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PEK‹N+5: B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER KARARLARI

TÜRK‹YE’DEK‹ KADINLARA NELER GET‹R‹YOR?

Haziran 2000’de New York’taki Birleflmifl Milletler (BM) merkezi

180 hükümet heyetiyle iki binden fazla ba¤›ms›z kad›n örgütünü a¤›r-

lad›. Bu büyük uluslararas› toplant›n›n amac›, hükümetlerin, 1995’te

Pekin’de toplanan 4. Dünya Kad›n Konferans›’ndaki taahhütlerini ne

ölçüde yerine getirdiklerini de¤erlendirmek ve Pekin’de benimsenen

Eylem Platformu’nun daha etkin ve h›zl› bir flekilde hayata geçirilme-

sini sa¤layacak stratejiler gelifltirmekti. BM’nin “Pekin+5” diye an›-

lan bu özel oturumundan ç›kan ve resmi heyetlerin imzalar›n› tafl›yan

sonuç belgesi, dünyan›n her yerindeki kad›nlar›n günlük hayat›nda

önemli geliflmeler sa¤layacak nitelikte kararlar içermektedir.

Görülece¤i gibi, bu kitapç›kta ele ald›¤›m›z BM toplant›lar›n›n her

birinde pek çok ülkede o güne kadar “tabu” say›lan, dile getirilmesi

zor konular tart›flmaya aç›lm›fl, kad›n›n insan haklar› konusunda ileri

ad›mlar uluslar aras›nda fikir birli¤i sa¤lanarak at›lm›flt›r. Birer dö-

nüm noktas› niteli¤indeki bu toplant›larda uzun tart›flmalarla al›nan

kararlar›n yaratt›¤› uluslararas› bask› sayesinde, hükümetler, daha

önce varl›¤›n› kabul etmeye yanaflmad›klar› insan haklar› ihlallerini

gündemlerine almak zorunda kalm›fllard›r. 

Bu kitapç›kla özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyoruz: Çok

yo¤un emek ve kaynak kullan›larak gerçeklefltirilen bu toplant›lar

sonras›nda, Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u baz› ülkeler, top-

lant›larda verdikleri taahhütleri yerine getirmek konusunda gerekli

titizli¤i göstermemektedirler. Uluslararas› arenada verilen sözler,

ulusal düzlemde, kad›n-erkek eflitli¤inin tam anlam›yla sa¤lanmas›

yönündeki siyasi irade eksikli¤i nedeniyle sümen alt› edilmekte ve

unutulmaktad›r. Hatta zaman içinde, de¤iflime muhalif güçlerin  ka-

zan›lm›fl mevzileri geri almak üzere hareketlendi¤ine ve yer yer
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“Beni buraya getiren, annemin ve büyükannemin yaflamlar› oldu. Bir de k›z›m›n
ayn› ihtiyaçlar›n karfl›lanmamas› ve önemsenmemesi gibi bir sorunla yüz yüze
gelmeyece¤i umudu...”1 (Gita Sen, Prof. Hindistan ‹dare Enstitüsü).    UN/DPI Photo

1 Germain A. ve Kyte R. (1995).



baflar› kazand›¤›na tan›k olmaktay›z. Bunun Pekin+5 kararlar›n›n ba-

fl›na gelmesini istemiyoruz. 

Türkiye, 1995 ve 2000 y›llar›nda Pekin Konferans› ile Pekin+5 BM

özel oturumunun sonuç belgelerini ve eylem kararlar›n› hiçbir çekince

belirtmeden imzalam›flt›r. Ayr›ca devlet ve hükümet kadrolar›yla, ba-

¤›ms›z ve konular›nda uzman sivil toplum örgütleri aras›nda kurulan

ilkeli iliflki ve verimli iflbirli¤i sayesinde, Türkiye heyeti, Pekin+5 top-

lant›s›nda pek çok karar›n al›nmas›nda son derece etkin ve olumlu bir

rol oynam›flt›r.  Böyle bir iliflkinin kurulabilmesinde hem sivil toplum

örgütlerinin izledi¤i yarat›c› politikan›n, hem de devlet katlar›nda ge-

nellikle tan›k olunan d›fllay›c› ve engelleyici tavr› k›rarak sivil toplum

örgütleriyle iflbirli¤ine yak›n duran Devlet Bakan› Hasan Gemici, d›fl

iliflkilerden sorumlu bakan dan›flman› Selma Acuner ve Kad›n›n Statü-

sü ve Sorunlar› Genel Müdür Vekili Nevin fienol’un kiflisel inisiyatifle-

rinin önemli ve olumlu katk›lar› olmufltur. 

Bu kitapç›kta a¤›rl›kl› olarak ele ald›¤›m›z Pekin+5 Sonuç Belge-

si’nde yer alan kararlar›n arkas›nda, BM özel oturumunun s›n›rlar›n›n

ötesine geçen yo¤un bir haz›rl›k süreci vard›. Ba¤›ms›z kad›n örgütle-

ri bu sürecin bafl›ndan sonuna her aflamas›na, ellerindeki bütün ola-

naklar› seferber ederek kat›ld›lar. Oturum öncesinde bir buçuk, iki y›l

boyunca yo¤un çal›flmalar yürütüldü. Yap›lan ulusal/bölgesel toplan-

t›larla somut durumla ilgili bilgi ve öneriler topland› ve de¤erlendiril-

di. Resmi heyetler, 1995 Pekin Konferans›’nda belirlenmifl olan sorun

alanlar›n›, befl y›l sonra bu veriler ›fl›¤›nda ayr› ayr› ele ald›lar. Befl y›l

içinde bu alanlarda nelerin yap›l›p nelerin, neden yap›lamad›¤› üzerin-

de durdular. Pekin’de ve Pekin’den on y›l önce Nairobi Konferans›’n-

da belirlenmifl hedeflere ulafl›lmas›n› sa¤lamak için baz› yeni kararlar

ald›lar. Örne¤in, kad›nlar›n siyasete etkili ve yetkili konumlarda kat›l›-

m›n› art›rmak için kotalar getirilmesi, kad›nlara yönelik bask› ve flid-

detin iltica için geçerli neden say›lmas›, küreselleflmenin kad›nlar üze-

rindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için önlemler al›nmas›, bütçe

süreçlerinin her aflamas›nda toplumsal cinsiyet perspektifine yer
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verilmesi, kad›nlar›n iktisadi kaynaklar üzerinde eflit denetim imkan›-

na sahip olmas› ve bu kaynaklardan eflit ölçüde yararlanabilmesi,

makro ekonomik kararlar›n al›nmas›na eflit bir biçimde kat›lmas›, an-

ne ölümlerinin azalt›lmas›n›n sa¤l›k sektörünün öncelikleri aras›nda

yer almas› bu kararlardan baz›lar›yd›. 

Ayr›ca Türkiye’yi yak›ndan ilgilendiren “zorla evlendirme” ve “na-

mus suçlar›” ilk defa bir Birleflmifl Milletler belgesinin kapsam›na al›-

narak bu konudaki suskunluk perdesi parçaland›. Kad›na karfl› flidde-

tin, evlilikte tecavüz, zorla evlendirme, namus suçlar› gibi “özel” deni-

len aile içi alandaki tezahürleri adlar› konularak suç kabul edildi. Hü-

kümetler yasalar ç›kartarak ve güçlü önleyici mekanizmalar kurarak

bu duruma son vermekle yükümlü k›l›nd›.2

Birleflmifl Milletler Kararlar› ve Türkiye’de Kad›nlar›n Durumu

Kad›n sorunlar›na odaklanan bir dizi BM toplant›s›n›n ve karar›n›n

son halkas›n› oluflturan Pekin+5’te, tüm dünya kad›nlar›n›n “ka¤›t

üzerinde” önemli kazan›mlar elde etmifl oldu¤u bir gerçek. Peki, Tür-

kiye’deki kad›nlar bu kazan›mlardan ne denli yararlanabilecekler?

Ülkemizdeki somut duruma bakt›¤›m›zda, örne¤in, kad›na karfl›

fliddetin, milyonlarca kad›n›n yaflam›n› çok olumsuz bir flekilde etkile-

meye devam etti¤ini ve fliddete maruz kalan kad›nlar için kurumsal

deste¤in son derece yetersiz oldu¤unu görüyoruz. Varolan ba¤›ms›z

kad›n örgütlerine ait iki s›¤›nmaevi “paras›zl›k” nedeniyle flimdilik ka-

p›lar›n› kapatm›flt›r; devlete ait s›¤›nmaevleri (“kad›n konukevleri”) ise

sadece yedi tanedir. Hepsi de Ankara’n›n bat›s›nda yer alan bu “kad›n

konukevleri,” gerek kapasite, gerekse donan›m aç›s›ndan yetersizdir.

Kad›nlar ve erkekler aras›nda e¤itim ve ekonomi alanlar›ndaki eflitsiz-

likleri gidermek için gelifltirilen hükümet politikalar›, sorunlara çözüm
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bulmaktan uzakt›r. Kad›nlar e¤itim hizmetinden eflit biçimde yararla-

namamakta, “görünmez emekleri” yok say›lmaktad›r. Kad›n› eve hap-

sederek hareket özgürlü¤ünü k›s›tlayan, ekonomik özgürlü¤e sahip ol-

mas›n› neredeyse imkans›z k›lan ve en temel insan hakk› olan yaflama

hakk›n› elinden alabilen, do¤urganl›k ve cinsel haklar›n› ihlal eden

“toplumsal de¤erler,” “yasa” meflruiyetine sahip töreler, “kültürel ya-

p›lar,” k›saca ka¤›da geçmeyen ama kad›nlar›n günlük hayat›na önem-

li ölçüde flekil veren “sözlü yasalar,” kad›n hareketinin çabalar›yla sor-

gulanmaya bafllad›ysa da, hâlâ geçerli ve belirleyicidir. Evlilikte mülki-

yet ve boflanma halinde mal paylafl›m› konular› tart›fl›l›rken Meclis’te

buna çokça tan›k olduk. 

Kad›n›n ‹nsan Haklar›-Yeni Çözümler Derne¤i, Pekin+5 toplant›-

s›nda ve haz›rl›k süreçlerinde aktif bir flekilde yer alm›fl ve bu

önemli kararlar›n al›nmas›na eme¤i geçmifl kurulufllardan biri ola-

rak, sözü geçen uluslararas› anlaflmalarda al›nan kararlar› ve veri-

len taahhütleri ilgili devlet kurulufllar›na hat›rlatmak, uluslararas›

anlaflmalara iliflkin bilgileri kad›nlar, sivil toplum örgütleri ve ilgile-

nen herkes için daha eriflilebilir k›lmak amac›yla bu kitapç›¤› yay›m-

lamakta yarar görmüfltür. ‹yi kararlar al›nmas›n›n tek bafl›na sorun-

lar› çözmedi¤i tecrübelerle sabittir. Devletlerin verdikleri sözleri ye-

rine getirmelerini sa¤lamak için bilgili ve bilinçli bask› gruplar›

oluflturmak, verilen sözleri yasalara dönüfltürmek, sonra da yasa-

lar›n fiilen uygulanmas›n› sa¤lamak gereklidir.

