · italya' da belediyelerde oldukca iyi
temsil edilen pekcokreformteklifi yapan aynca kooperatifkurumlara cok aktif
destek veren sosyalist kadmlardir, Biinyesinde ogretmen, kiitiiphaneci , arsivci,
'

kadmlann orgiitlendigi "ltalya Tarihci Kadmlar Toplulugu" yaptigi cahsmalar ·
italya' da cok onemsenmektedir (Rosilli,

1991 80-84).

Isvec'te Kadm Hareketi
Parlamentolannda ve yerel yonetimlerinde en yiiksek kadm oram olan
lsvec, Danimarka, Norvec ve Fillandiya diinya siralamasmdaki bu oncu yerlerini
kota uygulamalanna borcludurlar. Ancak yalmz kota uygulamasi degil, bu dort
iilkede kadmlar oy haklanm yuzyihrmzm basmda elde etmisler ve ekonomik
yasama aktif bicimde katilrmslardrr. Diinya siralarnasmda ilk dorde giren
iskandinav iilkelerine ozellikle Isvec'e daha yakmdan bakarak elde edilen
kazanrmlan incelersek Isvec'te 1998 yihnda parlamentonun o/o44'iinii kadmlar
olusturuyordu.
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Ozel sektorde karar mekanizmalannda kadm oranmm dusuk olmasi
nedeniyle Isvec hi.ikiimeti 1993'te bir arastirma komisy,onu olusturarak bunun
nedenlerini ogrenmek istemis, bu arastirmadan sonra ozel sektore kadm yonetici
yetistirmek amaciyla 1995 yilmda "Cahsma Yasammda Liderlik Akademisi"
-hukumet fonlanyla olusturulmus. Bu liderlik akademisinin amaci ozel sektore
kadm yonetici yetistirmek. lsvec'te kadmlann o/o80'i, erkeklerin o/o85'i aktif
'

.

cahsan nufus arasmda bulunuyor. Bir baska deyisle lsvec kadmlannm ekonomik
yasama kanhmlan oldukca yilksek. Ayni bicimde yiiksek ogrenim gormekte
. olan gene kizlann sayisr, gene erkeklerin sayismdan fazla,
16-1 7 Ocak 1998 tarihlerinde Makedonya' nm O skiip kentinde yeralan
daha fazla sayida kadmi politika ve hilkilmete nasil katmah bashkh konferansta
lsvec politikasinda kadm konusunu isleyen Gotebork Oniversitesi Siyaset
Bilimleri Profesor Yardimcisi Mariya Oskarson lsvec 'te kadinlann bu basansmi
kadmlann toplum icindeki konumunun gelismesine ve kadm temsiliyetini
'

artrracak bilincli stratejilerin uygulanrms olmasma baghyor

(Uludat, 1998, .91-92).

Kadmm Siyasal Hayata Kattlnm

Kadmlar her ne kadar da kurumlasarak, kadm sorunlannm ve gen
kalrmshklannm ilstesinden gelmeye basardiysalar da kadmlann hala daha karar
mekanizmalannda uzak birakilrrushklan bir gercektir, Kadmm politikada karar
mekanizmalannda gereken yeri almasi icin neler yapilmasi gerektigi ilzerinde
dilnya iilkeleri cahsmalar yapmaktadrr. Dilnya'daki kadm kuruluslannm yillardir
aktif cahsmalan ve kota ilzerine dusunceler gelistirmeleriyle son yillarda kota
uygularnasi dunya gilndemine girmistir.
Bazi iilkelerde siyasi partilerde uygulanan kotalarla arnk kadmlar
parlamentolannda

yer

ahnakta

ve

kadmlarla

ilgili

sorunlan

buralara

tasimaktadirlar. Olkelere gore siyasi partilerde uygulanan kotalar soyledir
(U]udag, 1998 78-82).
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O/o

ULKE
Arjantin

%35

ABD

%50

Almanya

%50

Avustralya

%35

Avusturya

%40

Belefka

%25

Bolivya

%30

Cek Cumhuriyeti

%20

Danimarka

%40

Dominik Cumboriyeti

%25

Ekvador

%25

Fiji

%20

Fillandiya

%50

Filipinler

%25

Fransa

%30·

Giiney Afrika

%33 ·

Haiti

%25

Hindistan

%35

Hollanda

%33

ingiltere

%50

Irlanda

%20

Ispanya

%33

'

is rail

%40

Isve~

%50

Isviere

%40

ltalya

%20

Izlanda

%40

Japonya

%30

Kanada

%50

Kostarika

9/o50

Lidvanya

%25

Malta

%20

Maksika

•;.30

Nikaragua

•;.30

Norvee

•1.50

Portekiz

I

Roman ya

I •1.25

•1.25

62
Senegal

%25

Slovenya

%33

sm

%20

Tiirkiye

%25

Uruguay

%38

Veneziiella

%30

Yunanistan

%20

K.K.T.C.

%15

'

Bazi Iilkelerde kadm uye ylizdelerinin parlementoya yansimasi soyledir;
ulkenin adi

lsvec
Norve9
Danimarka
B.Almanya

lsvicre
ispanya
italya
Avusturya
Belcika
Bulgaristan
lrlanda
Portekiz
Macaristan
inltere
Cekoslavakya
Fransa
Yunanistan
Romanya
Malta
Turkiye

parlementodaki kadm uye %
38,1
35,8

30,7
15,4
14,0
13,4
12,9
10?9
8,5
8,5

7,8
7,6
7,0
63
'
6,0
5,7
5,3
3,5
2,9
1,8

Son yillarda A vrupa ulkelerinde Romanya, Cekoslovakya, Macaristan, ve
Bulgaristan gibi demokrasiye gecen kadm parlamenter sayismda azalma
gorulurken Hallanda, ispanya, Norvec ve Yunanistan gibi iilkelerde kadm
parlamenter sayismda artis gozlenmekredir (inter-Parliamentary

union,(Haziran 1990) ).
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BOLUMID

YONTEM

Bu bolumde arasnrmanm evreni ve omeklemi veri toplama teknikleri ve
coztlmlemeye iliskin aciklamalara yer verilmistir,

Arastrrmamn Evreni

Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde demekler Kibns Curnhuriyeti'nde
yiiriirliige giren ve giiniirniizde (2003) yiiriirliikte olan 6/61 sayih Tiirk Cernaat
Meclisi Birlikler ve Dernekler . Yasasi'na gore kurulur. Sendikalar, Sendikalar
Yasasma bagh, Sendikalar Mukayyitligine, partiler de Yiiksek Secim Kurulu bagh
olarak cahsirlar.
Kibns adasmm Tiirk kesirninde bulunan tiirn kadm demekleri evren olarak
ahnrmstir, Kibns 'ta cesitli amaclan gerceklestirmeye cahsan, siirekli faaliyet
gosteren

27

kadm

orguttl

bulunmaktadir,

Bunlann

bir

kisnu

Lefkosa

Kaymakamhgma bagli kadin demeklerinin 13 'ii kendini bagimsiz bir kurulus olarak
algilamakta, 11 'i ise baska bir orgiitiin yan kurulusu olarak kabul edilmektedir. 2
kadm dernegi de kadm arasnrmalan yapmaktadir. Arastirmaya aldigirmz kaynsiz
kadm kurulusu da bans ve federal 96ziirn hareketi olarak kabul edilrnektedir.

Arastirmanm Orneklemi
Bu arastirmada Lefkosa'da bulunan

27 Kadm Orgiitii omeklem olarak

almnustir. Bunlann genel dagihmi ~oyle saptanrmstir:
•

Bagimsiz Kuruluslar
13 bagimsiz kurulus olarak algilanan kadm dernekleri; Kibns Tiirk
Unlversiteli Kadmlar Dernegi, KIZ Izci Orgiitii, Yurtsever Kadmlar Birligi,
Kibns Tiirk Kadmlar Birligi, Kibns Tiirk Kadmlar Konseyi, Lefke ve Oneil
Kadmlar Dernegi, Kibns Turk Yardimseverler Dernegi, Sarayonu Ineel Weel
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'

Kadmlar Dernegi, Kadindan Yasama Destek, Anneler, Dernegi, Kibns Tiirk
Cahsan Kadinlar Dernegi, Bahkesir Gtizellestirme, Kiiltiir ve Kadm Dernegi,
Yigitler Koyii Giizelle$tirme ve Kiiltiir Etkinlikleri Kadm Dernegi.
•

Sendikalarm Yan Kuruluslan
6 sendika yan kurulusu olarak algilanan kadm bilrolart, KTOS, KTOEOS,
KTAMS, DEV-iS, BES, <;AG~SEN'dir.

•

Partilerin Kadin Ko Hart
5 partinin kadin kolu olarak CTP, TKP, UBP, DP, MAP'dir.

•

Kadm Arastirmalan Merkezleri
lki kadm arastirma merkezi; Kadm Arastirmalan Merkezi ile Dogu Akdeniz
Kadm Arastirmalan Merkezi'dir.

•

Kadin Hareketi
Baris ve federal 96ziim icin kurulmus bir harekettir.:

Veri Toplama Araci ve Aracm Geli~tirilmesi
Arastirmada veri toplama araci olarak soru cetveli kullamlnustir. Soru cetveli
arasnrmaci tarafmdan hazirlanmis, hazirlanan soru cetveli bazi kadm kuruluslarmda
deneme uygulamasi yapilmis ve gelistirilmistir, Daha sonra 27 kadm kurulusuyla
gorii~iilerek sorular kontrol edilmistir, Son sekli verilen soru cetveli uzmanlara
inceletilerek kullarulabilir duruma getirilmistir.
Soru cetvelinde KKTC'de kaidn 6rgiitlerinin analizi yapihrken ilk dort soruda
orgiitiin adi, kisa adi, kurulus yih ve yasal dayanagi, 5, 6, ve 7 .nci sorularda 6rgiitiin
amaci, cahsma alanlan, yonetim yapisi, 8 ve 9 .ncu sorularda varsa subeleri ve
temsilcilikleri sorulmustur. 10, 11.nci sorularda en 90k isbirligi yaptigi ii<;: kadm
kurulusunun ismi bugiine kadar gerceklestirdigi en 6nemli cahsma sorulmustur. 12,
13. ve 14.ncii sorularda olasi bir birlesmede hangi arnaclann gerceklesmesine oncelik
verildigi, uluslararasi kadm orgiitlerinden hangisine iiye olmak istedigi ve KKTC'de
kadin 6rgiitlerinin birlestirilmesi durumunda kurulus yerinin nerde olmasi gerektigi
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sorulan sorulmustur. 15.nci soru ise acik uclu bir soru biciminde dil.zenlemek, diger
sorulan kapsayan konumlarda bilgi top lama amaclanrrustir.

Verilerin Analizi
Arasnrrnaci tarafindan toplanan veriler yine arastrrmaci tarafmdan istatistik
program yontemi ·ne 96ziimlenmi~tir. 6ncelikle ilk bes soru lncelenmis ve sonuclan
uzman gorii~ii dogrultusunda almarak degerlendirildikten sonra diger sorular da ayni
yontemle 96ziimlenmi~tir.
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BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arastirmaya katilan kadm kuruluslannmamaci, amacma gore
dagihrru, cahsma alanlan, yonetim yapisi, subeleri, temsilcilikleri, en cok
isbirligi yaptigt kadm kuruluslan, gerceklestirdikleri en onemli cahsmalar, kadm
orgtitlerinin birlestirilmesinde

hangi

amaclann

gerceklesmesine

oncelik

verdikleri, uluslararasi kadm orgiitlerinden hangisine ilye olmak istedikleri, olasi
bir birlesmede kurulus yerlerinin neresi olmasi gerektigi ve en cok uzerinde
durduklan konular ele almrrus ve incelenmistir.

KADIN ORGUTLERi
Yasal Dayanak

Klsa Adi
(Rumuzu)
K.T.U.K.D.

Ku1'111UJ
Ylh
19')1

-

19')1
1968

Tiizik

Yurtsever Kadmlar B~

Y.K.B.

1977

Tizik

Kibns TUrlc Kadmlar ~

K.T.K.B.

1953

Tilzik

Kibns TUrlc Kadmlar
Konsevi
Le:lke ve Cevre OncO
Kadmlar Demem
Kibns TilrlcYardunsever
Kadmlar Birlim
Lefkosa Sarayonil
lnnel, Weel KullibOnerne,;;
KadmdanY~
Destek Tlerne1li

K.T.K.K

1975

TtlzOk

-

1992

Ti11ilk

19')8

Tilzilk

-

2001

Ttlzilk

KAYAD

1997

Tilzilk

Adi
Kibns Tilrlc
Oniversiteli Kadmlar ne.-n..lii
Kadm~
Merlcezi
K1z 1zci.Orgiit!l

TtlzOk
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.

1975

.

1990

.

1992

TOziik

C.T.P.K.K.

1998

Yoo.etmelik

.

.

Yonetmelik

Kibns Tilrlc Ogretmenler
Sendikasl Kadm Bilrosu

KTOS
KadmBurosu

Belediye Emekcileri
Sendikast Kadm Birimi

BES
KadmBirimi

1968
(Sendikamn
Kurulusu)
1971
!~dikamn

Ulusal Birlik Partisi
KadmKollan
Toplwnru Kurtul~ Partisi
KadmKollan
Demokratik Parti
KadmKollan
Cumburiyetci Tilrlc Partisi
KadmKollan
Milliy~ Adalet Partisi
'

Kibns Tilrlc Orta Egitim
Ogretmmler Sendikasi
Kadm Komitesi
Devrimci
Sendikasi
KadmBirimi
~-Sen
KadmBirimi

-um"~'
'

KTOEOS
Kadm Komitesi

1968
(Sendikamn
Kunilusu)

Yoo.etmelik

.

.

-

-

.

1992

-

Kibns Tilrlc Amme
Memurlan

KTAMS
Kadm Komitesi

Sendikamn
Kuni!~
Tarihi

-

Dogu Akdeniz Kadm
:Metkezi

DAKAM

Ban§ ve Federal <;;Ozilm
Icin Kadm Hareketi
Anoeler T1eme2i
Kibns Tilrlc ~
KadmlarBirlil!:i
Bahkesir Gil7.elle¢1'1Ile
KilltUr ve Kadm nemem
Yigitler KoyO Ollz.ell~me ve Killfilr Etkinlikleri
Kadmlar Dernem
TOPlAM -27

-

tw

Dev-ls
KadmBirimi

.

Til.zilk

.

.

1975
1990

TOziikyok
Harekettir
Til7ilk
TOZ!lk

.

1994

Til7ilk

.

2000

Til7ilk

.

1988
I

'

Tablo -I 'de goriildiigii gibi 27 kadm orgiitii vardir, Bunlar .18.5 siyasi partilerin
orgiitleri .22.2 sendikalann kadin kollan, .13.6 ise bagnnsiz kadm orgutleri olarak
kurulmustur. .5.18'inin yasal dayanagi tiiziik, .18,5'inin yonetrnelik .25.9'unun ise yasal
dayanagi bulunmamaktadir ..
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Orgiitlerin Amacr
TABL0-2
Kadm Oraiitlerinin Amacma Gore Daiah
C

Am1c1

Yardun AmaCJ Edinenler
Kachnm Gil~Ienmesini, Her Konuda Soz Sahibi 0~
Edinenler
· Yasadiklan KoyO OO.zelle§tinne,
Gelistirme, Sosyal, K1llti1rel ve Kadm Kooulannda
Faaliyet Yapmayi Amac Edinenler
Kibns'ta Bans ve Federal <;ozllmii
AmacEdinen
Parti Amaelan Dogrultusunda Ugras
Vermek AmaCIEdinenler
Orgru:lerininKadm Uyelerinin Orgilte
Daha Aktif Kattlururu Saglayip, Onlan
()nrutiln Yonetim Kadrolanna T"'-'""'Vl Amac Edinenler
TOPIAM

Ama~

(%\

N
7
6

25,9
22,2

2

7,07

1

3,07

5

18,5

6

22,2

27

100

Tablo - 2'de goriildiigii gibi 27 Kadin Orgiitii'niin amacma gore dagihmda
.25,9 yardim amacirn edinenler, .18,5 parti amaclan dogrultusunda ugras verenler,
.3,07 Kibns'ta Bans ve Federal Coztim'Il amac edinenler bulunmaktadir.