Dünyan›n hemen hemen bütün ülkelerinde ayn› hedeflere ulafl-

mak için çal›flan kad›nlar oldu¤unu biliyor, ayr› ayr› ülke ve alanlar-

da ama ortak hedefler do¤rultusunda yürütülen çal›flmalardan do-

¤acak ortak enerjinin gücüne inan›yoruz. 

Kad›n›n ‹nsan Haklar› – Yeni Çözümler Derne¤i

‹stanbul, 2001
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Üçüncü Dünya Kad›n Konferans›, Nairobi, 1985. Forum ’85 (1985)



Bölüm I

1972-2000: B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER VE KADIN
“Uluslararas› Kad›n Y›l›” Dilekçesinden “Pekin+5”

Toplant›s›na Uzanan Yol

5-9 Haziran 2000 tarihlerinde New York’ta yap›lan “Kad›n 2000:

Yirmibirinci Yüzy›l için Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i, Kalk›nma ve Ba-

r›fl” bafll›kl› Birleflmifl Milletler Genel Kurulu özel oturumu, hemen

hemen otuz y›l önce bafllam›fl bir sürecin bugün ulaflt›¤› son aflama-

d›r. Pekin 4. Dünya Kad›n Konferans›’ndan befl y›l sonra gerçekleflti-

rilen bu toplant›, tüm dünyada k›saca Pekin+5 ad›yla an›lmaktad›r.

1970’lerin bafl›nda kad›nlar, uluslararas› toplant›lar›n kad›nlar›n

günlük yaflamlar›n› iyilefltiren somut sonuçlar üretmedi¤ini ve ka-

d›nlar› ilgilendiren konularda uluslararas› alanda yeni bir bilinçli-

lik/fark›ndal›k oluflturulmas› gerekti¤ini savunarak, yeni bir at›l›ma

geçtiler. Uluslararas› kad›n hareketi, dünyan›n dikkatini kad›nlar›n

sorunlar›na çekmek için, 1972’de BM’ye bir dilekçe vererek, 1975 y›-

l›n›n “Uluslararas› Kad›n Y›l›” ilan edilmesini istedi. Bu talep BM Ka-

d›n›n Statüsü Komisyonu taraf›ndan kabul edildi. Amaç: “Kad›n er-

kek eflitli¤ini gelifltirmeye yönelik faaliyetleri yo¤unlaflt›rmak ve ka-

d›nlar›n ulusal ve uluslararas› kalk›nmaya katk›s›n› art›rmak” olarak

ifade edilmiflti. Komisyonun karar›n› onaylayan BM Genel Kurulu,

kalk›nma amac›n›n yan›na bar›fl ve eflitli¤i ekledi.3 Ayn› y›l, Meksi-

ka’da “Birinci Dünya Kad›n Konferans›” düzenlendi. 1979 y›l›nda

BM’de Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’nin

kabulü ile kad›n hareketi etkili bir mücadele arac›na kavufltu. 

Birleflmifl Milletlerce ilan edilen “Uluslararas› Kad›n Ony›l›”

1980’de Kopenhag’da, 1985’te Nairobi’de yap›lan konferanslarla de-

vam ederek kad›nlar› hükümetleraras› gündemin üst s›ralar›na oturttu;
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ayn› zamanda da uluslararas› planda kad›nlar aras› iflbirli¤inin gelifl-

mesine uygun ortam yaratt›. Meksika’da yap›lan konferans Meksika

kad›n hareketinde, Nairobi’de toplanan konferans Afrika kad›n hare-

ketinde önemli birer dönüm noktas› oluflturdu; onlara güç ve h›z kat-

t›.  Tüm dünyada kad›nlar, ülkelerinin hükümetlerine Ony›l’da verdik-

leri sözleri gerçeklefltirmeleri, ayr›mc› yasalar› de¤ifltirmeleri, kad›n

ifllerine bakacak daireler kurmalar› için bask› yapt›lar. 

1990’lara var›ld›¤›nda, toplumsal cinsiyet eflitli¤i, kad›n odakl› ol-

mayan uluslararas› toplant›larda da gündemin önemli bir parças›n›

oluflturur hale geldi. Dünya kad›nlar› aras›ndaki iflbirli¤i ve dayan›fl-

ma ise sivil toplum hareketinin en büyük baflar›lar›ndan biri olarak

dikkatleri üzerine çekti. Kad›nlar BM taraf›ndan düzenlenen uluslara-

ras› toplant›larda bir taraftan resmi heyetlerde yer al›yor, di¤er taraf-

tan da her resmi toplant›ya efllik eden, dileyen herkesin izleyip söz

alabildi¤i sivil toplum kurulufllar› forum ve etkinliklerine kat›l›yor,
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görüfl al›flveriflinde bulunup, daha sonra da devam eden birliktelikler

kuruyorlard›.

Resmi konferans d›fl›ndaki etkinliklere, kad›n sivil toplum örgüt-

lerinden, örne¤in, Meksika’da 6,000, Kopenhag’da 9,000, Nairobi’de

13,500, Pekin’de 30,000 kifli kat›lm›flt›. Resmi süreçlere kat›lanlar›n

say›s› da bu rakamlar›n en az yar›s› kadard›. On binlerce kad›n›n kat›l-

d›¤› biri resmi di¤eri sivil iki toplant›n›n ayn› anda ve ayn› yerde yürü-

tülmesi faaliyetlerin etkisini çok art›rd›, daha genifl çapta tart›fl›lmas›-

n›, daha büyük bir ilgi oda¤› olmas›n› sa¤lad›, dünya ölçe¤indeki ön-

celikleri belirleyebilmesine yard›mc› oldu. Buralarda yap›lan tart›flma

ve çal›flmalar, benimsenen belgeler, kurulan ifl birlikleri ve iliflkiler Pe-

kin+5’e uzanan sürecin basamak tafllar›n› oluflturdu. 

Birleflmifl Milletler Birinci Dünya Kad›n Konferans›

(Meksika, 1975):

“Efi‹T HAKLAR, KALKINMA VE BARIfi”

“1970’lerde bafllayan Birleflmifl Milletler

kad›n konferanslar› hem dünya çap›nda

örgütlenmenin gücünü ortaya koymufl, hem

de kad›nlara meflaleyi bir kuflaktan di¤erine

aktarma olana¤› vermifltir.”4 (Shana Penn,

San Francisco Uluslararas› Kad›n Müzesi

Proje Yöneticisi)

1975 y›l›nda Meksika’n›n baflkenti Mexico Kenti’nde toplanan ve

sadece kad›n sorunlar›n› görüflmek üzere dünya devletleri düzeyinde

yap›lan ilk uluslararas› toplant› olan Birinci Dünya Kad›n Konferan-

s›’nda, kad›nlar, ulusal, ekonomik ve kültürel s›n›rlar› aflarak ortak

sorunlar›n› BM platformunda tart›flt›lar. Devletler, kad›n sorunlar›na
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nas›l yaklaflt›klar›n›, ilk kez, bu konferans›n bildirgesiyle tan›mlad›-

lar; dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan kad›nlar›n sorunlar›n›n, bir

bütün olarak toplumun sorunu oldu¤unu ilk kez burada kabul etti-

ler; daha sonraki geliflmeler burada belirlenen zemin üzerinde yük-

seldi. Bildirgede kad›nlar›n mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal

konumunun mutlaka de¤ifltirilmesi gerekti¤i, bunun için de bir yan-

dan yap›sal de¤ifliklikler yap›l›rken, bir yandan da temel anlay›fllar›

de¤ifltirmek gerekti¤i vurgulan›yordu. 

Birinci Dünya Kad›n Konferans›’nda haz›rlan›p kabul edilen Dünya

Eylem Plan›’nda hedef “Eflit Haklar, Kalk›nma ve Bar›fl”t›. Birleflmifl

Milletler bu plan›n hayata geçirilmesi amac›yla 1976-1985 aras›n›

“Eflit Haklar, Kalk›nma ve Bar›fl için Kad›n Ony›l›” ilan etti. Eylem Pla-

n›’nda saptanan dokuz ana faaliyet alan› uluslararas› iflbirli¤i ve ba-

r›fl; siyasal kat›l›m; e¤itim; istihdam; sa¤l›k ve beslenme; aile; nü-

fus; konut ve di¤er toplumsal sorunlar (göçmen ve yafll› kad›nlar,

fuhufl ve kad›n ticareti, vb.) idi. Eylem Plan› arac›l›¤›yla BM’ye üye

bütün devletlere, ilk kez, kad›n sorunlar›na yönelik çözümler ürete-

cek ulusal ve uluslararas› mekanizmalar oluflturma ça¤r›s› yap›ld›.

Kad›nlar›n toplum içindeki konumlar›n›, eflitlik/eflitsizli¤in ölçüsünü

somut olarak saptamak için cinsiyet ayr›ml› istatistikler yap›lmas› ve

veri bankalar› oluflturulmas› da önemli kararlar aras›ndayd›. 

Türkiye, 1975 konferans›nda al›nan, ulusal mekanizmalar

oluflturulmas› karar›na ancak 1991 y›l›nda uyarak, Kad›n›n

Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü’nü (KSSGM) kurdu.

Bu noktada, bu kitapç›¤›n bas›ld›¤› 2001 y›l›na kadar,

KSSGM’nin teflkilat yasas›n›n henüz ç›kmad›¤›n›, dolay›s›y-

la KSSGM’nin henüz tam bir ifllerlik kazanamad›¤›n› da be-

lirtmek gerek. KSSGM’nin teflkilat yasas›n›n bir an önce

meclisten geçmesi, kad›nlara yönelik çal›flmalar›n devlet

içinde eflgüdümlü bir flekilde yürütülebilmesi ve kurumsal-

laflt›r›lmas› aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.
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Uluslararas› mekanizmalar oluflturma karar› do¤rultusunda hare-

kete geçen Birleflmifl Milletler, ertesi y›l kendi bünyesi içinde “BM

Kad›n için Kalk›nma Fonu” (UNIFEM) ve “Kad›n›n ‹lerlemesi için Ulus-

lararas› Araflt›rma ve E¤itim Enstitüsü” (INSTRAW) adlar› alt›nda iki

organ kurdu. Kad›nlar›n güçlenmesine ve toplumdaki kad›n-erkek

eflitsizli¤inin ortadan kalkmas›na yönelik çözümler üretmeyi hedef-

leyen bu kurumlardan UNIFEM’in öncelikli ilgi alan›, kalk›nmaya yö-

nelik her düzeyde planlama ve uygulama faaliyetine kad›n kat›l›m›n›

sa¤lamak; INSTRAW’›nki ise kad›n›n toplumun alt ve tabi bir üyesi

olmaktan ç›kmas›na, toplumda daha ileri bir konuma gelmesine yö-

nelik araflt›rma ve e¤itim çal›flmalar› yürütmektir. 
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Birleflmifl Milletler ‹kinci Dünya Kad›n Konferans›

(Kopenhag, 1980):

HAK, SORUMLULUK ve FIRSAT Efi‹TL‹⁄‹

“Kad›n Ony›l›”n›n ortas›nda, 1980’de durum de¤erlendirmesi yap-

mak üzere Danimarka’n›n baflkenti Kopenhag’da toplanan ‹kinci

Dünya Kad›n Konferans›’nda, kad›n›n statüsünün iyilefltirilmesi ko-

nusunda oldukça yavafl ilerleme kaydedildi¤i saptand›. Kopenhag

Konferans› eflitli¤i, sadece yasal eflitlik de¤il, haklarda, sorumluluk-

larda eflitlik ve kalk›nmadan yararlanma ve kalk›nmaya aktif birer ak-

tör olarak kat›lma f›rsatlar›nda eflitlik olarak yorumlad›. Karfl›lafl›lan

engelleri aflmak ve Ony›l’›n ikinci yar›s› için öngörülen ad›mlar› h›z-

land›rmak ve derinlefltirmek amac›yla bir Eylem Program› haz›rland›.

Bu programda göze çarpan yeniliklerden biri, öncelikli sorun alanlar›

aras›nda aile içi fliddet konusuna yer verilmesidir. Ayr›ca mülteci ka-

d›nlar, genç kad›nlar ve özürlü kad›nlar gibi gruplar›n, acil çözüm ge-

rektiren özel durumlar› ve ihtiyaçlar› oldu¤u yaklafl›m›n› benimseyen

konferans bu bafll›klar› da sorun alanlar› içine dahil etmifltir.

Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi

Sözleflmesi (CEDAW)

Kad›n Ony›l› etkinlikleri sürerken, BM de bu çerçevede, ‹kinci

Dünya Kad›n Konferans›’ndan bir y›l önce, yani 1979’da “Kad›nlara

Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi”ni kabul etmiflti.

Konferans s›ras›nda düzenlenen bir törenle, sözleflme 53 devlet ta-

raf›ndan daha imzalanarak yürürlü¤e girdi. ‹mzalayan ülkelerin say›-

s›, sözleflmenin kabul edilmesi için BM kurallar›na göre gerekli olan

20 imzan›n çok üstündeydi. ‹kinci Dünya Kad›n Konferans›, dünya

devletlerini kad›nlar›n eflitli¤i aç›s›ndan çok önemli bir belge olan

Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’ni im-

zalay›p onaylamaya davet etti. 
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Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi,
devletleri, hem kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›
için somut ad›mlar atmakla yükümlü k›lar, hem de bütün di¤er ki-
fli, örgüt ya da kurulufllar›n kad›nlara karfl› ayr›mc›l›k yapmas›n›
önlemekle görevlendirir; sözleflme imzalayan devletleri ba¤lay›c›
niteliktedir. 

Bunun anlam› fludur: Devletler, yasal sistemlerini sözleflme hü-

kümleriyle uyumlu hale getirmek ve kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤› önleye-

cek politikalar izlemekle yükümlüdürler. Sözleflmenin uygulanmas›n›

izlemek amac›yla 23 üyeli bir Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi

Komitesi kurulmufltur. Belgede imzas› bulunan devletler, sözleflmeyi

onaylad›ktan sonraki bir y›l içinde ve ondan sonra her dört y›lda bir bu

komiteye rapor vermek zorundad›rlar. Birleflmifl Milletler sisteminin,

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nden sonra en genifl kat›l›ml› sözleflmesi

olan bu belgeyi, 2001 y›l›n›n Ekim ay›na kadar 168 ülke imzalam›flt›r. 

Türkiye, Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’ni

1985’te imzalad›; ama medeni kanunumuzda Sözleflme’ye ayk›r›

baz› hükümler oldu¤u için, iç hukukta gerekli düzenlemeler yap›l›p
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bu durum giderilene kadar olmak kayd›yla, belgeye bu noktalarda

çekince koydu. Yeni yasa tasla¤›n›n haz›rlanmas› üzerine çekince-

leri 1999 y›l›nda kald›ran Türkiye, yeni Medeni Kanun’un Mec-

lis’ten nihayet 2001’de ç›kar›lmas›yla durumunu bir ölçüde düzelt-

mifltir.  fiimdi s›ra Türk Ceza Kanunu’ndad›r.

Birleflmifl Milletler Üçüncü Dünya Kad›n Konferans›

(Nairobi, 1985):

‹LER‹YE DÖNÜK STRATEJ‹LER BELGES‹

Birleflmifl Milletler taraf›ndan ilan edilen Kad›n Ony›l› 1985’te so-

na erdi¤inde hükümetler ve tüm dünyadan bir çok kad›n örgütü, ka-

zan›mlar› gözden geçirmek, engelleri belirlemek ve bütün bunlar›

göz önünde tutarak 1975’te belirlenen ama gerçeklefltirilemeyen he-

deflere 2000 y›l›na kadar ulafl›lmas›n› sa¤lamaya yönelik bir eylem

plan› haz›rlamak üzere Kenya’n›n baflkenti Nairobi’de topland›lar.

1975’te Kad›n Ony›l› bafllad›¤›nda, dünya ticaretindeki büyümenin,

para ak›fl›ndaki art›fl›n ve teknolojik geliflmelerin h›zl› ekonomik bü-

yümeyi sürdürülebilir k›laca¤›, bunun da geliflmekte olan ülkelerde

kad›nlar›n ekonomik ve toplumsal yaflama daha fazla kat›lmas›na el-

veriflli koflullar yarataca¤› varsay›lm›flt›. Nairobi Konferans›, bütün

bu varsay›mlar›n ve umutlar›n bofla ç›kt›¤› bir dönemde yap›ld›.

1975-1985 aras›nda dünyada gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlikler büyü-

müfl, geliflmekte olan ülkelerde gittikçe artan ve yer yer derinleflen

ekonomik krizler yaflanm›fl, so¤uk savafl döneminin iki blo¤u aras›n-

da h›zlanan silahlanma yar›fl› ülke gelirlerinin kad›nlar lehine kulla-

n›lmas›n› engelleyici bir rol oynam›flt›. Kad›nlar›n durumu pek çok

aç›dan kötüleflmifl, Kad›n Ony›l›’n›n bafl›ndaki iyimser havadan eser

kalmam›flt›; geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki

uçurum daralaca¤›na giderek büyüyordu. Art›k yoksullaflma bafll›ca

kad›n sorunlar›ndan biri olarak tan›mlanmaktayd›. Kad›nlar yoksul-

lafl›yor, yoksulluk kad›nlafl›yordu.
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O dönemde dünya genelinde sosyalist ve kapitalist sistemler,

zengin ve yoksul ülkeler aras›nda yaflanmakta olan politik kutuplafl-

malar konferans görüflmelerine de yans›d›. Konferansta yer yer t›ka-

n›kl›klara yol açan hükümetler düzeyindeki bu çekiflmeler, bir taraf-

tan da kad›n gruplar›n›n hükümetlerinden ba¤›ms›z tav›r almaya ve

özgün tav›r ve yaklafl›mlar üretmeye yönelmesine ve Latin Amerika

ülkeleri ile Hindistan baflta olmak üzere birçok ülkede güçlü kad›n

hareketlerinin ortaya ç›kmas›na vesile oldu. Konferans›n sonunda

kabul edilen “‹leriye Yönelik Stratejiler” belgesinde, hem “geliflmifl”

hem de “geliflmekte olan” ülkelerdeki kad›nlar›n yaflad›¤› çok çeflit-

li sorunlar tan›mland› ve kad›nlar›n 21. yüzy›la bunlar› aflarak yönel-

mesi için izlenecek stratejiler belirlendi. Konferans belgesinde, ka-

d›nlar›n her düzeydeki karar alma mekanizmalar›na kat›lmalar›n›n

gereklili¤i özellikle vurguland›.
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1990’lar:

R‹O, KAH‹RE VE V‹YANA KONFERANSLARI

Kad›n Ony›l›’nda say›s›z araflt›rma, inceleme, seminer, proje ger-
çeklefltiren sivil toplum örgütleri, bütün BM dünya kad›n konferans-
lar›na paralel forumlar düzenleyerek konferans öncesinde ve s›ra-
s›nda belirli konu ve kavramlar›n hükümetleraras› ve hükümet içi sü-
reçlere kat›lmas› için çaba harcam›fl, resmi konferans belgelerinin
oluflum sürecini etkilemek için bütün olanaklar› kullanm›fl; konfe-
rans sonras›nda hükümetlerin vaatlerinin ulusal ve yerel düzeyde
uygulanmas›na yönelik propaganda faaliyetleri yürütmüfl, bask› me-
kanizmalar› oluflturmufllard›.

Kad›nlar de¤iflimin öznesi

Uluslararas› kad›n hareketi, 1990’l› y›llarda çok daha güçlü ve so-
nuç al›c› çabalar içine girdi. So¤uk savafl dönemindeki politik kutup-
laflmalar›n gizledi¤i iflsizlik ve yoksulluk, ekolojik dengenin bozul-
mas›, do¤al kaynaklar›n yok edilmesi gibi ciddi ekonomik ve toplum-
sal sorunlar art›k daha gözle görünür bir hale gelmiflti. Bu y›llarda
yap›lan konferanslarda kad›nlar, sadece bu sorunlardan en a¤›r bi-
çimde etkilenen kesim olarak de¤il, ayn› zamanda de¤iflimin en
önemli aktörlerinden biri olarak yer ald›lar. 

Kad›n Ony›l›’n›n yaratt›¤› ivme ile hareket eden uluslararas› kad›n
hareketi 90’l› y›llarda New York’taki Çocuk Zirvesi’ni etkileyip k›z ço-
cuklar›n›n özel ihtiyaçlar›n›n ele al›nmas›n›, Rio’daki Çevre ve Kalk›n-
ma Konferans›’n› etkileyip kad›nlar›n sürdürülebilir kalk›nmada üst-
lendikleri merkezi rolün alt›n›n çizilmesini, Viyana’daki ‹nsan Hakla-
r› Konferans›’nda kad›n haklar›n›n insan haklar› oldu¤unun kabul
edilmesini, Kopenhag’daki Dünya Toplumsal Kalk›nma Zirvesi’nde
kad›nlar›n yoksullukla mücadelede oynamak zorunda oldu¤u mer-
kezi rolün ele al›nmas›n›, Kahire’deki Nüfus ve Kalk›nma ve ‹stan-
bul’daki ‹nsan Yerleflmeleri zirvelerinde kad›nlar›n sa¤l›klar›n›, aile-
lerini ve evlerini etkileyen kararlar üzerinde kontrol sahibi olmaya
haklar› oldu¤unun vurgulanmas›n› sa¤lad›.
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Kahire’den 5 y›l sonra, 1999’da toplanan Kahire+5 özel oturu-

munda geliflmeler de¤erlendirilirken yeni kazan›mlar da elde edildi:

Kad›nlar›n “üreme sa¤l›¤›, cinsel ve do¤urganl›k haklar›” dünya dip-

lomasi gündeminde yerini ald›. 

Birleflmifl Milletler ‹kinci Dünya ‹nsan Haklar›

Konferans› (Viyana, 1993): 

KADINLAR ‹Ç‹N B‹R DÖNÜM NOKTASI: 

KADIN HAKLARI ‹NSAN HAKLARIDIR!