Orgiitlerin Cahsma Alanlan
Tablo-3
I
Kadm O.,;itlerinin C ,
Cahsma Alanlan
Yashler, Coeuklar ve Kadmlar 1\!ttl
Sosyal ve KiUtO:rel Etkinlik Yapip Eide
Edilen Gelirlerle ihtiya~ Dogmltusunda
Hizmet Vermek (Balo, Kermes, Piyango
ts Y erlerinden Y ardun Talep Etmek)
l\.fevcutYasalarda Ozellikle Anayasada
Kadmlara Tanmnus Olan Haklann Fksiksiz Ve Savsaklanmadan Uygulanmast
ifrll! Yaym Yapmak Konfmmslar ve Seminerler Diizenlemek Ve Gerektiginde
Meelise
Ve Sivasi Partilere Basia Yanmak
Seeim Zamanlannda Kentleri, Koyleri
Gezerek Kadm Uyelerine ve Uye
Olmayanlara Partilerin Amaelann;
Aktararak 0v Toolamak
Sadece Egitim Damsmanhk ve Sosyal
Aktivite Alan1an 01
Koy Temizligi, Balo, Cay, Piyango ve
8 :Matt Kutlamalan
Kadm Konusunda Arasorma Yapip,
Bilimsel Bildiri Yaymlayanlar
.
Sadece Arada Bir Bildiri Ya,
Bans ve Federal c;oznm1~ Yan ve Pankart
A~ Konferans, Seminer ve Yiiril~ler
Diizenlevenler
TOPIAM

" h
~
N
7

% '
25,9

6

22,2

5

18,5

2

7,07

2

7,07

2

7,07

2
1

7,07
3,07

27

100

Tablo - 3'de Kadm Dernekleri'nin cahsrna alanlanna gore dagihmmda
orgutlerin .25,9'u yashlar, cocuklar ve kadmlar icin sosyal, kiiltiirel etkinlik yap1p
elde edilen gelirlerle ihtiyaclar dogrulrusunda hizmet veren (halo, kermes, piyango)
. l 8,5'i secim zamanlannda kemleri, koyleri gezerek kadm ilyelerine, ilye
olmayanlara partilerinin amaclanm aktararak oy toplayanlar. .3,07'si Bans ve
Federal Cozilm Icin pankart acan, konferans, seminer diizenleyenler bulunmaktadir.
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Orgiitlerin Yonetim Yapisi
Tablo-4
Kadm Orgiitlerinin Yonetim Yapisma Gore Dagtllmi
Yonetim Ya01s1
Temsil, Baskan, Gene! Sekreter, Organlar,
Gene! Kurul, Merkez Yonetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu
Kurucu Oyelerinin Tiimil Yonetimden
Sorumludur, DI§ Temsiliyette Kururu lJyelerden
Birinin Temsil Yetkisi Var.
Orgi1tiin Yonetim ve Yfuiitmesinde Y eralan
Bir Kadtn Yonedcinin Baskanhgmda Yaptlan
Yonetim Yapisr
TOPlAM

N
21

.77,7

1

3,7

5

18,5

%

'

22

100

Tablo - 4'de goriildiigii gibi kadm demeklerinin yonetim yapismm
.77,7'sinde temsili baskan, genel sekreter, organlar, genel kurul, merkez yonetim
kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu bulunmaktadrr .. 3,7'sinde ise kurucu '(iyelerin
tiimii yonetlmden sorumludur, dis temsiliyette kurucu iiyelerden birinin temsil yetkisi
vardrr.
Orgiitlerin Subeleri
Tablo-5
Kadm Owtlerinin Sobel
Snbeler
Gilzelyurt, Iskele, Gime, Magusa, Lefkosa'da
Subesi Olan
Subesi Ohnayan Demekler
TOPlAM

N
10

37.04

17
27

62.96
100

%

Tablo - 5'de goriildiigii gibi kadm demeklerinin Kuzey Kibns Tiirk
Cumhuriyeti'nin ilcelerinde sadece .62,96'smm subesi vardrr.

Orgiitlerin Temsilcilikleri
Tablo-6
Kadm Owtlerinin
Temsilcilikl
~
Temsildlikler
Yurt Dismda Temsilcilikleri Olanlar
Yurt Dismda Temsilcilikleri Olmavanlar
TOPlAM

N

-

27
27

o/o

-

Tablo - 6'da goriildilgii gibi kadin demeklerinin hicbirinin dis temsilciligi
bulunmamaktadrr. Bunun nedeni iilkemizin hala daha yurtdismda tanmmamasidrr.
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Orgiitlerin i~birligi
Tablo-7
Kadm Orgiitlerinin En Cok ~birligi Yapngr
Kadm Kurulusunun Ismi

u~

Kadm Orniitleri
Kibns Turk Kadmlar Birlizi
Kibns Turk Kadmlar Konseyi
· Dozu Akdeniz Kadm Arasnrmalan Merkezi
Kiz Izci Orgiltil
Rotari Le:fkosa SarayfufilInnerweel
Kachndan Yasama Destek
Universiteli Kadmlar Birligi '
Yurtsever Kadmlar Birlizi
Bans ve Federal <;::oziim Icin Kachn Hareketi
Beledive Emekcileri Sendikasi Kachn Biirosu
Dev-is Kachn Biirosu
KTAMS Kachn Biirosu
KTOS Kadm Biirosu
KTOEOS
an Merkezi
Kachn
TOPIAM

N
2
3
1
2
1
2
4
2
2

O/o

7,4
11,1
3,7
7,4
3.7
7.4
14.8
7.4
7.4

-

-

3
2
5
2
2
27

11.1
7.4
18.5
7.4
7.4
100

Tablo - 7'de goriildiigii gibi Kadm Orgiitleri'nin isbirligi yaptigi Kadin
Kuruluslarindan Sendikalar icinde .18.5'.i KTOS, .14.8 Universiteli Kadmlar
Dernegi, en 90k tercih edilen orgutlerdendir. Demeklerden bir tanesi gerektiginde
biitiin kadm demekleri ile isbirligi yaptignu belirtirken baska bir yardim dernegi
Ingiltere 'deki bazr Turk demeklerinden ve Rotari Kuliibiinden yardim aldigmi, bir
dernegimiz de Londra'daki kadin birlikleri ile iliskisi oldugunu belirtti. Yapilan
btitim miilakatlarda Kadm Orgutleri 1986 yilmda kurulan Kadm Platformu ile
cahsnklanm belirtmistir.
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Orgiiflerin 6nemli Cahsmalari
Tablo-8
Kadm Orgiitlerinin Bugiine Kadar Ger~ekle~tirdigi En Onemli Cahsma
Onemll Cahsmalar
Ulkemizde 1ki Toolumlu Calrsmalar Yaomak
Kadm Platforrrai 'nu 01~
-Diinya Kadtnlar Konseyi 'nde (PekinNewvorlc) Temsiliveti
Kadma Yonelik Seeim Cahsrnalan
Aile Yasasi Ile 11gili ~ar-Aile
i~ Siddete
Dayah (;a11~ar-Kadm Birimini Olusturma
Yasasmi Hazirlama
Egitim ve Destek Burslan-Avrupa Kadtnlar
Birliiti Toplannsma Kattlmak
HABiT AT-2 1996 Konferanslar Dizisine
Katilmak
Zilbeyde Hamm Biistiinii Gime'de A~Hastane, Okul Yardunlan-SOS Cocuk Koyime
Yardrm
Uluslarararasi ineer Wee! Toplannsma Kati1mak
Toplumsal Cinsiyet Konulu Atolye Cahsmasma
Katilmak-CEDA V kcmitesine Altematif Kibns
Raporu Hazirlamak
Lelke'de Yashlar Lokali Acmak-Yaslilan Geziye
G6tiinnek
Toplum Merlcezi Knrulmasr-Cocuk Haklan
Kongresi
Kadtn Eserleri ve Arasnrmalan Kiitiiphanesi'nin Acilmasi-Kibns Turk
Kachrunm Egitimi ve
Istihdann Profili Arasnrmasi-Arababmet Egitim
Ve Gelistinne Proiesi
Bosna-Hersek Y ardunlan-8 Mart Diinya Kadmlar
Giinii Etkinlikleri
TOPIAM

N

•/o
11,5
7,4

3,
2
,5

18,5
22,22

(j

1

'

3,7

1

3,7

3

11,5

1
1

3,7
3,7

1

3,7

1

3,7

1

3,7

1

3,7

27

100

Tablo - 8'de goriildiigii gibi kadm orgutlerimizin bugiine kadar
gerceklestirdigi en onemli cahsmalarda .22,22 ile Aile Yasasi ile ilgili cahsmalar,
Aile iyi Siddete dayah cahsmalar, kadin birimini olusturma yasasini hazirlama
calismasi, .18.5 ile kadina yonelik secim cahsmalan, .11,5 'le iilkemizde iki toplumlu
cahsmalar yapmak en onemli cahsmalar arasmda yeralmaktadir.
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Orgiitlerin Birlestirilmesi
Tablo-9
Kadm Orgiitlerinin Birlestirilmesinde
Hangi Amaelarm
Gerceklestirilmesine
Oncelik
Verili
-

Birle$medeki Ama~lar
Kadm Onrutlerinin Oz.erldiitininKaunmast
Kadmm Ekonomik Politik Alamia Soz Sahibi Olmast
F.i>itim ve Gelistirme Proieleri Olusturulmasi
Kadm Bilincinin Gelistirilmesi
Kadm Haklanru Savumnak Onreligj
Eaitim ve Sail,lr Amaclan Onceligj
Huzurevi A~hnn 1~ Yardun Edenlerle
Amac Birlizi Ya= Oncelitti
Sivaset Yanma AmaCIDI Ortadan Kalduma Onceliiti
Olkenin Can Aha Sonmlanna Yonelik
Birliktelik Onceliln
Siyasi Partiledn Kachn Orgiitlerinin Olusturulaeak
Kadm Birliktelizine Katmama Onceliiti
Kachn Yoneticileri Karar Alma Organlanna
Getirecek ·
· Yapma Onceiitti
Kadm Haklannm, 1nsan Haklanndan Aynlmadrgim
Belirtme Oncelil!:i
·
TOPlAM

N
1
1
1
4
1
2
1

3,7
. 3,7
3,7
14,8
3,7
7,4
3,7

2
2

7,4
7,4

1

3,7

4

14,8

2

7,4

27

100

%

Tablo- 9'da goriildiigii gibi kadm orgutlerinin birlestirilmesinde hangi
amaclann gerceklestirilmesine oncelik verildigi .14. 8' i kadimn bans surecine
kanhrm, .14.8'i kadm bilincinin gelistirilmesi, .14.8'i de kadm yoneticilerln karar
alma organlanna getirilerek cahsrna yapma onceligi amac olarak belirtilmistir.
Orgiitlerin Uluslararasr Uyeligi
Tablo-10
KKTC'deki Kadm Orgiitleriiniz, Uluslararasi Kadm Orgiitlerinden Hangisine
Uve
- Olmak is

Uluslararas, 01'1!iltler
Uhislararasr Kadmlar Birliln
Dilnva Kadmlar Konsevi
Dilnva' daki Tiirk KadJn Dernelderi
1neerWeel
Uluslararasi Kacbn Arastirmalan Merlcezi
Avruoa 1nsan Haklan oreiitil
Dunva' daki Her 0ro11t Ue
Dilnva Kiz Izci Or!!l1til
Ayru ~
Paylastigim Savuoan Partilerin
KadmKollan
Diinva Sendikalar Fedecasyonu
Danva'da Emek Miicadelesi Veren C>rmltler
ECO SOC
Sosvalist l Jlkelerdeki Kacbn OrPiitleri
Dilnva Universiteli Kadmlar Birlizi
Avruoa Birliro I llkelerindeki Kov ~eri
Biz Parti Kadm Koluyuz. Dilnya Kacbn
Orgfitlerine Oyeligi KKTC'deki Kacbn
Onmtlerine Birakrvoruz,
TOPIAM

I

N

%

1
1
3
1
2
1
2
1
3

3,7
3,7
11,1
3,7
7,4
3,7
7,4
3,7
11,1

5
2
1
1
1
1

18,5
7,4
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

27

100

1

Tablo - 1 O'da goriildiigii gibi Kadin Orgutlerimizin .18.5'i Diinya Sendikalar
Federasyonu'na, .11.1 'i Diinya'daki Turk Kadin Demekleri'ne, .11,1 'i de Ayni
Gorii~ii Paylastiguu Savunan Partilerin Kadm Kollari'na iiye olmak istediklerini
belirttiler.
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Orgiitlerin Birlestirilmesi'ndeKurulus Yeri
Tablo-11
KKTC Kadm Orgiitlerinin Birlestirilmesinde Kurulus Yeri Neresi Olmah
Kurulus Ytri
Bizim "·"'"'"mfimilzde
..........Kurulusunun "·-"'"''...n..de
Her Kurulus Kendi Amaclan Dogrultusunda
Cahsmah Ancak Federasvon Halinde Ost Birim Olustunnah
Kcofederasyon Halinde Birlestirilmeli
Kadm Orgiltleri Esitlik Ilkesiyle Cahsmal;
Konsensus Temelini Benimsemeli
TOPIAM

N

%

-

-

23

85,1

3
1

11,1
3,7

27

'

100

Tablo - 11 'de goriildiigii gibi Kadin Orgiitleri'nin .85.1 'i olasi bir birlesmede
her kurulusun kendi amaclan dogrultusunda cahsmasuu ancak federasyon halinde iist
birim o lusturulmasmi belirtirken ,3. 7' si de varo Ian secenekleri · desteklemeyip esitlik
ilkesi ve konsensus temelinde cahsilmasi gerektigini belirtrnistir.
Serbest Uelu Sorular

Bu boliimde kadm orgutlerinin en cok onem verdikleri dusuncelere yer
verilmistir.
•

Tiim kadm orgutleri esitlik ilkesinde calismah oncelikle temel ilkelerde
anlasmah karar verme, oy verme yerine konsensus temelinde cahsmali

•

Demeklerin yaptigr cahsmalar ada capinda yaygmlastmlmah.

•

Dayarnsmaya onem verilmeli.

•

Hareket baslarsa hersey olur. Medya'da yeralmak gibi.

•

Hepberaber olursak toplum icin faydah seyler yapabiliriz.

•

Kadin Yonetici olmak icin fazla ozveri gereklidir.

•

Kadmlar tesvik edici olmahdir.

•

Her orgtmin kendi misyonu dogrultusunda cahsmalan vardtr,

•

Demokratik yapida ayn sivil toplum orgutlerine ihtiyac vardir. Onemli
konular icin platform olusturabilir.

•

Konu bitince misyon tamamlanrrus olur.

•

Ortak yaym yapilmasi uzun siireli basanh olamaz. Ortak Konular Belirleyip
guc birlesimi yapabiliriz.

•

Kadin orgutlerinin ortak paydasi kadunn gticlendirilmesi olmah.

•

Kadin orgiitleri, yardun kuruluslan gibi cahsmamah.
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•

Kadm Platformu'ndaki

•

Orgutlerin politize olmasi, birlesmeye engeldir.

•

Egitim ve saghk alamnda yapilacak her cahsmada birlesmeliyiz,

•

Feminist

soyfemlerle

cahsmalanrmz

degil, . birlikte

90k iyi bir deneyimdi.

kararlasnrarak

Omegin et pahah oldugunda cikip protesto etmeliyiz.

hersey

yapilabilir,
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BOLUMV

SONU<; VE ONE~ER

Bu bolumde arastirmada elde edilen bulgular ile bu bulgular 1~1gmda ileri
siinilen oneriler iizerinde durulmaktadir.

Sonue:
Kibns adasmda 1931 'den gtinilmiize kadar Kibns Turk kadm derneklerine
rastlamaktayiz, Kadm derneklerimiz 1974 yilmdan sonra hem siyasal hem de nitel
olarak yeterlilik gostermektedir. Kadm derneklerimiz Tiirkiye ve diinyadaki kadm
hareketlerinin onem kazanmasiyla birlikte ulkemizde de onem kazanrmsnr.

Ulkemizde bazi kadm dernekleri hilktimetlerin programmda olmasa da dunya
kadm hareketi icinde yer almaya caba harcarmstir. Ornegin Birlesmis Milletler'in
kadmlar icin cikardigi yasalan dunya ile aym anda meclisimize tasiyabilmislerdir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde kadm derneklerimiz 90k cesitli amaclarla
kurulmus derneklerdir. Derneklerimizin bir kismi siyasi kadm kuruluslan olup secim
zamanlannda kadmlara yonelik cahsmalar yapar. Bir boliimii sendikalann kadm
burolandir ve amaclan sendikalarm yonetimlerine daha 90k kadm tasimaktir, B~
ve federal coziim amaci tasiyan kadm derneklerimiz ise yurt ve diinya bansiru ve
ulusal cikarlanrmzi savunma icin iki toplumlu cahsmalar da yapmisnr. Sadece
kadmm guclenmesini, gelismesini hedefleyen kadm derneklerimiz de vardir, Bir de
bunlann tumunu yapmaya calisan kadin derneklerimize de rastladik, Kadm
derneklerimiz 1994 yihndan beri biraraya gelmeye cahsrrustir. Bu amacla devlet
bazmda Kadm ve Aile Sorunlan Birimi olusturulmustur, Bu birim su an meclisten
yasasi cikmasma ragmen islerligini siirdurememistir. Kadm ve Aile sorunlan
biriminin basansizlik nedenlerinden biri de secimle i$ basma gelen hii.kiimetJerin
atadigi bir kadmm tarafsiz oJarak gdrulmemesidir.
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Kadm demeklerimizin en ciddi birlesimi .Kadm Platformu'nun olusturulmasi
ile olmustur, Kadm Platformu'nun isleyisinde liderlik tek kisiye birakilrruyor
"uzlasma yonetimine" basvuruluyordu.
Kibns Turk Kadmlar Birligi, Kibns Tiirk Universiteli Kadmlar Dernegi,
'

Yurtsever Kadmlar Birligi, Kadm Arastirmalan Merkezi, Bans ve Federal Coztim
Icin Kadm Hareketi'nden olusan Kadin Platformu, iilkemiz icin onemli kazarumlar
elde etmistir. Bu kazarumlardan biri Tiirk Aile Yasasi'nm degistirilmesi ve KKTC
Meclisi'nden gecmesidir. Bir baska kazarum Birlesmis Milletler'in Kadmlara Karst
Her Tiirlii Aynmcihgm Onlenmesi Uluslararasi Sozlesmesi yasasmm Meclisi'nde
kabul edilmesidir.
Lefkosa Kaymakamhgma kayrth olan kadin demeklerimizin sayisal ve nitel
olarak yeterli gorulmektedir. Kadm orgutlerlnin bazilan arasmda amac birligi oldugu
tesbit edilmistir. Yonetim yapilannda paralellik vardir. Kadm orgutleri arasmda
isbirligi ozellikle son yillarda yeterli bulunmamaktadir.