Haziran 1993’te Viyana’da toplanan Dünya ‹nsan Haklar› Konferan-

s› uluslararas› kad›n hareketi için bir dönüm noktas› oldu. 1948 y›l›nda

Birleflmifl Milletler taraf›ndan onaylanan ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nde,

kamusal alanda yaflanan hak ihlalleri üzerinde duruluyor, kad›nlar›n,

kad›n olmalar› nedeniyle karfl› karfl›ya kald›klar› insan haklar› ihlalleri-

ne de¤inilmiyordu. ‹nsan Haklar› Bildirgesi, insan haklar›na kad›n-

erkek eflitli¤i aç›s›ndan yaklaflmad›¤› gibi, kad›nlar›n özel alanda, yani

aile içinde ya da iflyerinde yaflad›¤›  birçok insan haklar› ihlalini de yok

saymaktayd›. Oysa kad›nlar, erkeklerden farkl› olarak, özellikle aile

içinde, örne¤in, okula gönderilmemek, zorla evlendirilmek, çal›flmas›-
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na izin verilmemek, aile fertleri taraf›ndan fliddete maruz b›rak›lmak,

namus ad›na fliddet yaflamak ya da öldürülmek gibi birçok insan hak-

lar› ihlaline maruz kalmaktad›rlar. Dolay›s›yla,  kad›nlar›n ço¤u ‹nsan

Haklar› Bildirgesi’nin getirdi¤i (örne¤in mülteci statüsüne hak kazan-

mak gibi) koruyucu önlemlerin kapsam› d›fl›nda kal›yor, bu yap›lanlar

insanl›k suçu olarak tan›mlanmad›¤›, hatta genellikle suç bile say›lma-

d›¤› için, suçlular ellerini kollar›n› sallayarak dolaflmaya devam ediyor-

lard›.

1991’de ABD’nin New Jersey eyaletinde kurulmufl olan Küresel Ka-

d›n Liderli¤i Merkezi’nin (Center for Women's Global Leadership-

CWGL) kad›n›n insan haklar› hakk›nda düzenledi¤i bir toplant›ya kat›-

lan yirmi ülkenin kad›nlar›, 1993 y›l›nda yap›lacak Dünya ‹nsan Haklar›

Konferans›’n›n kad›n haklar›n›n insan haklar› oldu¤unu dünya günde-

mine tafl›mak için iyi bir f›rsat oldu¤una karar verdiler. Dünyan›n dört

bir köflesinde kad›n›n insan haklar› konusunda çal›flan kurulufllar ve

ba¤›ms›z kad›nlar, konferansa haz›rl›k aflamas›nda aç›lan uluslararas›

Kad›n›n ‹nsan Haklar› Kampanyas›’nda bulufltu. Bu kampanyay› baflla-

tan Küresel Kad›n Liderli¤i Merkezi ve Uluslararas› Kad›n Platformu

Merkezi (International Women’s Tribune Center-IWTC) taraf›ndan ha-

z›rlanan ve Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›’n›, kad›n haklar›n›, insan

haklar›n›n her boyutunda  tam olarak ele almaya ve  cinsiyet ayr›mc›l›-

¤›na dayal› fliddeti, kültürler, s›n›flar ve ›rklar içerisinde de¤iflik biçim-

lere bürünen evrensel bir olgu ve hemen harekete geçilip önlem al›n-

mas›n› gerektiren bir insan haklar› ihlali olarak tan›maya ça¤›ran bir di-

lekçe imzaya aç›ld›. Dünya ‹nsan Haklar› Konferans› bafllamadan bu di-

lekçe 23 dile çevirilmifl, kampanyaya kat›lan bini aflk›n grup, Türkiye

de dahil 124 ülkeden yar›m milyon imza toplam›flt›! Konferans›n bölge-

sel haz›rl›k toplant›lar›na kat›l›p, kad›n›n insan haklar›n›n tart›fl›lmas›

taleplerini dile getiren, raporlar sunan, kampanyalar düzenleyen dün-

ya kad›n kurulufllar›, Viyana’da da konferansa paralel etkinlikler dü-

zenlediler. Bunlar›n en çarp›c›s›, dünyan›n çeflitli ülkelerinden 33 kad›-

n›n tan›kl›k etti¤i Viyana Kad›n›n ‹nsan Haklar› Mahkemesi oldu. 

22



Böylece, uluslararas› kad›n hareketi, kad›nlar›n, devletlerin gözet-

mek ve tan›makla yükümlü oldu¤u ve uluslararas› alanda korunmas›

gereken haklar› oldu¤unu ve bu haklar›n insan haklar›n›n ayr›lmaz bir

parças› olarak ele al›nmas› gerekti¤ini Birleflmifl Milletler’e ve BM

üyesi devletlere kabul ettirdi. 

Dünya ‹nsan Haklar› Konferans› “kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n
insan haklar›n›n evrensel insan haklar›n›n ayr›lmaz, bölünmez ve
vazgeçilmez bir parças›” oldu¤unu kabul etti. Bu konferans›n peflin-

den BM Genel Kurulu 1993 Aral›k ay›nda “Kad›nlara Yönelik fiiddete

Karfl› Bildirge”yi benimsedi. Bu bildirge özel olarak kad›na karfl› flid-

deti ele alan ilk insan haklar› belgesidir. 1994 y›l›nda ise BM ‹nsan

Haklar› Komisyonu’na kad›na yönelik fliddet konusunda özel bir ra-

portör atanmas› ve kad›n haklar›n›n BM insan haklar› mekanizmalar›

içine dahil edilmesi kararlaflt›r›ld›.

Birleflmifl Milletler Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,

(Pekin, 1995):

PEK‹N B‹LD‹RGES‹ VE EYLEM PLATFORMU

Pekin’de 1995 y›l›nda gerçeklefltirilen BM Dördüncü Dünya Kad›n

Konferans› flimdiye kadar yap›lan kad›n konferanslar›n›n en büyü-

¤üydü. Resmi konferansa 189 ülkeyi temsilen 17,000 delege kat›ld›.

Uluslararas› kad›n hareketi, bir yandan konferans›n haz›rlanmas› sü-

recine aktif olarak kat›l›rken, bir yandan da konferans sonunda olufl-

turulacak Eylem Platformu’nu etkilemek ve kad›nlar›n 21. yüzy›l dün-

yas›na nas›l bakt›¤›n› vurgulamak için, hükümetleraras› oturumlara

paralel bir Kad›n Forumu düzenledi. Tüm dünyadan kad›n kuruluflla-

r›n›n ve sivil toplum örgütlerinin kat›ld›¤› bu forumdaki kat›l›mc› sa-

y›s› 30,000’in üzerindeydi. 

BM Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’nda kad›n sorunlar›n›n ev-
rensel oldu¤u mesaj› verildi. Konferans›n sonunda 189 ülkenin kabul
etti¤i Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu, kad›n haklar›n›n insan hakla-
r› oldu¤unun alt›n› çizerek, hükümetlere, kad›na karfl› fliddeti önleme
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ve yeryüzünden silme ça¤r›s›nda bulundu; silahl› çat›flma ortamlar›nda

kad›nlara uygulanan yo¤un fliddetin bir insanl›k suçu oldu¤unu vurgu-

lad›; hükümetleri, kad›n›n güçlenmesini ve toplumsal konumunun yük-

selmesini sa¤lamak, kad›n-erkek eflitli¤inin gelifltirmek ve toplumsal

cinsiyet perspektifini temel politika ve programlara yerlefltirmekle yü-

kümlü k›ld›. Nairobi Stratejileri’nde 2000 y›l›na kadar gerçeklefltirilmek

üzere koyulmufl hedeflerin ço¤una henüz ulafl›lamad›¤›n› saptayan Pe-

kin Konferans›, bir durum de¤erlendirmesi yaparak Eylem Platfor-

mu’nda öncelik ve aciliyet tafl›yan 12 alan belirledi. Hükümetler, sivil

toplum örgütleri ve özel sektör kaynak ve faaliyetlerini afla¤›da s›rala-

nan bu alanlarda odaklay›p, somut olarak harekete geçmeye ça¤r›ld›:

• Kad›nlar›n omuzlar›na binen ve hep büyüyen yoksulluk yükü;

• E¤itimde ve e¤itim hizmetlerine ulaflma konusundaki eflitsizlik

ve yetersizlikler;

• Sa¤l›k ve ba¤lant›l› hizmetlerdeki ve bu hizmetlere ulaflmadaki

eflitsizlik ve yetersizlikler;
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• Kad›na yönelik fliddet;

• Silahl› çat›flmalar›n kad›nlar üzerindeki etkileri;

• Ekonomik yap›larda ve politikalarda, üretime yönelik her türlü

faaliyette ve kaynaklara ulaflmada eflitsizlik;

• Yetki ve karar mekanizmalar›ndaki kad›n-erkek eflitsizli¤i;

• Kad›n›n insan haklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve korunmas› konu-

sundaki yetersizlik;

• Baflta medya olmak üzere bütün iletiflim sistemlerine kat›l›m ve

eriflebilme konusundaki eflitsizlik;

• Do¤al kaynaklar›n yönetiminde ve çevrenin korunmas›nda top-

lumsal cinsiyete ba¤l› eflitsizlikler;

• K›z çocuklar›na karfl› ayr›mc›l›k ve k›z çocuklar›n haklar›n›n ihlali;

• Kad›n›n toplumsal konumunu yükseltmeye yönelik mekanizma-

larda her yer ve düzeyde görülen yetersizlik.

Eylem Platformu, daha önceki Birleflmifl Milletler belgelerinden

farkl› olarak, belirlenen her kritik alanda k›sa bir durum saptamas›

yapt›ktan sonra, neler yap›lmas› gerekti¤ini ayr›nt›l› olarak ortaya

koydu. Bunlar›n kimin görevi (örne¤in hükümetler, uluslararas› örgüt-

ler, kad›n örgütleri, di¤er toplumsal örgütler, özel sektör, sendikalar,

vb.) oldu¤unu da saptayarak, baz› alanlarda bunlar›n gerçeklefltiril-

mesi için kesin tarihler belirledi. Hükümetler, ilk kez burada, ulusal

politikalar›nda yapacaklar› de¤iflikliklere, atacaklar› ad›mlara dair,

kendilerini ba¤lay›c› taahhütlerde bulundular; Platform kararlar›n› ül-

kelerinde nas›l uygulayacaklar›n› gösteren ulusal planlar haz›rlad›lar. 

Türkiye ve Pekin Konferans›

Türkiye, Pekin Eylem Platformu’nun on iki acil önlem alan›ndan se-

kizini öncelikli alan olarak belirleyip, bu alanlardaki taahhütlerini ve

bunlar› hayata geçirme program›n›, 1996’da haz›rlad›¤› Konferans So-

nuçlar›n›n Uygulanmas› ve ‹zlenmesine ‹liflkin Ulusal Eylem Plan›’nda

duyurdu. Afla¤›da k›saca s›ralayaca¤›m›z bu taahhütlere iliflkin tam
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• Toplumsal cinsiyet eflitsizli¤i
konusunda çal›flmakla yükümlü ulusal 
mekanizman›n personel ve finansman
aç›s›ndan güçlendirilmesi, 
hizmetlerinin yurt çap›nda 
yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli 
örgütlenme yap›s›n›n oluflturulmas›,
• Devlet kurum ve kurulufllar›nda 
kad›n birimleri oluflturulmas› ve 
aralar›nda koordinasyon sa¤lanmas›,
• Gerek bu birimler aras›nda gerekse
gönüllü kad›n kurulufllar› aras›nda
sa¤l›kl› bilgi ak›fl›n› sa¤layacak bir a¤
kurulmas›,
• Kad›n politikalar›n›n süreklili¤ini sa¤-
layabilmek için bir çerçeve eflitlik yasa-
s›n›n kad›n bak›fl aç›s› a¤›rl›kl› olarak
ç›kar›lmas›,
• Kad›na Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi’ne konan 
çekincelerin, öngörülen yasal 
de¤ifliklikler gerçeklefltirilerek 
kald›r›lmas›,
• Kad›nlar›n tüm e¤itim imkanlar›ndan
erkeklerle eflit flekilde yararlanmas›n›n
sa¤lanmas›,
• 2000 y›l›na kadar, okur-yazar kad›n
oran›n›n %100'e ulaflt›r›lmas›,
• Zorunlu ilkö¤retimin 8 y›la 
ç›kar›lmas› ve k›z çocuklar›n›n e¤itimi
yar›da b›rakmalar›n›n önlenmesi için
gerekirse aileye destek sa¤lanmas›,
• E¤itimini yar›da b›rakm›fl kad›nlar›n
e¤itimlerini tamamlayabilmeleri için
yuva, krefl, gündüz bak›mevi gibi 
destek hizmetlerinin sa¤lanmas›,

• K›z çocuklar›n›n geleneksel kad›n
mesleklerinden çok, bütün mesleklere
yönelmesi için rehberlik çal›flmalar› 
yap›lmas›,
• Bütün düzeylerde okul programlar›n›n
ve e¤itim materyalinin taranarak, 
cinsiyet ayr›m›na yol açabilecek ifade
ve anlay›fllardan ar›nd›r›lmas›,
• Kad›n sorunlar›na duyarl› e¤itim 
materyali haz›rlanarak, özellikle 
ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimlerinde
ve ö¤retmenlik formasyonu 
programlar›nda kullan›lmas›,
• Bütün okullarda cinsel e¤itim 
verilmesi,
• Kad›nlara yönelik cinsel e¤itim, 
cinsel sa¤l›k ve bak›m hizmetlerinin
sa¤lanmas›,
• ‹lgili tüm kamu ve özel kurumlar›n 
iflbirli¤i ile Türkiye'de kad›n sa¤l›¤› 
konusunda veri ve bilgi toplanmas›,
•Tüm sa¤l›k kurumlar›nda kad›n 
sa¤l›¤› üniteleri ve dan›flma merkezleri
kurulmas›,
• Kad›n›n istedi¤i say›da ve istedi¤i 
aral›klarda çocuk do¤urma hakk› 
konusunda bilinçlendirme 
kampanyalar› düzenlenmesi,
• Gerekli yasal düzenlemeler yap›larak
erken evlili¤in önlenmesi ve ilk evlilik
yafl›n›n hem erkekler hem k›zlar için
18'e yükseltilmesi,
• Kad›n›n çal›flmas›n› engelleyen en
önemli faktör olan çocuk bak›m›n›n 
sorumlulu¤unun anne-baba aras›nda
eflit flekilde paylaflt›r›lmas› için gerekli
yasal düzenlemelerin yap›lmas›,

TÜRK‹YE’N‹N ULUSAL EYLEM PLANI’NDAK‹ TAAHHÜTLER*
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• Do¤um sonras›nda çocuk bak›m› için
babaya da izin verilmesi,
• Kad›n veya erkek olsun; 100 iflçi 
çal›flt›ran her iflyerinde krefl 
aç›lmas›n›n gerçeklefltirilmesi,
• Tüm meslek alanlar›nda bütün kamu
ve özel kurumlar›n belli say›da kad›n
çal›flan istihdam etmesinin sa¤lanmas›,
• Kad›n istihdam›n›n art›r›lmas› 
konusunda projeler haz›rlanmas› ve bu
projeleri destekleyecek uluslararas› 
finans kaynaklar›n›n bulunmas›,
• fiu anda ücretsiz iflgücü durumunda
olan kad›nlar›n ev içi çal›flmalar›n›n
ulusal hesaplara dahil edilmesi, bunun
için evde ve tarlada çal›flan kad›nlar›n
sigortal› yap›lmas›,
• Kad›nlar›n kendi ifllerini 
kurabilmeleri için özel koflullarda 
banka kredileri sa¤lanmas›, sa¤lanan
kredilerin art›r›lmas›,
• Kad›nlar›n bu konuda bilinçlenmesi
ve teflvik edilmesi için e¤itim 
kampanyalar›, konferanslar, 
seminerler düzenlenmesi,
• Tüm kad›nlar› kapsayacak bir sosyal
güvenlik sistemi oluflturulmas›,
• Siyasal partilerin kad›n komisyonlar›
kurmalar›n› sa¤layacak yasal 
de¤ifliklerin yap›lmas›,
• Kota sistemi uygulayarak yerel 
yönetimlere, siyasal partilerin her 
düzeydeki karar ve yürütme organlar›na
kad›nlar›n kat›l›m›n›n art›r›lmas›,
• Kamuda ve özel kesimde yönetimde
yer alan kad›nlara iliflkin bilgi 
toplayacak ve araflt›rmalar yapacak bir
birim kurulmas›, 

• Aile içi sorumluluk ve yetkinin kad›n
ve erkek aras›nda eflit paylafl›m›n› 
sa¤layacak yasal düzenlemelerin 
yap›lmas›,
• Aile içi fliddeti ve genel olarak kad›na
ve çocuklara yönelik fliddeti önlemek
için kampanyalar, ana-baban›n 
e¤itimine yönelik programlar›n 
düzenlenmesi,
• Sa¤l›k görevlileri, ö¤retmenler, 
sosyal hizmet uzmanlar›, psikologlar,
çocuk geliflimi uzmanlar›, polisler gibi
meslek elemanlar›n›n e¤itim 
programlar›na, kad›n ve çocuklara 
karfl› fliddet konusunun sokulmas›,
• 1996 Habitat II Konferans›’n› bir 
platform olarak kullan›p, kent 
planlamas›nda ve bina mimarisinde,
kad›na karfl› fliddet konusuna duyarl›
bak›fl aç›s›n›n yer almas›n›n 
sa¤lanmas›,
• Medyan›n sürekli izlenerek, fliddeti,
özellikle kad›n ve çocuklara karfl› flid-
deti, teflvik edici programlar konusun-
da medya kurulufllar›n›n uyar›lmas›, bu
yay›nlar›n engellenmesi,
• fiiddete u¤rayan kad›nlar için baflvuru
ve s›¤›nma evlerinin say›s›n›n art›r›lma-
s›, ücretsiz dan›flmanl›k, psikolojik 
destek ve yasal yard›m sa¤lanmas›,
• Kad›n›n kat›l›m› olmadan 
sürdürülebilir kalk›nman›n mümkün 
olmad›¤› düflüncesiyle, kad›n bak›fl 
aç›s›ndan sürdürülebilir kalk›nma 
konusunda araflt›rmalar yap›lmas›.

* KSSGM (1998), s. 105.



program Kad›n›n Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü’nden edini-

lebilir. 

Türkiye Pekin Bildirgesi’ni ve Eylem Platformu’nu hiçbir çekince

koymadan kabul etti. Konferansta, acil önlem gerektiren sorun alan-

lar›ndan e¤itim, sa¤l›k ve kad›n›n insan haklar› bafll›klar› alt›nda yer

alan flu alt› konuya, 2000 y›l›na kadar çözüm getirmeyi taahhüt etti.5

TÜRK‹YE’N‹N PEK‹N KONFERANSI’NDA VERD‹⁄‹

TAAHHÜTLER ve 2001 YILI ‹T‹BAR‹YLE DURUM

"Pek çok çocu¤un hayat›n› kurtaran  gele-
neksel ana çocuk sa¤l›¤› programlar›n›n, ka-
d›nlar›n hayatlar›n› kurtarmak için çok az fley
yapt›¤›n› farketmemiz için bu kadar çok ka-
d›n›n hamilelik ve do¤umla ba¤lant›l› 
nedenlerle ölmek zorunda kalm›fl olmas› da
trajiktir..."6 (Gro Harlem Brundtland, Norveç
Baflbakan›, 1994 Kahire Konferans› Aç›l›fl 
Konuflmas›) 

TAAHHÜT ED‹LEN: Anne ölümlülük oran›n›n yüzde 50
azalt›lmas›

DURUM: Bu taahhüt verildikten sonra ç›kar›lm›fl kapsaml›

bir istatistik bile yok. Türkiye genelini kapsayan ve 1981’de-

ki durumu yans›tan en son resmi veriye göre, rakam yüz bin

canl› do¤umda 132’dir. 1997’de Hacettepe Üniversitesi

Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal› taraf›ndan Türkiye genelinde

de¤il, 53 ildeki 615 hastanede yap›lan araflt›rmada elde

edilen sonuç ise yüz bin canl› do¤umda 54,2’dir.7 Do¤al

28

5 KSSGM (1998).

6 Germain A. ve Kyte R. (1995).  

7 D‹E (1991); Yi¤itbafl (1998); KSSGM (2001). Anne ölümlülük oran› bir y›l içindeki
do¤umla ba¤lant›l› anne ölümleri canl› do¤um say›s›na bölünerek bulunur. Oran, her
yüz bin canl› do¤um bafl›na ifade edilir.



olarak sadece hastanelere ulaflm›fl vakalar› kapsayan bu

sonuç Türkiye geneline iliflkin sa¤l›kl› bir karfl›laflt›rma

yapmaya imkan vermemektedir. Türkiye’de do¤umlar›n

yüzde 40’›n›n sa¤l›k personeli olmadan yap›ld›¤› unutul-

mamal›d›r.  

TAAHHÜT ED‹LEN: Çocuk ölümlülük oran›n›n yüzde 50 azalt›l-

mas›. 

DURUM: 1988-1993 döneminde binde 60.9 olan befl yafl

alt› çocuk ölümlülük oran›, 1993-1998 döneminde binde

52.1’e indi.8

TAAHHÜT ED‹LEN: Kad›nlar›n okur-yazarl›k oran›n›n yüzde

100’e ç›kar›lmas›

DURUM: Halen 12 yafl ve üstü kad›nlar›n % 22.4’ü okuma

yazma bilmemektedir.9
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Savafl ve Kad›n: Bosna-Hersek.

8 KSSGM (2001).

9 Ecevit, Y., Tan, M. ve Üflür, S.S. (2000), s. 35.
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TAAHHÜT ED‹LEN: Ulusal mekanizman›n güçlendirilmesi   

DURUM: Ulusal mekanizman›n güçlendirilmesi için anah-
tar rolü oynayacak olan Kad›n›n Statüsü ve Sorunlar› Ge-
nel Müdürlü¤ü teflkilat yasas› hâlâ ç›kmam›flt›r. Ayr›ca bu
konuda bakanl›klar ve devlet kurumlar› aras›nda gerçek-
lefltirilmesi gereken koordinasyona yönelik hiç bir çal›flma
mevcut de¤ildir.