Faaliyetlerinde kayde deger bir paralellik yoktur. Kibns sorununa 9oziim
'

bulma icin siirdiiriilen gorusmeler siirecinde kadm derneklerimizin biiyiik bir kismi
birlikte hareket etmistir,
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Oneriler:
'

1- Kadm Derneklerinin y6neticileri siyasal parti kiinlikleriyle dernek

kimliklerini ayn tutmah ve demek cahsmalanna parti kimligini
kanstirmamahdrr.
2- Kadm demekleri guclerini birlestirmeli ve bir federasyon canst altmda
biraraya gelmelidirler. Federasyon yonetiminde "uzlasma temeline" dayah
bir model benimsemelidirler.
3- Kibns sorununun cozurnunden sonra kadm demeklerimizin amaclan .ve
cahsmalan salt kadm sorunlanna yonelik olmahdir.
4- Kadm dernekleri birbirleri ile daha 90k isbirligi yapabilmelidir.
5- Kadin derneklerinin cahsmalannda paralellik bulunmahdir.
6- Kadm dernekleri uluslararasi kadm orgutleriyle baglanti kurmah,
Iliskilerini gelistirmeli ve Kibns Tiirk kadmmm uluslararasi temsiliyetini
daha 90k saglamahdir.
7- Bu arasnrmada Kibns Turk kesiminde bulunan kadm orgiitlerinin
yonerimlerinin analizi yapilrrusttr. Bu konunun baska arasnrmacilar
tarafindan doktora diizeyinde ana)izinin yapilmasmda yararvardir.
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( Ek 1 )

KKTC'DE KADIN ORGUTLERiNiN ANALizi
VE BiR VONETiM MODELi ONERiSi

Veri toplama aracr (soru cetveli)*

*

Veriler arasnrmaci
cevap aranacaknr.

tarafmdan toplanacak

ve asagidaki temel sorulara

Soru Cetveli

(KKTC'de Kadm Orgiitleri'nin Analizi)
1- Adi:
2- Kisa Adi (Varsa):

3- Kurulus Y1h:
4- Yasal Dayanagi:
( ) Kanun:

_

( ) Tuzuk:

( ) Yonetmelik:

· .
:

'

.

,

( ) Digerleri ( varsa):
:
5- Amaci:
6- Cahsrna alanlan:
7- Yonetim Yapisi:
• Orgutu temsil yetkisi:
• Orgutun Organlan:
(1) Yonetim Kurulu:
(2) Gene] Kurul:
(3) Denetleme Kurulu:
8- Subeler (varsa):

.
·

.

Isme bagh olmaksrzin
kisa bilgi almacak.

• Isimleri:
• Yeri:
• Uye Sayisi:
9- Temsilcilikler (varsa):

• lsimleri:
• Yeri:
• Dye Sayisi:
] 0- En cok isbirlig: (gucbirligi) yapngmiz 3 kadm kurulusunun
yazmrz?

( ) 1

.

(

.

)2

( )3

······

·:·

ismini

11- Bugune kadar gen;:ekle~tirdiginiz (size gorejen onernli olan 3 cahs-

mayi yazimz?
( ) 1
( )2
( ) 3

·,· .·

·'·; ..
: ,.

·

.

12- Kadm Orgutlerinin 'birlestirilrrresinin saglanmasi size onerilse, oncelikle hangi amaclann gerc;:ekle~tirilmesine oncelik verirsmiz?
(

)1

,

··'

( )2
·
'. '
( )3
.
13- Uluslararasi kadm orgutlerinden hangisine uye olmak istersiniz?
( ) 1. · · · · · · · · · · · 'f,i.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .·. · · · · ·

( )2
( ) 3

:

,

· .
.

14- KKTC' de Kadm Orgutlerinin birlestinlmesini dusunurseniz, sizin
kurulusun yerinin nerede olmasmi dusunurstinuz?
( ) 1. Bizim esgudumumuzde olmahdir.
( )2
kurulusun esgudurnunde olrnahdir.
( ) 3. Her kurulus kendi arnaclan dogrultusunda calismah, ancak
federasyon halinde list birim olusturulmahdir.
( ) 4. Konfederasyon halinde birlesmelidir ..
15- Baska oneriniz varsa lutfen aciklaymtz:
(Orne gin musterek bir basm orgam ya da kitap yaymlanmalidrr ... gibi)
.•.

( Ek 2)
Kadin Derneklerinin Birlikteligini

Gosteren Bilgilendirme

)

(

Sevgili halkrrmz!

Brosuru

Kibnsh Turk kadmlar- annelcr olarak ulkernizin geleccgini
sahibi olmak icin biraraya geldik.

olusturacak bans surecinde

soz

Gelecegirniz i~in hepimizin bu surecte katkisi ol.nasi gerektiainkh~~b1yoruz.
,
rl i ' 1'.' i;.' j'
,:
Bildiginiz gibi Kibns'ta cozurn ve AB yolunda onemli bir adim olan 12 Arahk si.ireci
kacin lrmstir. K1 bf,.,1s'1Ti.irk halki Kopenhag zirvesinde etkisiz b1ra~/Jm1~ ve komsulanrmz AB 'ye
adrrn atmisnr. ("
,1
.1

:\

f

28 Subat si.ireci~ yasadigimrz

.

Sevgili Halkmnz,

sirndiki a~aJ~da ayni hi.is/am bir kez daha yasamamak

'- ~ ~-

yetkilileri cozum v'e~ani)9~

/

bu·1. taril. 1i.a nla~rri11.y1 z:·.mz.

·."--. _

s

\··

'·~

ala

r<k iizere

icin

goreve davet ediyoruz,

•

,·i

• ;r •

;I}

11

Her iki toplurnun da uzerinde an!a~abrt~gi ,,bir'·c;:oziirne varmanm yolu iyi niyetle ve istekle
rnasaya oturmakta_n .gec;:rnekted_iL Inanj'yqri.__,~BM Gene! ~ekrete~! ~nnan'ln her i~i toplu1:1~
da uzlasrna zerrnrn olmasi 19m sub§~
plan cercevesinde bugune kadar mticadelesini
verdigirni- haklarm cogunu kazann,(~ ~f unmaktayiz. Bunlar arasinda donilsiimltl baskanlik,
siyasi esitlik, hukuk ve egemenlik ~bi haklar vardir. En onernlisi ise bunlarla beraber Kibns
Ttirk tonlumunun belirsiz bir gelecekten kurtulmasi si;izf;kcmusudur. Bunun karsiligmda da
1

toprak tavizi gunderne gelmistir.
Annan Planmm
azinhk olarak
yitirme vardir.
olarak gunderne

·;\, :--~}

:/
J

,/

q

Ii

il?:'.f\?i{j{l;t

'/

Js·e:f§ifo

i

gerceklesmernesi halinde
Curiili,Uriyi.tJifde var olan haklanrmzla, yani
Dogu Alman modelinde ,'.8J@gGii gibi A1{\y¢.iigf#ne ve siyasi egernenligimizi
Cok actktir ki toprak ka§Bflif$f~7o zarnaJ\b,utfu'i5d'ftile 1960 yasalarma uygun
i/. :f ;· ·!. . •::'' :&;- q
::>t:
.~.,~_~f:.~:--...- •.. ;a,::.·.
gelecektir.
;1:\!J;;jy;;C,
~'!{ i:ll

I

.e\i:~ t1\1:/r'

Bu.:;iin dikkatli - lrnaz ve 28 subat suri~ffi'1ti~9mrsak dii
toplurn haline gelecegimiz aciktir. Belir\Jit,'i{it!t'gelecekte he
var olan gocun hizlanacagi ve yurt d1~mdi08illt/ge~ degerle
•
,·::r..::,,'.;. .•• ?·;.:-r.- .. ·.=-:~f-,;'i.,
olmaya devam edecegiz.
,;j
t:~::..;,
Biz analar evlatlanrruzi daha fazla gee yolJlft

an reddedilen, izole bir
rgonun devam edecegi,
ri donmeyecegi bir iilke

.I

)

~

l

l;:ffi]tiJ
Biz analar soguk savas ortarrurun siirmesi ·
yitirmek de istemiyoruz.

j

i

~::1:1

Su anda kornsumuz Kibnsh Rumlar AB'ye't

J
·1

!t~.;

Biz de haklanrnrzi koruyarak, azmlik diliti
degerlendirmeliyiz.
Tum kibns i.izerindeldllffil
basarmaliyiz. 28 Subat 2003 tarihi iste boy/i'tmdl,f.ffih

nulan bu tarihi firsan
' eden AB 'ye girmeyi
...
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TDM HALKrMrzA <;::ACRrMrzmR.

COZUM VE AB iCiN KADIN

GELMz e,stitcec

!'fE KURALIM!
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(YURTSEVER KADINLAR · BiRLiGi, KADINDAN YA$AMA DESTEK DERNEGi,
KT. UNiVERSiTELi KADINLAR DER"iEGi, KADIN ARA$TIRMALARI MERKEZf,
KTAMS KADIN BUROSU, KTOS "KADI1' BUROSU, KTOEOS KADIN BUROSU,
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( Ek 3)
KKTC Meclisinden I 996'da Oylt,.r1igdle Geccn Sozlesrne Ornegi
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nitcliklcrc s,d1ip cgiti111 giirc,·lileri11c.

11k11l, lii11;1 vc 111al1c111csi11e
xn-

hip ohualun,
c) K:1J111 'vc crkegin rulkriyk il_!.!.ili bl1plajJlll'j kavr.nulurm egili111i11 her jckli11dc11 vc katlc111c.si11tle11k aldmlmust vc
bu arnaca ul:11!1111as1 it;i11 muhtvIif c~ilimin vc tligcr ·cgitim :jCkillcr inin tcsvik cdilmcs], cizdli~:le tiers kilapla11'11111vc okul
progranil:ir111111 ycuidcn gi>ztkn ~e•;irilmcsi vc cgitim metotlar111111 hu ;1111:ic:1 giirc dii1:cnk

I

I

I

I
i

I

I

l

i·

t

!

. f.:-

' - -.-.•,; .!'·

'

U111s

d)

,·t· tlij'.1·1

i1..;i11 k:1d111h1;1

1·1'.111111

t·1kvkk1k

1·;1i'<l1111J;11111tl;111 J;11·tlaJ;111111:il;111

t''iil l11s:11J;11111 !;111111111:1s1.

c ) ()!l·llikk
k.uhn \T 1·1kd;Jn :11;1•;i11tL1 nuvcut cgililll ai;,~1111 rn k1.s:1 n111:111tL1 k:q1;1!11i;11·;1 1·1111\'lik vr tixk in \'l' t~iirevscl
okt1111:1-v:11111;1 (1r•11·1i111 p111g1;1111l:111 d.ih il , siirckli l',l!ili111 11rngr;1111l:11111:1 k:11,J:il,il11ll'l1·1i
it,i1i t·1k1·kk1k t·.1it l11s:1th1111
vcr il111cs1.

I) J<.11 1·1.i:'.1T1H·ilt·1 i11 11k1iltl:111:1111'111;1
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Korn i le U ye le r i, BM (; c IIc I K, 1 ru I u 11 u 11 ona y I i le vc gckomitcnin
sorumluluguuun oncmini g6zii11iillllc
kararla~t1racag1
sartl.u' \IC hiikiunlcr!c,
Birlc~mi~ Mil""'Iei!dcn Iicrct alucak lunht.
·

1tiel kurulun,

tµtarak
:>(~_t.;k\'

.

J'?!Birlc~mi~

Millctlcr Gene! Sckrctcri,
i)l),(1 siizlq1nc uyakornitcuin giircvleri11i ctk in bir sck ildc ycrinc gctircbil!11eSi icin, gcrckli pcrsoncl ve kolayhklan sagl:1yacakt1r.

!.1,_Q~jt
'Li;;,

'I'll,

isbu soz.lcsruc hukunilcrinc ctk iulik ka,.~ru.l1rmak vc k aydcdilcn
ilcrlemelcr i bclirtmck
umaciylu al'91klan yasul.jrdf i, iduri vc digcr onlcrnlcr hnkk mdak i bir ruliak1111.11Hla11 yiiriiri'iigc

g irme-

iizcrc, BM
Sckrctcrinc su11111ay1 taahhiit cclcrlcr.

2. Rapor lardu, isbu sozlcsruc yiikiimliiliiklcri11i11 gc1scklq11i ctkilcycn unsurlar vc gii<;ILiklcr hclirtilchilir.
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• Kornite k cndi uxu] kurulluruu

Kornirc, giircvlilcrini

s;1ptayacal-:111.

2 yrlhk hir xiire il,·i11 sLscccklir.

Komitc i)hi1 siizlc~111cni11 IN. rn.uldcxi uyurrncu s11111da11
incclcmek iizcrc .uormu] ol.uak scncdc hir kcrc ve
iki hafta sure i~·in toplanncnknr.
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KADIN CALISMALARI UYGULAMA
T ASLAK PLANI

I. KADINLAR/N EGiTiMi VE OGRENiMi
K.K.T.C' de kiz cocuklannm okul oncesi egitimi ile genel, teknik,
mesleki ve yuksek ogretimdcn yararlanrnasim engelleyen yasalar yoktur.
Ancak kirsal - kentsel kesimlerle degisik gelismislik dtizeyindeki
kesimleri arasmda, kadmlarla erkeklerin arasmda belirgin farklar
gorulrnektedir.
Aynca kadmm egitlini ve ogrenimi basligi altinda; yalmz ogrenim
degil, saghk, gelenek-gorenek, saglig: yerinde anne ve es olabilmek gibi
konular hakkmda kadmm egitilmesi, bilgi sahibi yapilmasinm da
irdelenmesi gerekmektedir. Durum bu acidan degerlendirildigi zaman
yine hie; de ic a91c1 olmayan tablolarla karsilasilmaktadir,
Kadmlarm egitimi ve ogrenimi incelenirken medyanm da gozardi
edilmemesi gerekiyor. Bunu iki sekilde degerlendirebiliriz. Birincisi
, .~
medya'nm egitirn amaciyla kullarulabilmesi; ikincisi ise medyanm kadnu
bir meta olarak degerlcndirmesinin onlenmesine cahsilmasidir.
Tum bunlann yanmda, egitimde kadma bakis a91s1 hala gelenekselligini
korumakta, okul kitaplannda cinsiyet yapan ifadeler ve ogeler
bul unmaktadir.
HEDEF UYGULAMALAR
1- Butun duzeylerde okul programlannm ve egitirn materyallerinin

taranarak cinsiyet aynmma yol acabilecek anlatirn, anlayis ve
kahplasnus yargilardan anndinlmasi;
2- Kadm sorunlarma duyarh egitim materyali hazirlanarak, ozellikle
ogretmenlerin hizmetici cgitirnlerinde ve ogretmenlik formasyonu
pro graml arm da kull am Im asi;
3- Kadmm egitirnine uygun olarak hazirlanrrus materyallerin egitimciler
ve uygulayicilar tarafmdan ozumsenmesi ve amacma uygun
kullamlabilmesi icin hizmet ici egitirn verilmesi yonunde Egitim ve
Kultur Bakanhgi ile isbirhgine gidilmesi;
4- Kurslar, toplantilar ('Egitim Bakanligi- Saghk Bakanhgi-Basbakan
Y ardirncrhgr-Kadm Orgutleri Isbirligi ile) duzenlenerek, mesleki
egitimlerin yarnsira, okuma-yazrna, saghk bilgisi, aile planlamasi,
beslenme, anne-cocuk, aile-cocuk iliskileri gibi temel bilgilerin
verilmesi;
I--

( J

.

.