TAAHHÜT ED‹LEN: Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ön-
lenmesi Sözleflmesi’ne koyulan çekincelerin kald›r›lmas›

DURUM: Türkiye bu sözleflmeye koydu¤u çekinceleri 1999
y›l›nda kald›rd›. Kas›m 2001’de ç›kart›lan yeni Medeni
Kanun 2002 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girecek ve yasalar›m›z›n
sözleflmeye uyumlu hale gelmesi do¤rultusunda önemli
bir ad›m at›lm›fl olacakt›r. Ancak  Türk Ceza Kanunu’nda
yap›lmas› gerekli de¤iflikliklerle ilgili tasar› henüz Meclis
gündemine al›nmam›flt›r.  

TAAHHÜT ED‹LEN: Zorunlu e¤itimin sekiz y›la ç›kar›lmas›

DURUM: 1997’de yap›lan yasa de¤iflikli¤iyle zorunlu ilkö¤-
retimin süresi befl y›ldan sekiz y›la ç›kar›lm›flt›r.
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Pekin Konferans› s›ras›nda düzenlenen STK Forumu’ndan... P›nar ‹lkkaracan



“Kad›nlar› Güçlendirmek” ve Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifinin Bütün Politika ve Programlara 
Yans›t›lmas›

“Sadece pastadan pay›m›z› almak de¤il,

pastan›n fleklini ve tad›n› da tan›mlamak

istiyoruz!”10 (Ela Bhatt, Hindistan)  

Pekin Eylem Platformu, Meksika Konferans›’ndan bu yana giderek
de¤iflen bir anlay›fl›n somut ifadesi oldu. BM’de kad›n konferanslar›
bafllad›¤›nda kad›n sorunlar›n›n çözümü için kad›nlar›n önündeki en-
gellerin kald›r›lmas›n›n yeterli olaca¤› düflünülüyordu. Ancak giderek
bunun yeterli olmad›¤›, en önemli noktan›n kad›nlar›n kendilerinin güç-
lenmesi oldu¤u ortaya ç›kt›. “Kad›nlar›n güçlenmesi” kavram› Eylem
Platformu’nun ana felsefesini oluflturdu; belgenin bütününe “olumlu
ayr›mc›l›k” ruhu hakimdi. Gene bu belgede çok aç›k ifadesini bulan bir
di¤er yaklafl›m da, kad›n sorunlar›n›n ana politikalara sonradan ilifltiril-
mifl ekler fleklinde ele al›namayaca¤›, bu sorunlar›n çözümünün bütün
politikalar›n ayr›lmaz bir parças› olmas› gerekti¤iydi. Konu ister kalk›n-
ma, ister insan haklar›, isterse yerel yönetimler olsun, kad›n sorunlar›
bu politikalar›n oluflturulmas›nda eskiden oldu¤u gibi bir detay olarak
ele al›nmamal›, bu politikalar›n bizzat merkezine oturtulmal›yd›.

Pekin Bildirgesi’ni imzalayan tüm hükümetler, yukar›da s›ralanan
kritik alanlar›n hepsinde kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤lamaya, k›z çocukla-
r›n›n ve kad›nlar›n insan haklar›n› korumaya ve yayg›nlaflt›rmaya, k›z
çocuklar›na ve kad›na yönelik her türlü fliddeti önlemeye ve ortadan
kald›rmaya kararl› olduklar›n› belirterek, bütün politika ve programla-
r›nda toplumsal cinsiyet perspektifine yer vermeyi taahhüt ettiler.

Bu konferans, daha evvelki konferanslarda benimsenen ve he-
defi kad›nlar›n kalk›nmadan eflit pay almas›yla s›n›rl› olan “Kalk›n-
mada Kad›n” stratejisinden, toplumdaki tüm iktidar iliflkilerini de¤ifl-
tirme hedefini içeren “Toplumsal Cinsiyet ve Kalk›nma” stratejisine
resmi geçifli simgeledi. 
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10  Henökl, B. ve Neuhold, B. (2000), s. 53.
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BM “Kad›n 2000” özel oturumunun aç›l›fl›. UN/DPI Photo



Bölüm 2

PEK‹N + 5: 
“KADIN 2000: 21.YÜZYIL ‹Ç‹N TOPLUMSAL
C‹NS‹YET Efi‹TL‹⁄‹, KALKINMA VE BARIfi” 

Birleflmifl Milletler’in 5-9 Haziran 2000 tarihli Pekin+5 özel oturu-

munun büyük tart›flmalara sahne olaca¤› daha haz›rl›k toplant›lar›

s›ras›nda belli olmufltu. Baz› köktendinci Müslüman ve H›ristiyan hü-

kümetler ve Vatikan, kad›n›n annelik yönünü öne ç›kart›p di¤er her

fleyi buna tabi k›lan, “ideal çekirdek aile”yi tek “meflru” aile kabul

eden anlay›fllar›n› kararlara sokmak, kürtaj konusunu belge d›fl›nda

b›rakmak, ergenlik ça¤›ndaki k›z ve erkeklerin cinsel e¤itim ve sa¤l›k

hizmetlerinden eflit ve serbest biçimde yararlanma hakk›n›n tan›n-

mas›n› engellemek çabas›ndayd›lar. Bu nedenle, tüm dünyadaki ka-

d›n sivil toplum örgütleri, Pekin Konferans›’nda elde edilen kazan›m-

lardan geri ad›m atmamak, oy birli¤i aranan Sonuç Belgesi’nde kök-

tendinci bir az›nl›¤›n, ço¤unlu¤un iradesine galebe çalmas›n› engel-

lemek ve de Eylem Platformu’nun daha h›zl› bir flekilde hayata geçi-

rilmesine yönelik yeni önlemler al›nmas›n› sa¤lamak için konferans-

tan çok önce çal›flmalara bafllad›lar ve hem bölgesel haz›rl›k toplan-

t›lar›nda hem de özel oturumda yo¤un bir lobicilik faaliyeti gerçek-

lefltirdiler.

BA⁄IMSIZ KADIN HAREKET‹ PEK‹N+5 HAZIRLIK VE 

KONFERANS SÜREÇLER‹NDE ÖNEML‹ B‹R ROL ÜSTLEND‹

Dünyada

BM özel oturumuna haz›rlanmak amac›yla bütün dünyada kad›n

örgütleri, ulusal ve uluslararas› iletiflim a¤lar› kurdular, raporlar ha-

z›rlay›p, etkinlikler düzenlediler. BM Genel Kurulu’ndaki görüflmeler

s›ras›nda, tek bafl›na oy kullanma hakk› olan Vatikan ve onunla 
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iflbirli¤i içindeki baz› Katolik ve Müslüman köktendinci devlet ve ku-

rulufllar, özellikle kad›n›n kendi bedeni, cinselli¤i ve yaflam› üzerinde

kontrol sahibi olma hakk›na ve bu kapsamda da kürtaj hakk›na sal-

d›rd›lar; bu giriflimler yo¤un propaganda faaliyeti ve koordinasyonla

etkisiz k›l›nd›. Kad›n›n asal görevinin annelik yapmak ve aileye kol

kanat germek oldu¤unu savunan köktendinciler, “aile” kavram›n›n

dokunulmazl›¤›n› tehlikeye ataca¤› ve kutsall›¤›n› lekeleyece¤i ge-

rekçesiyle, “aile içi fliddet”i bir sorun olarak kabul etmemekte diren-

diler. Buna karfl›, Afrika, Güney Amerika ve Karaipler’den gelen dele-

gasyonlar, selametinden kad›n›n sorumlu tutuldu¤u “çekirdek ai-

le”nin dünyadaki biricik aile türü olmad›¤›n›, pek çok yerde bundan

farkl› “aile” türlerinin bulundu¤unu, köktendinci gruplar›n “özel”

alan mahremiyeti içine sokup korumaya çal›flt›¤› çekirdek ailelerin id-

dia edildi¤i gibi kad›n-erkek eflitli¤inin hayata geçti¤i ve k›z çocukla-

r›n tam güvenli¤inin sa¤lanabildi¤i ortamlar olmad›¤›n› savundular.

Türkiye’de

Türkiye’de de kad›n örgütleri Pekin+5 için neredeyse bir buçuk y›l

öncesinden bafllayan uzun haz›rl›k çal›flmalar› yapt›lar. Bu amaçla

‹stanbul’da Anakültür, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Mer-

kezi, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i (KA-DER), Kad›-

n›n ‹nsan Haklar› – YEN‹ ÇÖZÜMLER, Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ve

Soroptimistler Federasyonu, Eflitlik ‹zleme Platformu (Efi-‹Z) ad› al-

t›nda biraraya gelerek bir y›l› aflk›n bir süre ortak çal›flmalar yürüttü-

ler. Bir yandan uluslararas› kad›n hareketiyle iliflki kuran Efi-‹Z, di¤er

yandan da hem toplant› gerçekleflmeden önce hem de toplant› s›ra-

s›nda ve sonras›nda kamuoyunu Pekin+5 hakk›nda bilgilendirmek

için u¤raflt›.  

Efi-‹Z üyeleri Cenevre ve New York’ta yap›lan haz›rl›k toplant›lar›na

ve BM özel oturumuna gerek resmi heyetler içinde, gerekse sivil top-

lum örgütleri temsilcileri olarak kat›larak çok etkin bir rol oynad›lar.

Ayr›ca, Ankara’da Uçan Süpürge’nin ça¤r›s›yla birçok kad›n örgütünün
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kat›ld›¤› bir toplant› düzenlenerek, Türkiye’de kad›nlar›n durumuna

iliflkin ayr›nt›l› bir rapor haz›rland›. Bu rapor New York’ta yap›lan haz›r-

l›k toplant›s›nda ilgililere da¤›t›ld›. 17-21 Ocak 2000’de Cenevre’de ya-

p›lan, özel oturum için bölgesel haz›rl›k toplant›s› niteli¤indeki BM Av-

rupa Ekonomik Komisyonu toplant›s›na resmi heyetin yan›nda Kad›n›n

‹nsan Haklar› - YEN‹ ÇÖZÜMLER, KA-DER, Mor Çat›, Anakültür, Sorop-

timistler, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› ve Marmara Grubu Vakf›

temsilcileri kat›ld›lar. 19-21 Mart 2000’de New York’ta yap›lan haz›rl›k

toplant›s›na kat›lan Türkiye heyeti içinde Kad›n›n ‹nsan Haklar› - YEN‹

ÇÖZÜMLER’den bir uzman arkadafl›m›z da yer ald›.
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Türkiye’nin BM toplant›lar›nda
belirleyici bir rolü vard›r. Bunun
nedeni, birçok üye devlet bu
konferanslardaki oylama
sürecine gruplar halinde
kat›l›rken, Türkiye’nin oyunu
Küba ve Vatikan gibi tek bafl›na
kullanma hakk›na sahip
olmas›d›r. Örne¤in, Avrupa
Birli¤i’ne üye ülkeler önce
kendi aralar›nda tart›flmalar
sonucu bir görüfl birli¤ine var-
makta ve toplant›larda ortak
görüfl do¤rultusunda tek oy 
kullanmaktad›rlar. Ayn› fley 133
Üçüncü Dünya ülkesinin üye
oldu¤u Grup 77 için de 
geçerlidir. ABD, Avustralya,
‹sviçre, ‹zlanda, Japonya,
Kanada, Lichtenstein, Norveç ve
Yeni Zelanda da JUSCANZ adl›
bir grup çerçevesinde oy 

kullanmaktad›r. Bu gruplar›n
hiçbirine üye olmayan az 
say›da ülkeden biri olan Türkiye
ise, kararlar al›n›rken tek
bafl›na oy kulland›¤› için 
belirleyici rol oynama imkân›na
sahip bir konumdad›r. Ayr›ca,
Türkiye, laik yasalar› ve kad›n
haklar› konusunda di¤er
Müslüman ülkelere oranla 
ilerici konumuyla Müslüman 
toplumlar için öncü bir rol
oynayabilme flans›na sahiptir.
Pekin+5 toplant›s›na kadar,
Türkiye bu konumundan 
yeterince yararlanamam›flt›.
Ancak Türkiye’nin tutumunda,
gerek Pekin+5 toplant›s›n›n
haz›rl›klar›, gerekse bizzat BM
özel oturumu sürecinde olumlu
ve ciddi de¤ifliklikler oldu¤u
söylenebilir.