-25- Kadmlara verilen kurslann, aile ekonomisine vekalkmmaya katktsi
goz onunde bulundurularak, yaygm cgitimin gelir.getirici faaliyetlere

yonlendirilmesi;
6- Kadm egitiminde kutuphanelerin (kitabm) 'bnemi nedeniyle her turlu
' ( okul kutuphaneleri dahil) kutuphanede kadmla ilgili bolum
olusturulmasi, kadmla ilgili ve kadmlarm yazdigi her turden bilgibelge ve dokumamn yer aldigt " Kadm Eserleri " kutuphanelerinin
(bolumlerinin) olusturulmasi, yaygmlastmlmasr;
~~i,

7- Kadmlara da hizmet veren her turden kurum, kurulus ve merkezin
cahsma saatlerini, kadmlarm katihrnnu saglayacak bicimde
esneklestirrnesi;
·
8- Orgun egitimde, egitsel calismalar cercevesinde ilkogretimde en az
bir, orta ogretimde en az iki somestr boyunca jinekologlar, cocuk
gelisimi uzmanlan, psikologlar, psikiyatristler ve toplumbilimciler '- '
tarafmdan cinsel egitimler verilmesi, egitim programlan olusturulmasi
amaciyla Egitim ve Kultur Bakanligma oneride bulunrnasi;
9- Egitim politikasmm kadmm demokratik kanhmrm arttrrarak ve
kadmda siyasal bilinc olusmasrm saglayacak yonde yeniden
duzenlenrnesi;

IL KADIN VE SAGLIK
Yeterli istatistikler yapilmadrgi icin K.K. T.C' de kadm saghgi,
dogurganhk, aile planlamasi konularunda saglikh verilerimiz
bulunrnamakta ancak bu konuda eksiklerimiz oldugu bilinmektedir.
"kadmm egitimi ve ogrenimi" basligi altmda, kadmm cinsel egitimi
hedef uygulamalar arasma almmisnr. Ancak yalmzca egitim yeterli
degildir. Bu yonde politikalar olusturulmahdir.
·

HEDEFUYGULAMALAR
1- Kadrnlara yonelik cinsel egititn, urerne saghgi ve bakrm hizmetlerinin
saglanmasi;
2- Kadmm istedigi kadar ve istedigi arah ..klarda cocuk dogurma hakki
konusunda bilinclendirme kampanyalan duzenlenmesi;
3- Sunulan hizmetlerin cograf bolgeler ve yeriesimler arasmda farklihg:

~.

-34- Kadmlarm kola yea ulasabilecekleri damsmanhk merkezlerinin
kurulmasi ve vaygmlastmlrnasi,
isler halde tutulmasi;

•

5- Her turden saghk kurulusunda kadmlara ozgu sag(& sdHmlanyla ilgili
birimler (menapoz, erken tarn gibi) kurulmasi ve yaygtfrla§ttnlmas1;
;

6: Nitelikli aile planlamasi hizrnetlerinin ( darusrnanhk, t•la§Ilabirlik,
yon tern secencgi, egitilmis personel), hasta haklan da (bilgi alma,
erisebilirlik, gtivenilirlik, gizlilik, devamhlik) dikkate almarak
yaygmlastmlmasi; 7- Hizmet veren personelin bilgi ve becerisinin artmlmasi, personel
hareketliliginin engellenmesi;
8- Kadm ve erkeklerin istenmeyen gebeliklerin onlenmesinde
sorumluluk bilincinin arttmlmasi icin gerekli egitim, damsmanhk ve
uygulama hizmetlerinin yaygmlastrrrlmasr;
9- Kadm saglig: hizmetlerinde kaynak olusturmak, hizmeti
vaygmlastirmak, uygun teknolojikeri getirmek ve kalite gelistirme
konusunda isbirligi yapmak uzere, ozel sektor ve gonullu kuruluslann
kanlnnlanm saglamak, arttirmak;
Aile ici siddete bagh fiziksel vc psikolojik sorunlann, var olan
saglik hizmetleri alanmda da ele almmasi icin saghk cahsanlanna
hizmetici egitim verilmesi. '

10-

III- KADINA YONELiK SiDDET
Kadma yonelik siddet, ozel (aile) ve toplumsal alanda kisiler ya da
devletler tarafmdan islenen ya da islenmesi gorrnezlikten gelinen fiziksel,
cinsel ve psikolojik olgudur.
.
Bir insan hakki ihlali olan kadma yonelik siddetin boyutlan
bilinmemektedir. Bu konuda herhangi bir veri bulunmamaktadrr. Ancak,
ferdi basvurular ve ucuncu sahis anlatunlan boyle bir olgunun hem de
yaygm olarak var oldugunu gostennektedir.

MEDEFUYGULAMALAR
1- Aile ici siddeti ve genel olarak kadma ve cocuklara yonelik siddeti

onlemek icin kampanyalar, ana-baba egitirn programlan
duzenlenmesi,

-4-

2- Saghk gorevlileri, ogretmenler, sosyal hizmet uzmanlan, psikologlar
ve polisler gibi meslek elemanlarmm cgitim programlannda, kadm ve
cocuklara karsi siddet konusunun yer almasmm saglanmasi;
2- Siddete ugrayan kadmlar icin basvurabileceklcri, ucretsiz hizmet
alabilecekleri Aile Damsma Merkezi'nin ve srgmmaevinin
gen;ekle9tirilmesi;
.
· ·.

3- Kadmlarm, siddetin ardmdan ilk basvurdugu yerler olan karakol,
hastahane, mahkeme vb. Hizmet kurumlannda kadm gorevliler ve
cinsiyet konusunda.duyarh uzmanlarm gorevlendirildigi ozel
binnlerin olusturulrnasi;
4- Gocmen veya farkh uyruklu kadmlann var olan mekanizmalardan ve
hizmetlerden yararlanmasi, koruma, egitim ve yardun saglanmasi;
5- Bu konuyla ilgili olarak, yasalarda gerekli duzenlcmelerm yapilmasi;
Orn: Siddete ugrayan aile bireyi acisindan koruyucu onlemler almmsi, -. , ~
uygulayan yonunden gerekli yasal islemin yaprlmasi;
>

'

IV- KADIN VE EKONOMj
.•.

I~ piyasasinda is ve mesleklerin

cinsiyet temelinde aynmlasnus yapisi
icinde kadmlar daha 90k geleneksel kadm mesleklerinde cahsmakta,
boylece kadm daha dusuk statulu ve daha dusuk ucretli islerde cahsmaya
razi olmaktadir. Bir durum kadm emeginin ikincil bir emek, aileye katki
olarak nitelendirilmesine ve kadmm cahsmasuun toplumsal boyutunun
algilanmamasma neden olmaktadrr.Kadmlann egitim duzeyi arttikca, isgucune katihm olanaklan
artmaktadrr. Ancak, kadm emegine nitelik kazandirabilmek icin orgun
egitimin yanmda bilgi ve beceri gelistirrneye yonelik yaygm egitime
ihtiyac vardir.
. Gorev dagihrninda adil davramlmarrtasr, yonetici duzeyinde kadm
sayisinm azligr, ekonomik kriz donemlerinde once kadmlann isten
oikanlmasi, ucretlerin dusuk tutulmasi ise kadinlara uygulanan bashca
aynmcihk ornekleridir.
'
Bir isyerinde cahsrnasrna ragrnen sigortah olrnayan 90k sayida kadm
vardtr. Ev kadmlanna istege bagh sigortalihk olanagi saglanmasina
karsin, odemede ese bagirnhhk, gelir yetersizligi ve bilgisizlik gibi
nedenlerle sirnrh kalmaktadir.

-5-

HEDEFUYGULAMALAR
1- Turn meslek alanlannda ve kamu isyerlerinde belli sayida kadm
cahstmlrnasmin saglanmasi;
2- Yasalarla ve toplu is sozlesmeleriyle getirilen sosyal yardimlann,
\.

kadmm medeni durumundan bagrrnsiz olarak, kisiye bagh haklar
biciminde t~ygulanmas1;

3- Kadm erneginin nitelik ve nicelik olarak, erkek emegiyle esit
kihnabilmesi icin " esit degerdeki ise esit ucret " ilkesinin is
yasalanna ve ucret politikalarma yansitrlmasi;
4- Kadmm gebelik ve degum izni srrasmda isten cikartilmasmm
onlenmesi;
5- Cahsan kadmlara yonelik olarak kres, gunduz bakimevi gibi sosyal
destek hizmetlerinin yayginlasunlmasi;
'- .•
6- Kadm isci calrstiran isyerlerinin yogun oldugu sanayi bolgelerinde
isverenlerin ortak kres ve cocuk bakimevi acrnalanrnn ozendirilmesi.:
7- Kamu ya da ozel sektor d1~111da olan ve cesitli bicimlerde evde gelir
elde eden kadmlann kendilerine guvenmelerini cahsma hakki ve
sosyal guvenlik konularmda bilgilendirilmelerini saglamak icin bir
iletisim ag1 olusturulmasi;
8- Calisan kadmlann cocuk bakmu sorunlannin 9ozumlenebilmesi ve
cahsma yasammdan uzun sure uzak kalmamalan icin dogurri sonrasi
cocuk bakimmdan dolayi babaya da izin verilmesi dogrultusunda
yasal duzenlernelerin yapilmasi;
9- Tanm ve/veya evde ucretsiz calisan kadinlarm ev ici emeginin
gorunur kilmabilmesi icin ulusal hesaplarnaiara dahil edilmesi;
10- Kamu ye ozel sektorde kadirun.ekonomiye katkismm tesbit
edilmesi, bu konuda arastirma ve uygulama projeler yapilmasi;
1kre'chlete
11- Kucuk girisimciiigin tesvik edilmesi amaci,yi~
ulasimda,
pazarlamada kolayhklar ~Mlanmas1 ·

··~
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V- KARAR ALMA SURECiNDE KADIN
Son yuzyil icinde kadm1ann toplumsal konumunda degismelerin oldugu
gorulmekle birlikte, kadmlarm degisen ekonomik ve toplumsal yapiyla
iliskili olarak gunumuze kadar cozulememis bircok sorunlarr oldugu da
bir gercektir.
Kadmlar cahsma hayatmm ve uretimin icinde olmalari'na karsm, bu
uretimden yeterince pay alamamaktadirlar. Aldiklan pay ise ataerkil
degerler nedenmiyle, kadin adina sermaye birikimine
donti~Wriilmemektedir.
Bu nedenle siyasete aktif olarak katilmayi
dustmen kadmlann karsilastiklart en temel sorunlardan biri basta "adayhk
odentisi" olmak uzere, propaganda, tamtim ve diger siyasi cahsmalar icin
gereken finansmam saglayamamalartdir. Bu durumda, siyasetin erkeklere
. ozgu bir alan oldugu yarg1s1 degi~tirilmemekte, kadm geleneksel .
degerlerin baskisindan kutulamamakta, aile icindeki cocuk, yash ve hasta
bakinu gibi sorumluluklar da kamu desteginden yoksun oldugu icin
kadmm omuzlarma yuklcnmektedir.
Son yillarda dunyada kadm hareketinin ivme kazanmasi, kadnun siyasal
bilincini yukseltmis, kadun siyasal yasama katilmaya ozendirrnis, siyasi
partilerin de, (az da olsa) bu konuyu onemsemesine neden olmustur.
Nevar ki, maddi zorluklar asilsa, gerek egitimi, gerek yasalarla tanman
haklanm kullanma konusundaki bilinclenme duzeyi yukselse ve say gm
meslek sahibi olsalar bile, kadmlann temsilci duzeyinde guc
paylasimmda yer almasi ataerkil kulturden, toplumsallasma
bicirnlerinden, kahplasrms siyasi geleneklerden kaynaklanan sorunlar
nedeni ile engcllenmektcdir. Kadmlann parlementodaki bugunku sayilan
bunun bir bir kanitrdtr.
Cahsma hayatma gelince; Yuksek egitim gorrnus kadmlarm bashca
cahsma alam kamu sektorudur. Ancak karar mekanizmalannda kadmlarm
sayisi oldukca dusuktur.

HEDEFUYGULAMALAR
1- Anayasadaki " Yasaonunde esitlik " giivencesinin yasama gecirilmesi
icin calismalar yapilmasi;
2- Kadmm insan haklanm koruyan uluslararasi sozlesmelere uygun
olarak ic hukuktaki yasal duzenleme calismalanrun yapilmasi;
3- Hem devlet hem sivil toplum orgutleri tarafindan kadmlarm oncelikle
var olan yasal haklanrn bilmeleri ye kullanmalan konusunda
bilgilendirilmeleri;.
4- Bu alandaki tasanlann siyasal parri gnrplannca benimsenmesi ve
ozellikle kadm milletvekillerince ~a~--:::-:ulr1a,s1 icin etkin calismalar

.
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yapilrnasr, sivil toplum orgutlerinin de bu calismalara katki sunmasi icin
harekete gecirilmesi;
5- Kamu ve ozel sektorde kadmm yonetirn organlarmda gorev almaya ve
yoneticilige ozendirilrnesi, her iki sektorde de kadma yonelik olumlu
aynrncihk yaprlmasi icin yeni duzenlernelcr yapilmasr;
\.

6- Kadmlann parlementoda ve yerel yonetimlerde gercekci bir oranda
temsil edilmeler{ni saglayacak (kota) sistemin olusturulmasi ve
uygulama kosullanrun yaratilmasi icin calismalar yapilmasi;
'
7- Etkin siyaset yapmak isteyen kadmlarm, maddi acidan desteklenmesi
icin, devlet tarafmdan siyasal partilere verilen parasal destegin belirli
bir oranmm, kadm adaylara aynlmasmm saglanmasi,
8- Kadmlarm siyasal kimlik kazanmalannm ozendirilmesi, siyasal alanda
kadm bakis a91s1 edinmeleri ve kadm adaylann desteklenmesi icin
cgitim ve danrsrnanhk hizmetleri verilmesine olanak saglanrnasi ve
universitelerin sivil toplum orgutleri ile bu surece katilmasi;

'

"

9- Yasamm her alanmda, kadimn siyasal yasama katilmasim saglayan
mekanizmalar uretilmesi ve bunu gerceklestirecek kosullann
saglanmasi amaciyla birey ve yurttas kadm imajmm one cikanlmasi
icin calismalar yapilrnasi;

•
VI-KADINLARJJY iLERLEMESiNDE
MEKANiZMALAR

KURUMSA,L

K.K.T.C kadmma sosyal ekonomik, kulturel ve siyasi alanlarda
hakettigi satatuyu kazandirmak uzere 1996 vilinda Kadm ve Aile
Sorunlan Birimi kurulmustur.
Kurulus Amaci:
K.K.T.C Kadmm;
Egitim syyjy~sini yukseltmek,
Ekonomik hayata kanhmrru arturrnak,
Saghk, sosyal ve hukuki guvenljgjni saglamak,
- Kadmm statusunu genel olarak geiistirmek uzere, esitlik icindc sosyal,
ekonomik, kulturel ve siyasi alanlarda hak ettigi statuyu
kazandirmaktir.

'

<
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Birimin Gorevleri;
Kadmm sosyal, ekonomik ve siyasi kararlara katih1111111, arttirarak,
kalkmma sureci ve toplumla butunlesmesini saglamak;
- Kadmm statusu ve sorunlan konusunda gerek yurt icinde, gerekse yurt

dismda yapilan cahsmalan derlemek;
,

,.

Yurt icinde kadmm statusu ve sorunlannm cozumlenmesine temel
olusturacak yas ve cinsiyete gore istatistiki veri toplamak;
Kadmm statusu ve sorunlan konusunda cahsmalar yapan gonullu
kuruluslan desteklemek.

HEDEFUYGULAMALAR
1- " Kadm Cahsmalar Dairesi" yasa taslagmm yasalasrnasi icin ilgili
bakanligm, kadm milletvekillerinin ve sivil kadm orgutlerinin caba
harcamasi;
"\.,._

."t.

2- Kadm ve Aile Sorunlan Birimi'nin diger kamu kuruluslan ve sivil
toplum orgutleriyle kadm konusuyla ilgili isbirliginin guclendirilmesi;

3- Kadm ve Aile Sorunlan Biriminin koordinasyon gorevini tam ve
surekli yerine getirebilmesi icin toplanti, yaym vb. Yoluyla bir bilgi ve
··~.

iletisim agr kurulmasi;

4- DPO tarafmdan yapilacak nufus arastirrnalannda, Kadm ve Aile
Sorunlan Birimi ile istisare ederek Kadmm saghk, egitim, ekonomik,
ve politik durumunu belirleyecek bicimde duzenlenmesi;

5- Dniversiteler kanahyla yapilacak istatistiki cahsmalarla kadmm
konumunun guncel olarak belirlenmesi.

VII-KADINLAR
-'

'

VEMEDYA

Gunumuz toplumlannda kitle iletisirn araclan toplumsal yargilan
yeniden uretmektedir. Ancak kadma iliskin kahplasmis yargilar nedeniyle
gorunurdeki degisime ragrnen, geleneksel kadm imgesi
p eki stirilm ektedir.
Gercekte, yeni kadmm dusuncelcri, inanclan, kendini gerceklestirme
bicimleri yansrmamaktadir.
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HEDEF UYGULAMALAR
'-1- Yeni teknolojiler dahil iletisim sistemlerinin kadinlann demokratik
sureclere kanlmalanm guclendiren bir arac olarak kullarulmasi;
'

2- Kadmlara yonelik ve kadinlartarafmdan hazirlanan programlann ic
zenginle~tirilmesi ve sayilaruun arttmlmasrrnn ozendirilmesi;
-r.;_.