TÜRK‹YE’N‹N BM KONFERANSLARINDAK‹ 

BEL‹RLEY‹C‹ ROLÜ



Pekin+5 sürecinde Türkiye’de elde edilen önemli kazan›mlardan
biri, BM Genel Kurulu’nun özel oturumuna kat›lacak resmi heyette
Türkiye tarihinde ilk defa olmak üzere, ba¤›ms›z kad›n kurulufllar› ta-
raf›ndan demokratik olarak seçilen temsilcilerin de yer almas› oldu.
Resmi heyette yer alan bu temsilciler, ikisi ‹stanbul’dan (Kad›n›n ‹n-
san Haklar› - YEN‹ ÇÖZÜMLER ve Mor Çat›), ikisi Ankara’dan (Türk Ka-
d›nlar Birli¤i ve Türkiye Aile Planlamas› Derne¤i) olmak üzere belirle-
nerek özel oturuma kat›ld›. Özel oturum s›ras›nda düzenlenen STK et-
kinliklerine kat›lan sivil toplum örgütleri, Ankara Üniversitesi Kad›n
Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), KA-DER, Ana-
kültür, Soroptimistler, Kad›n›n ‹nsan Haklar› - YEN‹ ÇÖZÜMLER, Mor
Çat›, Marmara Grubu Vakf›, Kad›n Dayan›flma Vakf›, Han›mlar ‹lim ve
Kültür Vakf› ve Uçan Süpürge’ydi. 

PEK‹N+5 S‹YAS‹ B‹LD‹RGES‹ VE SONUÇ BELGES‹

Özel Oturum sonunda biri “Siyasi Bildirge”, di¤eri de “Sonuç Bel-

gesi” olmak üzere iki belge oybirli¤iyle kabul edildi. Siyasi Bildirge

ile ilgili olarak alt› çizilmesi gereken noktalar flunlard›r:

• Hükümetler Pekin ve Nairobi Konferanslar› belgelerinde att›kla-

r› imzalar›n ve acilen çözüm bekleyen 12 kritik alana iliflkin taah-

hütlerinin arkas›nda durduklar›n› ilan ettiler.

YAN‹:

Yukar›da k›saca anlatt›¤›m›z, küçük ama örgütlü ve “din”,
“kültür” ve “gelenek” gibi dünya politikas›nda “hassas” ko-
nular› kullanarak gerçek çaplar›n›n ötesinde etki sahibi olma
yolunu tutan köktendinci hükümetlerin dünya kad›nlar›n›n ka-
zan›mlar›n› Pekin’de gelinen noktan›n gerisine çekme çabala-
r› sonuçsuz kald›.

Pekin Konferans› s›ras›nda hükümetlerin verdikleri taahhütle-
rin alt› çizildi ve hükümetlere bunlar› gerçeklefltirmeleri için
bir kere daha ça¤r› yap›ld›.  
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• Geliflmifl ülkelerin gayri safi milli has›lalar›n›n %0.7’sini resmi

kalk›nma yard›m› olarak ay›rmak konusunda verdikleri sözleri

henüz tutmad›klar› vurguland›; bu durumun bir an önce düzel-

tilmesi istendi.

• Pekin Eylem Platformu’nun tam ve h›zl› bir flekilde uygulanma-

s› için insan haklar› ve temel özgürlüklerin gelifltirilmesi ve uy-

gulanmas›na daha fazla öncelik verilmesi ve toplumsal cinsiyet

eflitli¤i bak›fl aç›s›n›n bütün temel politika ve programlarda yer

almas› gerekti¤i ve bunun yap›laca¤› taahhüdü verildi.

• Toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas›n›n sadece kad›nlar›n

de¤il, erkeklerin de sorunu oldu¤u ve onlar›n da bu çabaya ka-

t›l›p sorumluluk üstlenmeleri gerekti¤i vurguland›.

• Sonuç Belgesi’nin ilk bölümünde Eylem Platformu’nun hedefini

kad›n›n güçlendirilmesi olarak koyup genel çerçeveyi çizen

konferans, ikinci bölümde Pekin’de öncelikle harekete
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‹stanbul’da bir 8 Mart gösterisi. Karin Ronge



geçilecek alanlar olarak belirlenen 12 kritik alanda kaydedilen

mesafeyi de¤erlendirerek hedef ve taahhütlerin tam olarak ger-

çeklefltirilmedi¤i sonucuna vard›; karfl›lafl›lan engelleri tek tek

saptad›.

• Üçüncü bölümde 1995’ten sonraki befl y›l içinde dünya ölçe¤in-

de yaflanan küreselleflme olgusunun ve bunun yol açt›¤› özel-

lefltirme, kamu harcamalar›n›n azalmas›, sa¤lanabilen faydala-

r›n eflitsiz da¤›l›m›, ülkeler aras›nda ve ülkeler içinde ekonomik

farklar›n ve istikrars›zl›¤›n artmas› e¤ilimlerinin Pekin Eylem

Platformu’nun uygulanmas›n› olumsuz etkiledi¤i belirlendi. 
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“Ortado¤u ve Akdeniz’de Kad›n, Cinsellik ve Sosyal De¤iflim” Sempozyumu:
Kad›n›n ‹nsan Haklar› - Yeni Çözümler Derne¤i, 2001.



YAN‹:

“Küreselleflme” olarak adland›r›lan dünya çap›ndaki bu olay›n

Türkiye ve dolay›s›yla da Türkiye’deki kad›nlar ve toplumsal

cinsiyet iliflkileri üzerindeki etkileri, üzerinde çal›fl›lmas› gere-

ken bir alan olarak kad›n kurulufllar›n›n önünde durmakta.

Sonuç belgesinde ele al›nan baz› ana bafll›klar hareket nokta-

s› olabilir: Mevcut k›t kaynaklar›n adil kullan›m›n› sa¤lamak

için kamu bütçelerinin toplumsal cinsiyet eflitli¤i perspektifiy-

le haz›rlanmas› ve uygulanmas› gibi.

Tüm çal›flma ve çabalar›m›z›, hatta yaflamlar›m›z› etkileyecek

bir di¤er büyük olay da dünyada ve bölgemizde h›zla büyüyen

savafl tehlikesi. Hem bugün hem de yar›n aç›s›ndan çok yönlü
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Pekin+5 Sonuç Belgesi, Pekin
Konferans›’nda yap›lan kad›na
karfl› fliddet tan›m›n› 
geniflleterek, hükümetleri 
“evlilik içi tecavüz dahil olmak
üzere, aile içi fliddetin her 
türüne karfl›” ad›mlar atmaya
ve “zorla evlendirme” ve 
“namus suçlar›” gibi 
gelenekleri yeryüzünden 
silmeye yönelik stratejiler 
gelifltirmeye ça¤›rd›. Namus
suçlar›n›n ve zorla 
evlendirmenin kad›na karfl›
fliddet kapsam› içinde
de¤erlendirilmesi önerisini
yapan ülke Türkiye idi ve
Türkiye heyeti, bu kararlar›n

al›nmas›nda son derece etkin
bir rol oynad›. Böylece “namus
suçlar›” ve “zorla evlendirme”
ilk defa uluslararas› bir 
anlaflma metnine girmifl ve 
kad›na karfl› fliddet olarak 
isimlendirilmifl oldu.  
Pekin+5’te bu konular›n 
sonuç belgesinde ele 
al›nmas›yla, “gelenek-görenek”
kategorisi içine sokularak 
tabulaflt›r›lan, böylece de dile
getirilmesi ve tart›fl›lmas› 
engellenen bu konular gözle
görünür k›l›nd›; hükümetler de
bu gelenekleri önleyici her
türlü önlemi almakla yükümlü
tutuldular.

TAR‹HTE ‹LK DEFA NAMUS SUÇLARI VE ZORLA EVLEND‹RME

ULUSLARARASI B‹R B‹LD‹RGEDE YER ALIYOR



de¤erlendirmeler ve planlar yap›lmas›, haz›rl›kl› olunmas› ge-

rekli. Savafllar›n ve silahl› çat›flmalar›n kad›nlar›n insan hakla-

r› ihlallerini nas›l art›rd›¤›na en son Balkanlar’da tan›k olduk. 

• Dördüncü ve son bölümde ise hem dünya ölçe¤indeki yeni gelifl-

melerden, hem de mevcut koflullardan kaynaklanan engellerin

üstesinden gelmek, Pekin Eylem Platformu’nu tam ve h›zl› bir fle-

kilde uygulamak için yap›lacak eylem ve giriflimler, bunlar› ger-

çeklefltirmesi gereken aktörlere göre grupland›r›larak saptand›.

Sonuç Bildirgesi’nde hükümetler, özellikle kad›na karfl› fliddet,

kad›n ticareti, sa¤l›k, küreselleflme, silahl› çat›flmalar, kad›n›n insan

haklar› ve toplumsal cinsiyet eflitli¤i konular›nda daha önceki

kazan›mlar›n ötesine giden birçok taahhütte bulundular.