3- Kadmm insan haklan konusunda toplumun bilgilendirilmesi amaciyla,
egitim programlannm yapilmasi ve yaygmla~tinlmas1;
4- Medyadaki kadm pro gramlarmm nitel ve nicel acidan
degerlendirilmesi dogrultusunda farkh kadm gruplarmm katihrm ile
bir medya izleme komitesinin olusturlmasi ve bu komitenin
etkinliklerini bir baski grubu olarak surdurmesi;
'

.

5- Genel ve yerel secirnlerde kadm adaylanna ilisikin tamtim
programlarma katkr saglamasi, secim kampanyalarmm desteklenmesi,
ve bu alandaki isteklerin gonullu olarak karsilanmasi;
6- Ttiketici olarak kadm potansiyelinin yonlendirilmesi yoluyla,
reklamlarda kadm ve cocuk sornurusu yapan firmalann urunlerinin
boykot edilmesinin saglanrnasi amaciyla, sivil toplum orgutlerinin
kamu oyu olu~turulmas1;
7- Bir kadm gunderni olusturarak, bu gundemin tum ilgili kurum ve
kuruluslarca izlenmesinin saglanmasr;
8- Kadmlann ve kiz 9ocuklar111111 geleneksel olmayan cagdas rollerle
yansmlmasuu hedefleyen bilgilendirme, egitim ve iletisim
sistemlerinin olu~turulmas1;
9- Medyadaki kadmm cinsel obje olarak yans1tllmasmm onlenmesi,
bunun yerine kadimn yaratici, katihmci, paylasirnci, karar ahci ve
benzeri yonlerinin one cikarilmasr;
10- Medyada yer alan cesitli kampanyalarda (programlarda) paylasirnci
aile yapismm one cikarilarak aile ici kadm-erkek esitligini vurgulayan
programlann yayg1:11Ja~tinlmas1- kadmm toplumsal yasama kanhrnci
rolunun one crkanlmasmm ozencirilrnesi.

...

Kadm-Erkek ( Cinsler Aras1 ) E5itlik Yasas1
Norvec Modeli
1- iskandinav iliskileri
iskandinav ulkeleri arasmda guclu, kulturel tarihi ve dil baglan yamnda
gecmise dayah, koklu demokratik gelenekler bulunmaktadir. Bu,
iskandinav ulkelerini cesitli alanlarda yapici isbirligine, yakm ve ornek
iliski kurma basansma g6tiirmii~ttir. Bu amacla, "iskand'jnav Bakanlar
Kurulu "kurulmu~tur. Bu kurulun gorevi, lskandinav ulkeleri arasmda,
devamh bir isbirligi, .dayamsma ve gorusrneleri saglamaktir.
Sonucta, ulkelerin bu liomojen yapisi ve aralarmdaki isbirligi,
Iskandinav ulkelerinin bazi hukuki alanlarda hemen hemen ayni Devlet
yasalanm benimsemelerini ortaya cikarrmsnr. Bunlardan birisi de onernli
birisi Kadm-Erkek esitligi olup, ulkeler bu konuda belirli standartlan
uygulamayi ve kendilerine belirli hedefleri secmeyi kabul etmislerdir.
Ulkelelerin kendi iclerinde degisik uygulamalar olmasma ragmen
benzerliklerin cok agir basmasi, Erkek-Kadm esitligi konusunda musterek
bir " Iskandinav Modeli " nin hazirlanmasuu saglannstu. Iskandinav
Modeli'nin esasmi, Kadm ve Erkek'in ayni haklara, yukumluluklere ve
firsatlara, yasamm her gerekli alamnda sahip olmasma dayanrnaktadir.
Buna karsin, bu genis kapsamh esitlik gorti~ii, toplumun temel yapisi ve
degisik fonksiyonlan uzerinde bir talep olusturur.
Kadm-Erkek esitligi olgusunun her ne kadar prensipleri ve amaclan aym
ise de lskandinav ulkeleri bu esitligi ortaya koymada degisik bir yontem
uygulam1~lardrr. Bu uygulama gerek yasal sistem ve uygulamalarmda,
gerekse kurulus yaprlanndaki degi~ikliklere ragmen yapilrmstrr.
Norvec, lsvec ve Finlandiya'da "Kadm-Erkek Esitligi Omdusman":
ilgili yasanm yururlugunu denetler. Diger kurullar ise yasa ile ilgili
politikalar ve bunlara bagh konularda fikirler uretirler.
Danimarka ve Izlan' da ise gerek politika uretmeyi, gerekse KadinErkek esitlik yasasmm uygulanmasim " Kadm-Erkek Esitlik Kurulu "
yapar. Detayda bu iki yapilasma degisir. Aym sisteme dayanmalarma
ragrnen ikisi arasmda farkhhklar vardir. Iskandinav Ulkelerinde KadmErkek esitlik kurallarmm tam anlarrnyla uygulanm,as1m, otoriteler
tarafmdan kurulan ve buraya bagh Kamu yoneticilcri saglar.
iskandinav ulkeleri esitlik yasasmm uygulanmasmda da az da olsa
degi§ik bir yakiasrm sergilem islerdir. Orne.gin Isvec 'teki Kadm-Erkek
Esitlik Yasasi, sadece is yerlerinde ve ekonomik alanlardaki konularla
ilgilenir. N orvec Yasasi ise bu iki konuyu kapsadigi gibi, ozel hayat,
kamu idaresi ve devletin genel islevlerini de kapsar.

.,,.

-2N orvec ile Isvec bu konuda bir ve ayni yasayi uygulamaktadirlar.
Danimarka ise aksine Kadm-Erkek esitlig] icin bes ayn yasa
kullanmaktadir. Ornegin esit ucret yasasi bunlardan biridir.
Norvec bir Avrupa Birligi uyesi degildir. Ancak Norvec ile Avrupa
Birligine uye ulkeler arasmda yapilan bir anlasrna 'sonucu; ( Avrupa
Ekonomik Bolge anlasmasi ) Norvec kadm-Erkek Esitlik, yasasmm '
Avrupa Birligi esitlik yasasma uygun olmasr ongorulrnustur.
Norvec yasasi aym zamanda uluslararasi konvensiyonlara,
ornegin BM
Kadmlar Komisyonuna uygundur.
2- Norvec Kadm-Erkek

Esitlik Yasas1'nm

Yiiriitiilmesi

Norvec Kadin-erkek Esitligi uc bagh bir yapi ile yurutulur, Bunlar
Cocuk ve Aile iliskileri Bakanhgi, Kadm-Erkek esitligi Ombudsman'I ve
Kadm- Erkek Esi tlik kurul u' d ur.
? .1) Cocuk ve Aile ili~kileri Bakanhg1: Cocuk ve Aile Iliskileri Bakanligi

Hukumetteki yurutmeyi koordine etmek, Kadin-Erkek Esitlik Yasasmi
koordine etmekle sorumludur. Bakanhk butceyi kontrol etmek suretiyle,
Ombudsman ile, Kurulun faaliyetlerine bir cerceve hazirlar. Ancak
Bakanhgin, diger iki kurulusa yasalarm verdigi gorevleri yaparken
rnudahale etme veya talimat verme yetkisi yoktur. Bakanligm aynca Aile
Planlama politikalanni yapma sorumlulugu vardrr. Kadmlarm giderek
artan bir lnzla is dunyasina girmesi, aile planlamalanmn yeniden
yapilanmasi saglamrstir. Bu sayede anne ve babanm sorumluluklari i~
hayatma uyacak sekilde uyumlasnnlnusnr
2.2) Kadm-Erkek E~itlik Kurulu: Bu kurul 1972 yilmda kurulrnus olup o

zamana kadar var olan esit ucret Kurulunun yerini almrsnr. Esit ucret
Kurulu 1959 yilindan beri faaliyet halinde idi. Kurulun esas amaci
degisik alanlarda Kadin-Erkek Esitligini yayrnaktir Bu alanlardan
bazilan; aile yasami, egitim, genel i9 kosullan ve toplum yasanudir.
2.3) Kadm-Erkek E~itligi Ombudsmam: Kadin-Erkek E~itlik Yasasmm
esasini, bu yasayi anlatmak, yazmak ve uygulamasuu saglamak olusturur.
Bu baglamda Kadm-Erkek E~itlik Omdusmam ve Kadm Erkek E§itlik
Yuksek Kurulu kurulmustur, ilk Ombudsman 1979 yilmda atannustr.
Hukumet tarafmdan atanan Omdusman'rn gorevi vatandaslann cikar ve
haklanru gozetmek ve kisilerden veya sivil kuruluslardan gelecek
sikayetleri inceleyip adil cozumlere ulasrnaknr. Bu arnac icin Omdusman
Ozel yetkilerle donatilrmsnr. Ombudsmamn genelde hukukculardan
olusan kucuk bir personeli vardir
;

-:-30mbudsmanm birinci gorevi yasada ongorulen hukumleri uygulamaktir.
Ombudsman yasaya aykin sikayctler alarak hareket eder veya kendi
insiyatifini kullanarak harekete gecebilir. Kisiler, guruplar ve kummlar (
Sendikalar ve isveren federasyonlan gibi ) Ombudsmana sikayet
konulanrn getirebilirler.
·
Omdusmanm baglayici yasal kararlar almaya yetkisi yoktur. Ancak
yasaya aykin dummlarda iki taraf arasmi bulma ve gonullu cozume
ulasrnaya cahsir. Kararlan ve fikirlerine uyuhnahdrr. Uyulmadigi
takdirde taraflar Kadm-Erkek Esitlik Yuksek Kumluna muracaat
edebilirler. Belediye ve Devlet Daireleri ile ilgili davalarda, Yuksek
Kurula miiracaat edilmedigi takdirde Ombudsmanm aldig: kararlar
baglayicidir.
Ombudsmanm bir diger gorevi, halka yasa ile ilgili aydmlatici bilgiler
vermek ve yasanm uygulanmasmdaki hukumlcr ile ilgili aciklamalarda
bulunmaktir.Aynca ombudsman, kurulusun herkes tarafmdan bilinmesini
saglamakla gorevlidir. Sivil otoriteler, is verenler ve isciler kurumlar ve
herkesin ombudsamm ve ombudsman yuksek kurulunun nasil cahstigi ve
yasalarm icerigini bilmelidirler. Bunu saglamak icin makalelerden,
mulakatlardan, konferanslardan, panellerden ve hukumetce organize
edilen komite toplantilanna katilmadan yararlamhr. Aynca Ombudsman
halka hizmet icin cahstigi icin devamh surette media' da da izlenir ve
yankilan yayihr.
Kadm-Erkek Esitlik Yuksek Kurulu Ombudsmanm cahsrnalan ile ilgili
taraflarm sikeyetlerini dinleyip karar vermek icin toplarur. Bazen de •
Ombudsmanm Yi.iksek Kurulunun dikkatine getirdigi konulan konusmak
ve fikir beyan etmek icin de toplamr. Bu kurul 7 uyeden ve
yardirncilardan olusur. Uyeler de yardimcilar da 4 yilhk bir sure icin
atamr. Baskan ve Y ardimci Baskandan birisi "Hakim" ozelligi tasimak
sartiyla hukumet tarafmdan atamr.
Ombudsmanm yanlis karar verebilecegi durumlarda, Yi.iksek Kurulun
baglayicr kararlar alma yetkisi vardir. Aynca Yiiksek Kurul Kadm Erkek
Esitlik Y asasma ters dusen herhangi bir yasasyi durdurma yetkisine
sahiptir.Boyle bir ters yasarnn kalkmasuu veya ters dusmesini onleyici
tedbirleri de ahr. Ancak Yuksek Kurul, yasaya aykin durumlarda, zarar
kesmek veya bir tarafi parasal acidan ta7TJlin etmek hakkma sahip
degildir.
Unutulmamahdir ki bu ozel organlann bulunusu, kisilerin direkt olarak
sivil mahkemelere muraacanru engelieyernez. Ancak Ombudsman ile
yapilan tum islemler, avukatsiz Ye parasiz yaprlabildigi icin, bu konularda
kisiler nadiren mahkemeye basvururlar,

.,
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-42.4) Hiikumet D1s1 Kuruluslar: Bu kuruluslar her ne kadar da Esitlik ile
ilgili ulusal kurulusun parcasi degil iseler de, Norvec Kadm Kuruluslan,
Kadm-Erkek esitligi konusunda ve konunun anlasilmasmda, davraruslann
degisiminde onernli rol oynarmslardir. Bu bakimdan Hukumet ile bu
kuruluslar arasmda siki isbirligi vardir .ve Hukumet bu kuruluslan maddi
bakimdan desteklemektedir. Ayru zamanda hukumet bu kuruluslann
uluslararasi iliskilerinde temsilciler bulundurmaktadrr.
3- Norvet; Modeli Kadm-Erkek Esitlik Yasas1:

·

Kadm ile Erkek arasmdaki esitlik Iskandinav modeli sosyal devletin en
onernli parcasidir Bu esitligm amaci, Kadm ve Erkegin her alanda esit
haklara sahip olmasi, aym yukumlulukleri tasimasi ve esit firsatlara haiz
olmalaridir. Bu sadece yasal yolla resmi olarak esit olmalan anlamma
gelmez. Bu esitligin uygulamada da saglandigmi temin etmek icin gerekli
tedbirlerin de almmasi ile mumkundur.
Kadm-Erkek esitligi, Kadm ile Erkek "ayrudir" anlamma gelmez. Aym
olmamalarmdan kaynaklanan sonuclardan dolayi, stati.ilerinden ve toplum
icersinde gordukleri muameleden oturu esitsizlige dusmernelidirler,
anlamma gelir.
·
·
·
3.1) Norves, Kadm-Erkek Esitlik Yasasi: Bu yasa 1978 yilmda
gecirilmistir. Amac yasa sayesinde islenebilir pratik bir arac saglamakti.
Yoksa, iyi niyetli ancak islemez bir yasa cikarrnak degildi. Iskandinav
felsefesinde esitligin anlami sadece "firsat esitligi" degildir. Kadm
statusunu ortaya cikarmak icin yogun caba sarfedilmesi gereklidir. •
Hukurnetin bu nedenle sundugu Kadm-Erkek esitlik yasa taslagi
gecmiste olan adaletsizliklere dikkat cekmek amaci tasiyordu. Bu suretle
genel bir yasa ciktigmda bunu uygulamak icin uygun bir "icraat carki"
olusturmak hedefleniyordu.
3 .2) Diger ilgili Yasalar: E~itlik Yasanin genel anlamda esas hedefi
toplum yasammda her alanda esitligi saglamaktir. Bu baglamda KadmErkek esitligi yasasi Kadm ile Erkek arasmda esit muameleyi saglar ve bu
gerekli islemlerden sadece bir tanesidir. Bu yasa sayesinde muamelelerde
ayinm yapmak onlenmis olabilir. Ancak toplum icerisinde insanlann
birbirine olan davraruslarmda Ye avnmcihk yapmalarmdaki sorunlan
ortadan kaldiramaz. Esitlik perspektifini yasal cercevelere yardrmci olan
bir zemindir.

..•.

-5D02:um izni ve ilgili haklar:
Hamilelik ile ilgili izin hakki, emzirme ve evlat edinme durumlan iki
yonlu bir sistemle yurutulmektedir.
Birincisi "I~ Kosullari" yasas1
geregince velilerin ortaklasa izin alma hakki digeri ise ulusal sigorta
yasasi geregi velilerin bu sigortadan yararlanma haklandir: · ·
Hamilelik izin suresi, tam odemeli olarak 42 haftadir. Odenmeden izin
alma hakki 3 yildir. Norvecte genel uygulamada kadmlar b·u hakki tam
veya tama yakm olarak kullamrlar. Ancak gittikce artan bir sekilde bu
hak erkekler tarafmdan.da kullarulmaktadir. Bu 1993 'te gecen ve erkege
1 ay izin hakki veren yasadan sonra 90k kullamlmaya baslannusttr.
Cinsel Tacizlik:
Norvecte son yillarda, i§ yerlerindeki cinsel tacizlik olaylan bir
problem olarak, ozellikle isci sendikalan tarafmdan gundeme
getirilmi§tir. I§ yerlerinde cinsel tacizligi yasaklayan ve uygun olmayan
davranislan da kapsyan yasa, aym zamanda "I§ Kosullan" yasasmda da
yer almaktadu.
·
Pazarlama

Kontrol Yasasi:

Bu yasanm bir hukmu reklamlarda Cinsel ayinm yapmayi
engellemektedir. Bu yasa geregi reklam eden veya reklam olusturan,
yaym yapan, Kadm-Erkek esitligine aykm dusen bir durumun
yaratilmamasina
ve kadm olsun, erkek olsun, hicbirisinin esitlik hakkma
tecaviiz edilmemesine dikkat etmelidir.
Bu yasanm vurutulmesini "Tuketici Ombudsman";" yerine
getirmektedir.
Evlilik Yasasi:
Her iki es ailenin idamesi icin aileye ekonomik katkilarda bulunmakla
yukumludur. Evde odenrneyen esinin yaptigi katkilar ile odenen esin
katkilan aileyi destekleme acisindan esit kiyrnete sahiptir. Her iki es de
kosulsuz ayn yasama ve aynlma haklanna sahiptir. Bu yasaya gore esler
birbirlerinden resmi olarak bir yrl ayn yasarlarsa veya 2 yil icerisinde

beraber ya~amamam1~larsa, otomatik olarak aynlma hakkma sahiptirler.
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Ki~isel isim Y asasi:
Kadm olsun, erkek olsun veya cocuklar, evlilik veya d1~1 dogmus olsalar
bile soyadi ile ilgili esit haklara sahiptirler. Bir evlilik dururnunda gerek
koca gerekse kadin kendilerden birinin soyadim rnusterek olarak
alabilirler veya kendi orjinal soyadlanm devam ettirebilirler. Esler aym
soyadirn tasimadigi durumlarda, cocuklanrun hangi soyadim tasiyacagma
karar vermelidirler. Annenin sovadun mi yoksa babanm soyadini rm
ta~1yacagm1 kararla~t1nnahdirlar. Eger cocuk 6 ayhk olmussa ve hala
hangi soyadi verileccgi, gerekli otorilere bildirilmemis ise cocuk otomatik
olarak annenin soyadim ahr.
C::ocuk Dll~urme Yasasi:
Kadmlarm, gebeligin ilk 12 haftasmda istedigi an cocuk dusurme haklan
vardir. 12 haftadan somaki dusurme istekleri, ancak atanmis bir kurulun
karan ile mumkun olabilir.
Hisse Hakki:
Norvecte kadin olsun erkek olsun miras konularmda aym haklara
sahiptirler. Ornegin tanmsal arazilerden esit hisse hak sahibi alma gibi.
Ortakhk Y asas1:
Homoseksuel ciftlerm, kayith ortakhk kurmalan hakki vardir. Boyle
kayrth bir ortakligm, evlilikteki gibi tum yasal hak ve yukumlulukleri
vardir. Yalmz, evlat edinme hakki ve yapay dollenme hakki bu haklara
istisnadir. Bu yasaya gore insanlara cinsel rercihlerindcn dolayi ·
aynrncihk yapmak ceza yasasma gore kanun disidu.
4) Kadm-Erkek Esitlik Yasasmm Ka psarm ve Faaliyet Alam:
4.1) Kadm-Erkek E~itlik Yasasmm Amaclari: Yasa ciktiktan soma ikili
bir amac tasryordu. Birincisi, genis alanlarda, Kadm-Erkek arasmda
esitligi saglamak, ikincisi ise yasamn kapsayamadigi konularda, erkek
olsun kadin olsun herkesin, otoriteye yardimci olarak davramslanm
olumlu yolda degi~tirmeleri ve gerekli mercilere yardimci olarak aktif bir
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- 7sekilde mi.i~terek olarak cahsrnalanru saglamakti. Ornegin yasamn
kapsayamad1g1 plan ve program olusturulan konu edilen esitligi ilgilj
alanlarda saglamak.
·
.
Calisan ve cahsmayan kadmlann toplum icerisinde daha zayif durumda
olduklanrn dikkate alarak, gecici bir sure icin onlara bazi avantajlar
getinnek suretiyle toplumdaki dururnlarun ve erkeklere karsi firsat
esitliklerini saglamak dusunulrnustur. Yasanm esas amaci Kadin-Erkek
esitligini saglamaktir. Aym zamanda yasamn hedefi kadmm toplumdaki
durumunu gelistirmek, esitligini temin etmektir.
·
4.2) Yasamn Konu Alanlan:
.

Genelde yasa, toplumun tum sektorlerine

eder. ·Olay nerede~·· olursa

hitap
olsun, Kadm veya erkegin, esitlik
baknnmdan ayrimcrlrga ugramasi yasaya aykin sayilacaktrr. Ancak bu
baglamda dini acidan, toplum icindeki bazr guruplann ic islerinde bir
istisna yapilmistir. Bunun nedeni Norvec Anayasasmm 2. Maddesidir. Bu
madde her kisiye serbest dini inane ve bunu uygulama hakki vermektedir.
Bu, gerek Norvec Kilisesi ( Luter Devlet Kilisesi) gerekse kiliseden
aynlan kucuk guruplar icin de gecerlidir.
Istisna teskil eden dini aynhkci guruplarm " ic; Isleri " terimindenanlasilan, dini veya inane ile ilgili sorunlardir Ornegin, bir Kadm
Papazm atanrnasi, hala bir inane konusudur. Bu gibi durumlarda
Ombudsman ~ikayetleri dikkate alamaz, ancak sorun hakkmda genel
mutalaada ve fikir beyamnda bulunabilir. Gerekli g6revlilerin, ozellikle
dini ve inanclarla ilgili olmayan gorevlilerin bu konulardaki atanmalan,
dini guruplann "i9 Isleri "ne mudahale sayilrnaz ve Yasanm bir parcasi
olarak algrlanrr ve uyulmasi zorunludur.
Kadm-Erkek Esitlik Yasasi aym zamanda ailevi konular ve kisisel
meseleleri de kapsar. Ancak Yasa ailevi konular dismda aileye ve ozel
hayata kansamaz. Bu baglamda Ombudsman, bu konulara asla giremez
ve boyle konular gundeme gelirse reddetmekle yukumludur. Ailevi ve
kisisel konulann bu yasaya dahil edilmesinin nedeni, ozel hayatta esitlik
ilkesini yaymak ve davramslarda bu ilkeye uygun hareketleri
geli~tirmekten kaynaklanmaktadrr. Aym zamanda hukumetin Esitlik
llkesindeki kati goru~i.inti belirtmek ve ayrimcthgin karsismda oldugunu
belirtmek icindir.
·
4.3) Ay1nmc1hk Kar~1tl Prensipler: Kadin- Erkek E~itlik Yasasmm en
onemli maddesi, Kadin veya erkek oluslanndan dolayi, her hangi birinin
" ayirimci tutuma "tabi olmasim yasaklayan genel kuraldir. Bu kural aym
zamanda yasanm tamamlayici ve butunleyici diger kurallanm ihtiva eder.
" Aynmci Tutum "un anlarru sudur: Kadm veya Erkege herhangi bir
~ekilde, cinsiyetlerinden oturu esitliklerini ortadan kaldrracak bir

-8harek~e bulunmaya denir. Acikca belirtilen bu genel "ayirrmci tuturn "
hareketlerine ilave olarak genel kuralda aym zmanda cinsiyetlerinden
oturu kisilere indirekt olarak yapilacak avmmcrhk da ( de Facto
ay1nmc1hk ) yasaklanmaktad1r, Orne gin, kadmlann erkeklere gore daha
ziyade part-time 9ah~t1nlmas1 ve kadmlara part-time cahsma olgusu
yakisnrmasi bu yasa 9er9evesinde yasal olmayan bir durumdur. Cunku bu
ayncahkh muamele, kadmlan makul olmayan bir dezavantajh konuma
koyar.
Konusma ve ifade hurriyetlerini, vazih olsun sozlu olsun kabul etmek
"Aynrnci Muamele" anlammi ta~1maz. Ancak okullarda ve diger egitim
kurum!armda kullamlan ve "egitsel vasitalar" olarak adlandmlan tum
vardrmcilann Kadm-Erkek esitlik yasasma uymasi gereklidir. Zira bu
egitsel vasitalann oocuklartn, Kadm ve Erkeklerin toplumdaki rolleri ile
ilgili fikirlerini. temelinden etkilemektedir. " Egitsel Vasitalar " denince
akla kitaplar, videolar, bandlar, sesli bandlar, filmler ve diger egitim
amach araclar gelmektedir. Cocuk Bakim evlerindeki oyunlarda bu
guruba girer. Hikayeler, gazete makaleleri ve simflarda kullamlan fakat
egitim amaciyla yap1lmam1~ diger malzcmcler bli yasa kapsarm
dismdadir.
Kadui Leyhine Olan Diger Olumlu Girisiniler:
Y asadaki Genel Kural olumlu hareketleri ba~latmanm yasal 9er9evesini
cizmektcdir. Degi~ik Kadm-Erkek muamelesi, eger bu yasayi destekleyici
amac guduyorsa kabule ~ayand1r. Ayrrtmct davram~lan yasaklamamn, tek

basma Kadm-Erkek esitligini temin edemeyecegini dusunursek, bir
cinsiyete gecici veya uzun bir sure icin bazi alanlarda avntajlar saglama
yoluna gitmek gerekli gorulmu~tur. Kadmlarm durumunu duzeltme
yoluna gitmeyen her hangi bir yasa, mevcut muhreviyati ile kendi
amacrm daha isin hasindan maglup eder. Yasanm amaci gere.gi" olumlu
hareketler " denen ve kadma yararh olacak bazi duzenlemeler kabul
edilmistir.
Bu "Olumlu Hareketler" ~imdiki durumda, yi.irtitmede, toplu
sozle~melerdeki, yasa 9er9evesindeki hukumlerle yasal otoriteyi
olu~turur. Hukumler anlasmalardaki taraflarla yi.iliitultir ve Ombudsman
devreye girmez. Ancak bazi durumlarda Ombudsman devreye girerek bu
toplu sozle~me (anlasma) evdeki huki.imlerin Kadm-Erkek esitlik
yasasma uygun olup olrnadigi hakkinda karar verebilir. Sistemin bu yonu
itibariyle Ombudsman olumlu hareketlere girisimcilik rolu oynamaz.
Ancak bu gibi hareketlere, ozellikle okullardaki giri~imlere,
universitelerde ve is yerlerindeki faaliyetleri tesvik eder. Bu sistemlere bir
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ornek olarak Kadmlarm normalin altmda temsil edildigi mesleklerdeki is
yerlerinde kota sisteminin uygulanmakta oldugu gosterilebilir.
Kadmlar durumlan icabi bu yasa ile bazi ozel haklara sahiptirler.
Ornegin hamilelik, degum ve cocuk emzirme durumlarmda oldugu gibi.

Erkeklerin Yararlanacag:1

Olumlu Girisimler:

'

Son zamanlarda yasa yeniden gozden gecirilmis ve Erkeklerin de
yararlanmasi gereken hususlar oldugu ortaya ciknustir. Bu belirli meslek
dallan ile simrh bir sonucu ortaya koymustur.
·
Ornegin, kucuk 9oc~larm bakum ve odenilen ucret ile ilgili meslek
gosterilebilir. Aksi takdirde, erkekler icin daha avantajh girisimler, bu
yasanm amacma ters dusecek bir durum olarak gortilecektir. Erkeklerin
yararlanacagi bu gibi olumlu girisimleri Ombudsman icra eder. Oysa
kadmlarmki toplu sozlesme hukumleri geregince yapilan bir icraattir. Bu
konudaki hukumleri iceren madde hala yururluge konmarmstir ve madde
hala yoruma acik beklemektedir.
Resmi Komitelerdeki Girisimler:
Kadm-Erkek esitlik yasasmdaki bir madde, atanmis veya secilmis
komitelerin, kurallann v.s. olusumlann durumlarrm ele ahr. Bu maddeye
gore bu gibi yerlerde gerek kadm gerekse erkekler yer alacaktir.
Toplumsal bir tabanm tayin veya sectigi bir komite eger 4 veya fazla
sayida ise her iki cinsiyet en az % 40 bir oranla temsil edilme hakkma
sahiptir. Kadm veya erkek komite1er de 2 veya 3 kisi ile temsil edilcektir.
Bu maddenin getirdigi diger bir yukumluluk yardimci uyeler icindir.
Madde bu mevkiler icin minimum standartlar icermekte ve ancak ozel
durumlarda bazi istisnalara yer vermektedir.
Bunun anlarm sudur:
Eger bir komitede aranan evsaflar kadm olsun O kisilerde yoksa, bu
mevkiye istisnai olarak bir erkek veya kadin atanabilir veya secilebilir.
Ancak yasa geregi secimle olusan komiteler bu maddeden muaf
tutulurlar.
Bu madde yasadaki Yerel Yonetirnler ile ilgili hukumler ile uyumludur.
Y erel ve genel secimlerle olusan tum komiteler de buna dahildir. KadinErkek Esitlik Yasasi'ndaki gibi, asgari standartlan tutturmaktadir. Bu
standartlar otornatik olarak secim yasasi hukurnlerince yerine
getirilmektedir. Ombudsman bu yasamn yurutmcsinden sorumlu degildir.

-10Politik Alandaki

Girisimlcr:

Norvec, politik alanda yuksek oranda kadmlarm istiraki ile un yaprms

bir ulkedir. Son on yilda parlementodaki uyelerin hemen hemen % 40'1
kadm olrnustur. Aym yuzdelik yerel hukumetlerde ( yonetimlerde) de
gorulmektedir.
Belediyelerde ise bu rakam % 33 civarrndadtr. Dikkat edilecek olursa,
secimle olusan bu yonetimlerde kota mevzubahis degildir. Norvec'te
politik hayatta ki bu kadm istiraki ve basansi; yasalarla degil, daha ziyade
politik partilerin cahsmasi ve Kadm guruplarmm gayretleri ile
olusmustur. Bu aradapolitik partilerin kendi tnznklcrindeki "Adaylann %
40'1 kadm olmahdir" hukrnunun de etkisi unutulmamahd1r. Aynca
bugunku hukumet politikasmm, kabinedeki bakanlarm yansmda kadm
olmasi anlay1~mm da onerni 90k buyuktur.
4.4) Cah§ma Hayat1 ilanlar, Tayinler, i~e Almalar, Terfiler ve i~ten
Durdurmalar:
i~ hayatmda ayinm yapilamaz prerisibi ozel ve Tuzel te~ebbuslerini de
kapsar.
1~ munhalleri ile ilgili ilanlar Kadin-Erkek konusunda tarafsiz
yapilmahdir. Burada, isverenin ozel bir durumu varsa ve acik bir sekilde
bu belli ise bir cinsiyet uzerine ilan verme istisna olabilir. Veya yine
belirli ozel bir nedenden oturu o is icin Kadm veya erkek tercih edilir
denebilir. Bu istisnalan Ombudsman degerlendirip karar verir ve ancak
90k ozel kosullarda, ornegin Aktor, Aktrist ve Model is ilanlarmda ,.
istisnai izin verebilir. Bir diger ozel istisnai durum, bir kadm veya erkegin
bir hastaya ozel ihtiman gosterme durumunda ortaya cikabilir. Cinsiyeti
belirli olan bazi mesleklerin ilamnda, bu durumu aciklayici ilanlar
yap1lamaz. Zira bu gibi ilanlann direkt olmayan ( de facto ) etkileri
vardtr.
Buradaki prensip bir ise muracaat edenler, cinsiyetlerinden dolayi degil,
o ise ehil olup olmad1klarma gore o ise ahnmalandu. Bu konuda
hedeflenen nokta, ilan yapihrken cinsiyet bir bildiri ile, kadm olsun,
erkek olsun herkesin o ise muracaatnu saglayacak sekilde tarafsiz ilan
vermeyi saglamaktir.
Tayinlerde kadm ile erkek arasmda bir fark gozetilmemelidir. Bu
baglamda bir durum bu yasanm ruhuna ramamen aykindir ve acikca
yasayi ihlal anlarmna gelir. lse .alma islerni esnasmda kadin ve erkek
degisik muameleye tabi tutulabilir ve farkh bir sekilde degerlendirilebilir.
i~ rnulakatinda degisik sorunlar sorulabilir. Ehil olup olmadiklan
hakkmda degisik sorular sorulabilir.
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-11Gecmis is tecrubeleri ile ilgili degi~ik sorular erkegin avantajma olacak
durumlan ortaya koyabilir. lste bu gibi ayrrmc: degerlendirmeler normal
olarak Kadm-Erkek esitlik Yasasma aykindir.
Kadmlar veya hamile kadmlar ile ilgili bazi davalar Ombudsman'a
. goturi.ilmu~Hir. Bunlar is hayatmda ebeveyin izni alma durumunda veya
ise almma ile terfi alma durumunda olan kadmlardi. Prensip olarak,
munhal mevkiye, hamile bir kadinm muracaatmm hamile oldugu
gerekcesi ile reddedilmesi bu yasaya aykindir. Bir kad1m·hamilelik veya
cocuk baknrn nedenleri ile reddetmek, indirekt aymrncihk ( de-facto
ayinmcihk ) hukumleri bakimmdan yasal degildir. ·
.
Bu konulan erkekler ile mukayese edip sonuc almak mumkun degildir.
Zira diger herhangi bir konuya benzer taraflan yoktur. Bu konu,
kadmlann ayinma ugradiklart tipik bir alandir. Ve bir kadirun degum
yapmasi toplum icerisinde dezavantajh bir duruma dusmesine neden
olmamahdir. Nitekim yasa, isveren birinin bir baska kadma tercih
edilmesinin de ayinmcihk addederek yasaklarmsnr. Bu cocuk bakirm
yapan bir kadm icinde gecerlidir.
Terfi durumlarmda da, isverenin Kadm ve erkegi esit tutmasi beklenir.
Cunku terfiler, isveren tarafmdan ozel kurslar ve egitirn ahp guven
kazananlar arasmdan yapihr.
Buna paralel olarak, isveren, isten durdurma veya ge9ici olarak
durdurma durumlarmda kadin ve erkek arasmda ayinmcihk yapamaz. Bu,
aym zamanda sirket icerisinde baska mevkilere atama durumlan icin de
ges;erlidir. Part time iscilerin full time iscilerden once isten cikartlmasi da
yasaya aykmdir. Zira kadmlann cogu part time cahsrnaktadir ve boyle bir
uygulama kadmlan makul olmayan,dezavantajh bir .duruma ve dolayh bir
ay1nmc1hga maruz brrakacaktrr.
1

Esit Degerdeki ise Esit Ucret:
1959 yihnda baslayan ilk" Esit Ucret Kurulu " 9ah~malanndan beri,
Kadm-Erkek esitligi konusundaki en 6nemli calisma esit ise esit ucret
olayi olmustur. Bu konu bugun bile tartrsilan ve anlasilmazligin surdugu,
Ombudsmamn gundeminde en 90k bulunan bir konudur. Zira hala daha
erkeklerin daha yuksek ucret aldiklari bir gerc;ektir.
Yasaya gore esdeger is yapan personelin esit ucret almasi gerekir. Bu
tipa tip am isi yapan esit ucret ahr anlarrnna gelmez. Distan bazi
farkhhklar gosteren fakat esdeger sonucu olan isler icin de gecerlidir. Bu
baglamda bir isin ozelligi ve bu ozelligi ortaya koyan tum faktorler acikca
ortaya konmalidir. Tahsil, ehliyet, tecrube, sorumluluk ve is kosullan
gibi.

'·
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Simdiki durumda Norvecte

-l 2is degerlendirilmesi

yapilan bir sistem

yoktur. Bu nedenle Ombudsman kendi insiyatifini kullanarak davaya gore
ve bahsedilen kriterler 1~1gmdacozum bulmaktadir.
"ucret" terimi bir cahsrna sonucu alman karsihgi kapsadigi gibi diger
bono olarak veya nakit olarak, isveren tarafmdan verilen karsiligi ve turn
diger yarar ve menfaatlan kapsar. _
"Esit Ucret" terimi cinsiyete bakmadan, Kadm ve Erkek icin aym
sekilde tesbir edilen, hizmet karsiligi alman karsrhktir.

4-5) EG!TtM:
Norvecte herkes icin egitim olayi cok gecmise dayanan bir gelenektir.
Okul sistemi ortak bir egitime dayamr. Yasa, kadm ve erkek egitimde esit
haklara sahip oldugunu beyan eder.
Sirketler, cahsanlann kurdugu kuruluslar ve isci kurumlarmm sundugu
egitim faaliyetleri cahsma hayatma destek almak ve uzmanlasmak
acismdan 90k yararlidrr. Bu nedenle isverenlerin egitime onern verip,
Kadm-Erkek esitligine dayah is egitimi vermek, ileriye donuk yuksek
egitim icin izin vermek ve konularmda uzmanlasrna egitimini
desteklemek gorevleridir.
4-6) Sorusturmalar

ve Kamt Giidiikleri-Bilgi temin Etme Gorevi: .

Konulara gercktigi gibi mudahale edebilmesi icin , Ombudsmamn
yeterli bilgileri elde etmesi gerekmektedir. Buna yazih tum dokumanlar
da dahildir. Yasa, tum vatandaslar, ozel ve tuzel kisi ve sirketler icin bu
hakki vermektedir. Verilen bilginin gizli tutulma kosulu olsun olmasm bir
farki yoktur. Gerektigi hallerde, Ombudsman, sikayetcilerin bile gorme
hakki olmayan bilgileri isteyebilir. Bu bilgi isteme hakki, Kadm-Erkek
esitligini temin eden Ombudsman icin 90k onemli bir vasitadir. Bir
'
davada, onceden ne olup bittigini arastmnadan, dava ile ilgili kamtlama
mumkun olmayacaktrr.
Kadm -Erkek esitlik yasasmm adil bir sekilde uygulanmasim temin
etmek icin.Ombudsman veya ust kurul, gerekli gordugu hallerde
sorusturrna ve teftisler de bulunabilir. Gerektigi hallerde polisten bile
yardim talep edebilirler. Su ana kadar boyle bir durum olmarmstir.
i~e alma, terfi etrne, izine cikrna, gecici islem durdurma ve esdeger ucret
konularmda, eger kadin veya erkek icin bir aymrnci tutum saptamrsa,
isveren bunun cinsiyet ile ilgili olmadigun kamtlamak zorundadir. Bu
gibi davalarda kamtlama zorunlulugu tersine cahsmaktadir. Zira isveren
bu davalarda tum bilgilere sahiptir ve netice olarak olaym cinsiyet ile
ilgili olmadigim kamtiama durumundadir. Ornegin bir kadmm bir erkege
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-13gore daha az ucretle cahstinlmasi veya ise almada bir kadma cevap
verilmemesi veya mulakata cagnlmamasi gibi.

5.) OZET
Son 20 yi] icerisinde Norvec Kadm-Erkek esitligi konusunda buyuk bir ·
gelisme kaydetrnistir. Bu hedefe ulasmada Kadin-ErkekEsitlik Yasasi en
.· buyuk rolu oynarmsnr.Bu yasama en onemli yonu, yasa uygulamaya
koymak icin bir Ombudsman merciinin kurulmus olmasi ve bu mercinin
konu ile ilgili yurutfheyi ustlenmis olmasidir.
Ombudsman' a vatandaslarin ucretsiz olarak rnuracaat edebilmeleri,
vatandasa, cinsiyetlerinden oturu aymrna ugradrklanm dusundukleri an
sikayet edebilmelerini saglamaktadir. Esitsizlikleri duzeltmek icin
harekete gecmek ve insiyatifi ele almak son dereceonemlidir. Zira aksi
halde ayirrmctlrk kok sahp geli~ecektir.
Bu yasa mukernmel olmayabilir. Ancak devamh gelismeler gostercektir.
Simdiki durumunda yasa, ozellikle ayinrncihk durumunda zarar gorenlere
odenecek tazminatlar konusunda 90k zayifnr. Yasada bir madde ilave
ederek, " Cinsiyet esitlik anlasma " plam'm gunderne getirerek, gerek
. -ozel gerekse Devlet sirketlerinde ve kuruluslannda uygulamaya
ges;irmektir. Bu sayede turn cahsrna yerlerinde yasanm uygulanmasim
( saglamak kolaylasacak ve bu plan sayesinde tum is yerlerini kontrol daha
kolaylamis olacaktrr. Bu plan sayesinde tum is yerlerindeki cahsanlann
cinsiyet esitligi uzerindeki yanhs dusunce ve davraruslan da ortadan
kalkmis olacak ve ucret, terfi, meslekte ilerleme ve yukselme gibi
konularda esitlik saglanmis olacaktir.
Umit edilir ki, yasanm daha iyiye gitmesi icin devamh yapilan
cahsmalar ve uygulamadaki eksikliklerin tamamlanmasi ile ortaya cok iyi
bir esitlik yasasi ve insanlar icin onemli bir donum noktasi cikacaktir.
Suphesiz ki bu zaman alacaktir. Norvec'te olsa bile ...

J

NOT: Tercumesi Devlet Bakanligi ve Basbakan Yardnncihgi, Kadm ve
Aile Sorunlan Birimi tarafindan vaptmlmrstir.
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Devlet Bakanhgr ve Basbakan Yardrmcihgr
Kadm ve Aile Snrunlart Bir imi

PEKiN + 5 BiRLESMiS MiLLETLER
GENEL KURUL OZEL OTURUMU
,.

(KADIN 2000: 21. YUZYIL i<;iN TOPLUMSAL
ESiTLiGi, .
KALKINMA VE BARIS)

CiNSiY,ET

Pekin + 5 Birlesmis Milletler (BM) Genel Kurul Ozel Oturumu 5-9
Haziran 2000 tarihleri arasmda New York'ta gerceklestirilmistir.

1. Pekin+ 5 BM Genel Kurul Ozel Oturumun Kisa Tarihcesi:

1985 yihnda Kenya' da gerceklestirilen BM Ucuncu Dun ya Kadm
Konferansi sonucunda Nairobi lleriye Yonelik Staretejiler kabul
edilmistir.

1995 yilmda Cin' de gerceklestirilen BM Dorduncu Di.inya Kadm
Konferansi sonucunda Pekin Deklarasyonu ve Pekin Eylem platformu
kabul edilmistir.

..

.

Pekin Konferansimn ana temasi kaduun ilerlemesi ve 6ri:19lenmesidir ve
bu ana tema kadmin insan haklan, k adin ve yoksulluk, karar alma
mekanizrnalannda kadin, kiz cocuklan, kadinlara kars: siddet ve d.iger
kritik sorun alanlan (toplam 12 kritik sorun alam) ile baglantisi icinde
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irdelenmistir.
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Pekin Eylem Platformu kadmin guclenmesi, ayru zamanda da Nairobi
lleriye Y onelik S tratejilerinin lnzla gen;ekle$tirilmesinin gundemidir.

BM

Daha sonra,'
Genel K~u.lu tarafmdan 2000 ~vrhnda bir Ozel ' Oturum
duzenlenmesi ve Ozel J)trnumda; Nairobi Ileriye Y onelik Stratejilerinin ve
Pekin Eylem
Platfon~unun hayata gecirilmesine · iliskin faaliyetlerin
clegerkndirilmesi ve gelecege yone lik eylern ve girisimlerin belirlenmesi
k a rarlastirilm 1 ~ nr.
Bf\1 Kadmm Starusu Komisyonu (BM' de kadin erkek esirligi gtinderni
ile calisan hukumetlerarasi forumlardan biridir) Ozel Oturum hazirhklan ile
gore\·lendiri1mi$tir. Komisyon Ozel Oturum cahsmalaruu
esas olarak Mart '
2000 tarihinde baslatrrus Ye bu cahsrnalar 5-9 Haziran tarihleri.nde yapilan
Ozcl Oturumurida sonuclandmlrrusur.
·

2.

Pekin +5 Birlesmis Milletler Genel Kurul Ozel Oturumu

Kesinlesrnernis verilere gore, B:'V1 Genel Kurul Ozel Orurumuna 188
ulkeden resmi delegasyonlar ile 1500 sivil toplwn orgunmden 3000 temsilci
kanlnustir. Ayrica eek sayida uluslararasi kurulus ve BM kuruluslan (BM
Kalkmma Progranu C'.\DP, BM Cocuk Egitim Fonu C:\JICEF, BM Nufus ve
Kalkmma Fonu UNFPA vb.) temsilcileri de Ozel Oturuma kanlnustir. Ozel
otururna katilanlann sayisi 10000 civanndadir.

Ozel Oturuma Turkiyeden Kadm, Aile ve Sosyal Hizmetlerden
Sorumlu
Devlet
Bakam
Saym Hasan
Gemici
baskanhgmda,
Parlamento' da grubu bulunan siyasi partilerden 5 kadm milletvekili,
burokatlar, akademisyenler ve sivil toplum orgutlermin kendi aralanndan
sectikleri 4 temsilciden olusan bir Resmi Heyet ve Kuzey kibns Turk
Cumhuriyeti'nden bir temsiJci kanlmisnr. Aynca Ozel Oturuma akredite
olmus sivil toplum orgutlerinden 16 temsiJci de Ozel Oturum Sivil
Toplum Kuruluslan calismalanna katilrrusur. 1/ff~J,'/dt' Ra,c/vJar
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Ozel Otururnda ikili bir calisma sck li benimsenmistu; Gcnel Kurul ' da
kanlimci devlet ve veya hukurnet bask anlart, bakanlar, ust duzey temsilciler

konusmalar yaprruslar, cahsma gruplannda da Oturum sonucunda kabul
edilecek belgeler son haline getirilmistir. Diger taraftan, Sivil Toplum
Kuruluslan kendi aralannda yaptiklan toplantilar, yaymladiklan bildiriler ve
duzenledikleri etkinliklerle seslerini duyurrnaya, delegasyonlan etkileyerek
- gorus ve onerilerinin belgelerde yer almasim saglamaya calisrmslardir.
Bu kapsamda.. Devlet Bakarn Sayin Hasan Gemici 6 Haziran 2000
tarihinde Gene! Kurul' da bir konusma yapnustir. Konusmada, Pekin' den bu
yana T urkiye de toplumsal cinsiyet esitligi konusunda kaydedilen (CED AW' a
konulan ternel cekincelerin kaldinlmasi, zorunJu egitimin 5 yildan 8 yila
crkanlmasi, ve Ailenin Korunmasma <lair Kanunun cikanlmasi vb.) gelisme ve
ilerleme uzerinde durulmustur. A.ncak, konusmada onumuzde katedilecek
onemli bir rnesafe bulundugu da kaydedilmistir. Devlet Bakam konusmasinda
toplumsal cinsiyet esitlig: k onularma yeterli kaynagui ayrilacaguu, kadinlann
politika ureten ve karar ahci mekanizrnalarda tam, ve esit temsih icin gerekli
duzenlemclerin yapilacagi taahhudunde de bulunmustur.
'- '
3,

Ozel Oturum

.3.1.
$

Sonucunda

Kabul Edilen Belgeler

Siyasi Deklarasyon
10 maddeden

clusmakradir.

Nairobi lleriye Yonelik Strarejiler ve Pekin Deklarasyonu ve Pekin Eylem
Platformu'nun tam. olarak ve lnzh bir sekildc hayata gecirilmesine yonelik
siyasi irade beyaru niteligindcdir.
"'

$

Bu belge ile

Hukumetlcr:
a)
b)

?<airobi lleriye Yone lik Stratejiler ve Pekin Deklarasyonu ve Pekin
Eylem Platformunda yer alan taahhutlerini yenilediler
Pekin Evlern
Platfonnu ile belirlenen 12 kritik sorun alanmda verdikleri
...
raahhutlerle bach oldukJanru tevit erriler.
~

J

•

~

"

Bu belge ile ayrica,
c)

Gelismis

Kalkinrna

Hasilalanmn 0.7'sinin Resmi
Y ardunlan icin ayirmalan konusundaki uluslararasi · karar

ulkelerin . Gayri

Safi

Milli

c

yinelendi,
d)

e)
f)
g)

Kadinlara Kar si Her Tiirlu Ayrunciligm ,· Onlenmesi Sozlesrnesinin
(CEDr\ W) toplumsal ·cinsiyet esitlig], kalkmma ve bans hedeflerine
ulasilmasindaki onernli rolu vurgulandr,
.
Toplwnsal cinsiyet qithgi, kalkinma ve bans hedeflerine ulasilmasmda
Sivil Toplum Kuruluslan''run onernli rolu vurgulandi,
Toplwnsal cinsiyet esitligi, kalkmrna ve bans hcdeflerine ulasihnasinda
--r,:r{,
crkek lerinin katkisi ve katihmunn onerni vurgulandi
Toplwnsal cinsiyet qitliginin ancak toplwnsal cinsiyet esitligi
perspektifinin tum ana politikalar, plan ve prograrnlara yerlestirilmesi

ile mumk un olabileceginin
h)

i)
j)

al tr cizildi,

Toplu.msal
cinsiyet
qitli£ri,
kalkinma
ve bans
hedeflerinin
ger<;ekle~tirilmesi icin uygun ulusal ve uluslararasi ortamm yaratilmasi
geregi ortaya konuldu,
'-- .~
:2005 yilmda yaprlaulann bir kez daha degericndirilmesi kararlasunldi,
Toplumsal cinsiyet · esitligi, kalkinma ve bans ternel hedefler olarak .
tekrar edildi.

J.2. Sonne Belgesi
Sorruc Belgesi d o r t bdliimd en ve toplam
139 maddeden
nlus maktadrr. Temel amac Nairobi Iler iye Yonelik Strarejiler ve Pekin
Deklarasyo nu ve Pekin Eylern Platformu'nun tam ve luzli olarak hayata
ge~irilmesini saglamaknr.
a)
b)

c)

d)

Birinci boliirnde temel kavrarnlar,
Ikinci boliimde 1995 bu yana 12 kr irik sorun alarunda elde edilen
kazarnrnla r ve karsrlasilan engellerin <legerlendirilmesi,
t)s:iincii Boliimde 1995'den bu yana dilnyada meydana gelen
geli~meler ve bunlarrn toplurnsal cinsiyet · e)itligi cahsmalarma
yansrma larr,
Dord iincii boli.imde gelecege yonelik eylernler ve girisirnler yer

alnnsnr.

3.2.L

Tiirkiye'nin

Sonne

Belgesiode

yer .ala n 'onerileri

(ba~liklar .

itibariyle) a~ag1dadir:

3.2.1.1. Karim ve Yoksulluk ,

•

Kadmm uretken sermayeye ensurn ve sermayemn
sahibi olmasi,
Kadirnn ev islerine

harcadigi

ve aile iscisi olarak

kontrolunde

soz

verdigi ernegin

ucretlendirilmemesi,

•

•

.
Ucretlendirilmemis emegin kadin ve erkek arasindaki esitsiz dagihrrn,
Ekonomik gu9 paylasimmda cinsiyetler arnsrndaki esitsizlik,
Kadm emeginin ucretlendirilmemesi, dolayisiyla kadmlann sosyal
e-:,ri.ivenceden yoksunlugu kadin yoksullugun1m ortadan kaldmlmasi
onundeki
engeller
arasinda
sayrlrnasr , Turkiye 'nin onensi ile
gerc;:eklqmi~tir.

3.2.1.2.

•

•

•

Kadin ve kiz c;ocuklannm egiti.me ulasuru, egitim sisteminde kalisirun
saglanmnamasmm temel 'nedenlerinden birinin bu konuda guclu bir
siyasi irade gosterilememesi oldugu,
Alt yapmm yete!sizligi, insan ve finans kaynaklanrun eksikliginin
sorunlara yol ayt1g1,
Bazi gelenek ve goreneklerin k12 yocuklaruun egitimi onunde temel
engellerden en onernlisini olusturmaya devarn ettigi,
Eriskin kadmlann egitimine ozel onem verilmesi gerektigi .

· 3.2.1.3.
e

s

Kadrn ve Egitim

Kadrrrlar'a Karst Siddet

Oze! ve kamusal alanda gen;:eklesen siddetin kadin ve kiz cocuklanmn

insan haklan ihlali oldugu,
Sivil toplum orgutlerinin kadmlara karsi siddeti ortadan kaldirma
konusundaki islevsel rolleri ve bu baglamda onlara yeterli destegin
venlmesi, Sivil Toplwn Kuruluslan ile devlet i~birliginjn arnnlmasi
geregi,

6

..
Kadinlara karsi siddetin orilenmesi icin yasalar onlemler yamnda diger
onlemlerin ( egitim programlan vb.) aluunasuun gerekliligi,
'
Kadrn s1g1Ililla evlerinin sayilannm ve kapasitclerinin artmlmasina
gerekli destegin verilmesi,
Evlilik ici tecavuzun kadinlara karsi siddet bicimi olarak kabul
edilmesi,
"Kadmlara karsi siddeti yeniden ureten zararli bazi gelenek ve
goreneklerin
acikca
isirnlendirilmesi bunlann arasmda
tore
cinayerler-inin, .er ken ve .zor la evlend irrueler in sayilmasr, narnus
cinayetler inin :,, ve · kiz
cocuklarrnm
zorla
ve
erken
'

•

evlendirilmelerinin kadma karsr siddet maddeleri arasmda yer
alrnasi Turkiye'nin onerisi ile ger,ekle~mi~tir.
·ti_q,

-

.

Kadinlara karsi siddetin onlenmesi icin kapsamli ve cok disiplinli diger
bir deyisle saglik sisterni, istihdam, medya, egitim sistemi ve adalet
sistemini kapsayacak bir yaklasirmn belirlenmesi

3.2.1.4.
•

Kadm ve Ekonomi

Kadmlann

iiretken

ekonomik

kaynaklara ensinu ve onlar uzerinde

kontroiunun olamarnasi,

•
•

•

Kadinlann i~ ve · aile yasarnlanru uyumlasnrma konusundaki yeterli
destege sahip olamarnasr,
Kadm erneginin informal sektorde yogunlasmasi ve kadinlann
cogunlukla 90k az bir ucretle ve sosyal guvenceden yoksun calismak
zorunda kalmasi, kaduun ekonornik hayata tam ve esit olarak kanhmi
onundeki engellerlcri olusturmaktadir.

Krrsal alanda cahsan kadmlarm iicret ve sosyal giivenlik sorunlart
da Turkiyenin onerisi iizerinemetne girmi~tir.

3.2.1.5.

Yerki ve Karar Alma Mekauizmalarrnda Kadm

Hukumetlere siyasi partiler, tum siyasi faaliyetler, tum bakanliklar ve
politika ureten kurum ve kuruluslarin karar alma duzeyleri basta
gelmek uzere, karnusal hayann rum duzeylerine kadmlann tam ve esit
kanluru icin kota uygularnasi da dahi1 olmak uzere kisa ve uzun
donernli zarnan S1I11rl1 hedefler koymak ve gerekli onlernleri alma
gorevi verilmesi,

Kadnun ev icinde yuklendigi
kanhnunin engellerunesi

3.2.1.6.

gorevler

nedeniyle

siyasi

hayata

Kadrnm ilerlemesi icin Kurumsal Mckanizmalar
'

• -._
it

Kadmm ilerlemesi ''i<rin yapilandmlan' · mekanizmalarm
devlet
orgtnlenrnesi icindeki marjinal konurnunun suruyor olmasi,
Kurumsal mekanizmalara veter Ii ins an kaynagt ve · finansal kaynagin
w

'

'

aynlarrnyor olmasi, ·
Kurumsal rnekanizmalann gih;lendiri1mesi yonimde- guclu bir siyasi
iradenin tecelli -~bnemesi,
·
Kurumsal mekanizrnalann sivil toplum orgi.itleri ile baglantismm
zayifhguun toplumsal
cinsiyet. esitligini saglarnaya yonelik 1-..'UlUIUSal
mekanizmalan gucsuz biraktrgi.

3.2.1.7. Kadmm Insan Haklarr
•

Kad1IDn irk, yas, dil, etnik koken, kultur, din, ozurluluk, sosyoekonomik
durum, konurn, gocmen, yerinden edilmis olma gibi
durumlanrnn kadmlara karsi. aynmciliga ternel teskil etmeye devam
etrnesinin engellenrnesi geregi.
.,,.

3.2.1.8. Kadm ve Saghk

*

Gebeligin sagliksiz kosullarda sonlandmlmasuun
sakathklanrun ana faktorlerinden bin olmasi,

ana olurnleri ve

Gebeligin

yapilabilmesi

sona

erdirilmesinin

saglikh

kosullarda

ve

sonrasi saghk hizrnetlerinin erisilebilir olmasma yonelik onlemlerin
almmasi gerekliligi,

Dusuklerin saglikh kosullarda yapilabilmesi
hizmetlerinin
gerek liligi,

erisilebilir

olrnasma

ve dusuk sonrasi saghk
yonelik onlemlerin almmasi

•

Cinsel haklar ve iirerne haklanmn korunmasi,

•

Saglik bakim ve hizmetlerinin aynlmaz bir burun olmasi.

( Ek 5)
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KADIN KURULU,LARIMfZ
TOPLUM YA,AMIMIZA
NELER GETiRD,i?
FARKLILIKLARA TOLERANS
· Kibrrs Turk Kadrnlar Birllgi, Krbns Turk Oniversiteli
Kadrnlar Dernegi, Yurtsever Kadrnlar Birligi. Kad,n
Arastrrmatan
Merkezi, Bans ve Federal Cozurn lcin
Kadin Hareketi ile Krbris Turk K1z lzci OrgOIO farkl1
egilirnlerden, farkl1 kadin kuruluslanrun, asgari
rnO~lerekJerde.. bulu§}lrnk ayi!J ,hedel d..Qg£_ultusundaharekei ede~iJ~c-~g!.!:ii_gQ.s~_r_d( Bu tor bir birliklelik
topluffiurnu°zii;:in yeni bir deneyimdi
Ka_q_1n ~yrulu~lar1m1z, farklll1klara tolerans ve
farkl1l1klar1n bir dezavaniaj degil bir zenginlik oldu§uii1.i
·gostercll,toplumumuzda bu kOltlirOn geli~rnesine kalk1
koydu

olacak bir psikotoqun istindarru, ~iddetin boyutlanrun
ortaya i;:1karilrnas1 icin arasttrrna yapumasi, bir kadm
s,ginrnaevi acrlmas: bulunuyor. Gecen y1I olusturutan
Aile li;:i !;,iddet Calrsrna GrubLl'nun cahsrnalanna da
destek verdik.

ULUSLARARASI IL1$KILER
Birle~rni~ Milletler'in dOzenled19i .J:fABIMI
ko,:;,e,ansma. Torkiye'de i;:e~i!li u;1;;ersltelerin ve kadrn
OrgOtlerinindOzeniedigl konferanslar~jiai1ld1k, goro~ ve
etkiniiklerimizi uluslararasi alana ta~1d1k·: BM'nin Krbns
Ozel Ternsilcileri'yle <;:e$i!li ·deiaiai ·goro~erek bak1~
acrrruzt aktard1k. K1brisRum kadrn Orgotleriyle biraraya
gelerek kadrn konulartru tartrstrk
YASAL KAZANIMLAR
DEVLET NEZDINDE <;ALl$MALAR
On y1f1 a~krn bir s u r e ct s Ia rk h k a drn
••• BM Kadinlara Ka111· Her TOrlO Ayirrmc11r9m
llrgiitferinin birfikte ya da ayn ayn Ozerinde ~af1~t191
Ortadan Kald1nlmas1 Sllzle~mesl'nln tam ve ekslkslz
Ail~iklik
Yasa Tasarrs1'na sahip 91kt1k.
1!l51'den kafma Aile Yasasr'nr degl~tlrmek lcln ·uygulanmasl;•yasalardakl cinslyet e,;llslzllklerlnln·.
s aptanrnasr amac,yla f'O nezdinde blr E ltllk
farkl1 mesfek gruplan, farkh siyasl egilimler ve
lzleme Komltes/ olu~iurulmas1ni llnerdik. Bllylesl Ir
farkh kadrn orgUtlenrnelerlnl biraraya getirdik,
komffecTe DPO yetkllllilrlnln
yan1s1ra k adrn
kamuoyu olu~turduk. Sonucta Meclls'te Wm sfyasi
llrgiitlerlnln temsllcilerlnln de yer _almas, kabul
partiler arasmda konsensOs olusrnasrru ve yenl
edildi. Verilen sllzJO Vil yilz1lr scizfore, ~SJ'lln biiyle .
Aile Yasasr'nm 1998'de ge9lrilmesir'II saglad1k.
bir komite olusturrnak mom'i<On,'ohTi~dr:0/~·(:h,
'·, ,( !
••• Yeni Aile_'fasas1'yla mal ~y!!§1m1, an@.~!!1~
"' Meclis'ln llglll hukuk komlteslnde ya;~lilrda,
bo~anma, kad1rrm_'5.e.nciLspyad1n~!!1_11mas,,ev
e~itllge ayktri maddelerl taray1p de91~1kllk 6nerlsl
i~egliiiri
"emek_'J.er_,_sayJlmas1 gibj~onufarda
geli~tirecek blr komlsyon olu~turulmas1 llnerlmlz de
dffnyadaki.uygulamalara uygun dOzenlemefer
verllen sclzlere kar\iin yerine getlrllmedl.
getirdik, aile i9i ~iddet konu'sunu bu yasayfa
••• Ba,;bakan Yard1mc1l191'nabagh Kadin ve Aile ·
gi.indeme getirdik.
Sorunlan Blrfmf nezdinde yapt191m1zaile li;f ~iddete
••• BM Kadinlara Ka~, Her TOrl_y_~YJil.!D.£W.9.!!:!.
OrtadanKafdiriTmas1 Siizle~mesi'nin 1996'da yine Hls k!n llnerllerfmlz de verttan sllzfere kar$1n
herhangf blr sonuca ulasarnadr.
tUms1:i,a~1partiler aras1nda korisensOs saglanarak
••• Sjy.asLPatti!Eirl zlyyetiml~l!~aday listelerlnde
Meclis 'ten oybirfigiyle ge~irilmes!Dl.§ilg)ad1k. .
kadmlara daha fazfa yer verllmesl llnerimlze partl
. TOPLiJMSA[clNS1YETslLiNci--....._
yetkill kurullarrndan destek sagfayamad1k.
·(fogs·ten bu yana krrsat alandan kentlerirnize dek ,
S_e_s:Jnl._YJL.HaJko.yJamui-Yasas.t'nlI!
serl atolye i;:all~malanyfa"Joplurnsafcinsiyet" bilincinin
degl~tlrllerek kadinlara yllnellk en az %30 kola (J.
g e ii~ti r i I rn es in i sa]Ja..il.iCBl\"yTecewislye1
ayinmc·i'i,Ginin hangi a1an1arcta ve han9, boyutlaraa uygulamas1 talebimize de...Mltl:.llsJ..elemsll e,:lllen
fiT~blfsTyiislpartil!.ahi~adJ.._
-oldu!)u toplurnurnuz 1arnrmt1arnJana iyi kavraii~
~998
Genel Se9lmlerl llnceslnde slyasl
·LAiKtiK-.
partilerden mlfletvekiflfglne aday olaf kadllilarla,
Laikli.k konusunda K1bns TOrk kadrrurunduyarllligin1
s e ctm sonras, Meclls'e glren dOrt kadrn
gaslerrnek ve gerici. dinci OrgOtlenmelerkar~1sinda
mllletveklllmlzle blraraya geldlk .. Se¢1m Oneesl ve
laiklige sahip y1kmak amac1yla kadin kurulu~larirn,z
( · 1 bir 9ii.i°~0~.D~ OrgCittedi. la"<f~e ters uygulamalara sonrasmda, kad1nlarim1z1n lns~h liaklann1t1 tam ve
eksfkslz uygulanmas, y&nOnde mlllelveklfferlmlzden
kar~, lepkisini koymak amacryta yetkili makarnlar
ya211J ve sllzlO talepferlmlz oldu. BugOne dek bu
nezdinde giri~irnler yapn.
tafeplerlmlzln yasalla~maa, yllnOnde henOz somut
.
KADIN VE POLiTIKA
blr adrrn attlrnarmstrr,
Meclis ii;:i ve meclis d1~inda
,.. Yenl Alie' Yasasr ge9lrillrken Ozerlnde rsrarla
kadrnlar1,kadin OrgOtleriterns
durdugumuz ve yasaya koydurdugumuz Aile
gelirdik, pofitikada kadrrun OnOndeki engeller
D~n1~ma Merkezlerl'nln olusturulmasj yllnilncfii
konusunda ortak goro~ olu~::.m7talanni sa\')lad,k.
~fill
One_dek hl_s:blr a_d1m atrnad1.
Kad1nlar bu a!Olye t;ah"?r.ta'.arir;:z~aaynca yaprlmas:
••• Son be~ y11J1k kalkrnma plaru esnasinda
gereken etkinfikfer konusunda da gOrO'? birligine
olusturulan Kadm lhtlsas Komlsyonu'nda yer ald1k, ·
vararak i;:af1~ma progran, y1kard1far. Siyasi
raporun ortay a 91karrl1p bi9imlenmeslne katk1
partilerirniz, gazetelerimiz ziyaret edilerek daha fazla
koyduk, raportllrlOgOnO Ostlendlk. Bu planda
. kacnn aday gosterilmesi, S~..yilD....'le....llilllsoyJ.amasL
clngiirOlenler de bugOne dek hl9bir ~ekllde
;, / Yasasr'run degi~tirilerek kadmlara en az % 30 kola
uygufanmad1.
"/ LJYQlJ1a,na5-,-~i~jn·yah~111a yapJJOi., Bu yOnde irnz a
• • • Q.f'..<5..'.n.ilI.L!1..!!L.Y.!f....d (_J_:i;_e_ri_~1J!fjRL_S0s_y_aLv.e
n kampanyas",-·yo~'Se;:ll'nletesnasinda
karnn
., adaylann desleklenrnesi ii;:in karnpanya yurOtoldO Bu Ekonomlk Kensey toplantrsmda yapt191m1zya21h
"t»lerrler de devleftaramiaiincl1Hate ahnmad1.
/ ,a11~malanm1znedeniyle gelecek se,imlerde, kad,n
-•'-•--t-Om·bunlargt)-snrnyor·looevleffe
clnsfyet
n / adaylanm1z1n,~inin daha kolay olaca\')rnainaruyoruz
e~itfigl konusunda duyar1Jf1k ekslkllgi mevcuttur.
"/'
AILE lc;:1 $1DDET
Aile ii;:i ~iddel konusunun toplumurnuzda bir "tabu" Hep ba ska konufar, kadrnm insan haklarrnin tam ve
olrliaT<:tan"91karor1<:cms
..el, psikolojik, ek6iioiiiil< v"e" ekslkslz uygulanmas1 talebfmlzln llnOne konuyor,
e fiz iksel ~iddeirn fo_Jilurnurnuzdildaha gOrOnOr krlmasm, kadrnlanrrnz ancak 8 Mart'farda ve Anneler GOnO glbi
gOnlerde "arurnsaruyor".
e saglad,k De vletrn k·aai'n biriminden bu yOnde
0,.
Ancak dOnkO taleplerirniz bugon de ge,;:erlitlirvs bu
·n/ laleplerirniz aras,nda bir ALO !;,IDDET hat11n1n
kurulmas,, ~iddet konusunda kadinlara yard1mc1 yOnde farkl1 kacm orgOtleri olarak birlikle mOcadelemiz
hen·oz sona errrus degildir.
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