PEK‹N + 5’TE HÜKÜMETLER‹N ve 

TÜRK‹YE’N‹N YEN‹ TAAHHÜTLER‹

Pekin+5 Sonuç Belgesi’nde yer alan ve Pekin Eylem Platformu’na

göre daha ileri olan hükümet taahhütleri afla¤›da k›saca özetlen-

mifltir.11

Sa¤l›k 

• En geç 2015 y›l›na kadar cinsel ve üreme sa¤l›¤› hizmetleri da-

hil, yüksek kaliteli temel sa¤l›k hizmetlerinin tüm yafllardaki kad›n-

lar için eriflilebilir hale getirilmesi (79 b),

• Ulusal politika, program ve yasalar›n Kahire+5 Özel Oturu-

mu’nda kabul edilen eylem plan› uyar›nca gözden geçirip de¤ifltiril-

mesi ve bunu yaparken anne ölümlerini azaltmak, sa¤l›k personeli

eflli¤inde yap›lan do¤um oran›n› art›rmak konular›nda miktar ve

zaman olarak belirlenmifl hedeflere ulaflmaya öncelik verilmesi, Ka-

40

11  Ayr›nt›l› bilgi için Pekin+5 Sonuç Belgesi’ne bak›n›z. Bu belgenin tamam›, Kad›n›n
Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü’nden edinilebilir.



hire+5 Konferans›’nda kararlaflt›r›lan ölçüm ve de¤erlendirme k›stas

ve hedeflerinin onaylanmas› (79 c),

• Do¤um s›ras›nda ve/veya do¤um ve/veya hamilelikle ba¤lant›-

l› olarak meydana gelen ölümlerin azalt›lmas›na sa¤l›k sektörünün

öncelikleri aras›nda yer verilmesi (72 b), 

• Erkeklerin cinsel iliflki kurarken sa¤l›k aç›s›ndan daha güvenli

davran›fllar sergilemesini sa¤lamak için, bilgilendirmeyi amaçlama-

n›n ötesine geçen özel e¤itim programlar› düzenlenmesi (72 l),

• S›tma ve verem gibi hastal›klar›n kad›nlar aras›nda orant›s›z ve

afl›r› ölçülerde yayg›nlaflt›¤›n›n dikkate al›nmas›, bu sorunlar›n öncelik-

li olarak toplumsal cinsiyet eflitli¤ine dayal› bir bak›fl aç›s›yla ele al›n-

mas›n› sa¤lay›c› politikalar benimsenmesi ve önlemler al›nmas› (72 a), 

41

• Namus suçlar› ve zorla
evlendirmenin, evlilik içi
tecavüzün kad›na karfl› fliddet
kapsam› içine al›nmas›, 
devletlerin bu konularda
koruyucu ve önleyici yasal
ad›mlar› atmalar›; 
• Kad›n-erkek eflitli¤i 
perspektifinin tüm ana 
plan, program ve politikalar›n
bir parças› haline 
getirilmesi;
• Kad›n›n toplumdaki cinsiyet
kodlamalar›na ba¤l› olarak
üstlendi¤i roller kapsam›nda
yaratt›¤› eme¤in
ücretlendirilmesi konusunda
gerekli önlemlerin al›nmas›;

• Kay›t d›fl› ekonomide ve
tar›mda çal›flan kad›nlar›n ifl
koflullar›n›n düzeltilmesi ve
sosyal güvenceye 
kavuflturulmas›;
• Kad›nlar›n karar alma
mekanizmalar›nda eflit bir
flekilde yer almas›n›n önündeki
engellerin kald›r›lmas›;
• Toplumdaki cinsiyet 
rollerinden kaynaklanan 
eflitsizlikleri ortadan
kald›rmaya yönelik, belirli bir
zaman dilimi içinde
gerçeklefltirimesi öngörülen
hedefler koyulmas› ve bunun
için gerekli para ve insan 
kaynaklar›n›n tahsisi.

TÜRK‹YE’N‹N G‹R‹fi‹M‹YLE PEK‹N+5 SONUÇ BELGES‹NE

DAH‹L ED‹LEN KONULAR 



• Sa¤l›k sektöründe reform yap›larak bütün kad›nlar›n sa¤l›k hiz-

metlerine tam ve eflit biçimde ulaflabilmesinin sa¤lanmas› (79 e), 

• Kad›nlar›n, kalp ve akci¤er hastal›klar›, yüksek tansiyon, kemik

erimesi, meme, rahim boynu ve yumurtal›k kanserleri gibi sa¤l›k so-

runlar›yla ilgili gereksinmeleri için daha ileri ve yeni teknolojilerden,

güvenli ve bütçeye uygun ilaç ve tedavilerden yararlanabilmelerine

olanak sa¤lanmas› (79 h),

• Sa¤l›k görevlileri için güvenli çal›flma ortamlar› sa¤lanmas› (72 f),

• Ergenlik ça¤›ndakiler için cinsel sa¤l›k ve do¤urganl›k sa¤l›¤›

hizmetlerine s›n›rs›z ulaflma olana¤› sa¤lanmas›, kat›l›mc› cinsel e¤i-

tim programlar› gelifltirilmesi (79 f),

• HIV/AIDS’e karfl›, afl›lar›n, mikrobisidlerin gelifltirilmesine ve

kad›n prezervatiflerinin sa¤lanmas›na öncelik verilmesi  (103 b), 

• HIV/AIDS tafl›yanlara karfl› ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›,

özel hayat›n gizlili¤ine sayg› gösterilmesi (72 n), 

• Sigaraya ve sigaradan 2. derecede etkilenmeye karfl› daha s›k›

önlemler al›nmas› (72 q).

fiiddet

• Namus suçlar› ve zorla evlendirmenin kad›na karfl› fliddet kap-

sam›nda ele al›nmas›. Hükümetlerin bu zararl› gelenek ve görenek-

lerin uygulanmas›na son vermek için yasalar, politikalar ve e¤itim

programlar› gibi önlemleri gelifltirmek, benimsemek ve eksiksiz uy-

gulamakla ve yerel kad›n gruplar›yla iflbirli¤i yaparak bu zararl› gele-

neksel uygulama ve âdetlerin kad›nlar›n insan haklar›n› nas›l ihlal et-

ti¤i konusunda toplumsal ve bireysel bilinci yükseltmekle yükümlü

tutulmas› (69 d ve 96 a),

• Çeyiz gelene¤i ile ba¤lant›l› olarak yaflanan fliddeti ortadan kal-

d›rmak için hükümetler taraf›ndan kapsaml› önlemler al›nmas› (96 a), 

• Evlilik içi tecavüz ve aile içi fliddetin her biçimini ortadan kald›r-

42



mak için gerekli yasal önlemlerin al›nmas› ve daha güçlü mekaniz-

malar oluflturulmas› (69 d), 

• Kad›nlara uygulanan fliddete karfl› uluslararas› planda bir “s›f›r

hoflgörü” kampanyas› aç›lmas› (87 b), 

• Kad›na yönelik ›rkç› fliddet sorununun ele al›nmas› (69 g),

• Kezzap ve benzeri yak›c› maddelerle yap›lan sald›r›lar›n kad›na

karfl› fliddet kapsam›nda ele al›nmas› (96 a),

• Ayr›mc›l›¤a dayal› fliddet de dahil olmak üzere, fliddetin her tü-

rünün suç say›lmas› (69 c).

E¤itim

• 2005 y›l›na kadar ilk ve orta ö¤retimde toplumsal cinsiyet fark›-

n›n giderilmesi. 2015 y›l›na kadar k›z-erkek bütün çocuklara ücretsiz,

zorunlu ilkö¤retim hakk› sa¤lanmas›. Aradaki fark› art›rd›¤› sapta-

nan politikalar›n ortadan kald›r›lmas› (67 c),

• Özellikle yetiflkin kad›nlar aras›nda okuma yazma bilmeyenle-

rin oran›nda (2015’e kadar en az yüzde 50 oran›nda) düflüfl sa¤lan-

mas› (95 f).
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Kad›n Ticareti

• Kad›n ticaretinin kurban› olan kad›nlara ekonomik alternatifler

sunulmas›, koordinasyon mekanizmalar› içeren kapsaml› stratejiler

gelifltirilmesi (70 b, 97 c),

• ‹nsan tacirlerinin eline düflmüfl kad›nlar›n yarg›lanmamalar›n›n,

hukuki bir suçlamayla karfl›laflmamalar›n›n sa¤lanmas› (70 c),

• Kad›n ticaretinin tan›mlanmas› konusunda ülkeler aras› iflbirli-

¤i -protokol tasla¤›- oluflturulmas› (70 d, 97 a, 97 b).

Kad›n ve Silahl› Çat›flmalar

• Kad›nlar›n, özellikle yerel kad›n gruplar›n›n ve kad›n kuruluflla-

r›n›n bar›fl süreçlerine tam kat›l›m›n›n sa¤lanmas› (86 b, 86 c),

• Tam ve genel silahs›zlanmaya gidilerek, silahs›zlanmadan

sa¤lanan kaynaklar›n kad›nlara faydal› toplumsal programlarda kul-

lan›lmas›n›n sa¤lan›lmas› (99 k),

• Roma Uluslararas› Ceza Mahkemesi Tüzü¤ü’nün onaylanmas›

(68 e),

• Kamuoyunun, Roma Tüzü¤ü’nde tan›mlanan cinsel fliddet tür-

leri ve toplumsal cinsiyet eksenli suçlar hakk›nda bilgilendirilmesi,

bu suçlar›n önlenmesi ve suçlular›n yarg›lanmas› (96 b).

Küreselleflme

• Küreselleflmenin kad›nlar›n karfl› karfl›ya oldu¤u olumsuzlukla-

r› ve toplumdaki cinsiyet rollerinden kaynaklanan farkl›l›klar› art›rd›-

¤›n›n göz önüne al›nmas›, kad›nlar›n sosyal güvenlikten eflit düzey-

de yararlanmas›n›n sa¤lanmas› (74 b ve 82 l), 

• Makro ekonomik kararlar›n al›nma süreçlerine kad›nlar›n eflit

kat›l›m›n›n sa¤lanmas› (101 a).

Ekonomi

• Kad›nlar›n mülkiyet ve miras haklar›n› tam olarak kullanabilme-
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lerinin sa¤lanmas›, ekonomik kaynaklara eflit ölçüde eriflim ve dene-

tim imkân›na sahip olmalar› için gerekli önlemlerin al›nmas› (68 h), 

• Bütçelerle ilgili tüm süreçlerin tasarlanma, benimsenme ve uy-

gulanmas›na toplumsal cinsiyet perspektifi getirilmesi (73 b), 

• Yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› çabalar›n›n bir parças› olarak,

kad›nlar›n konut üzerinde denetim ve konut edinebilme haklar›n›n

sa¤lanmas› (101 d ),

• Kad›nlar›n ifl yaflam›ndaki haklar›na iliflkin Uluslararas› Çal›flma

Örgütü (ILO) bildirgesi ilkelerinin savunulmas› ve kad›nlar›n ifl hak-

lar›yla ilgili ILO sözleflmelerinin benimsenmesi (94 b). 

‹nsan Haklar›

• 2005 y›l›na kadar ayr›mc› yasalar›n ve toplumsal cinsiyete da-

yal› ayr›mc›l›¤a karfl› etkili bir biçimde tepki gösterilmesini engelle-

yen yasal boflluklar›n kald›r›lmas›. Ayr›mc›l›ktan ar›nd›r›lm›fl ve top-

lumsal cinsiyete duyarl› bir yasal ortam yarat›lmas› (68 b),
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• Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi ‹h-

tiyarî Protokolü’nün onaylanmas› (68 d), 

• Toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›yla iliflkili bask› ve fliddetin, iltica

için geçerli neden olarak kabul edilmesi (68 i),

• Erkek ve kad›n göçmenler aras›nda mevcut eflitsizliklerin sorun

olarak ele al›nmas› ve toplumsal cinsiyet eflitli¤inin güvence alt›na

al›nmas› (98 b),

• Kad›n›n insan haklar›n› savunan ve koruyan kifli, grup ve top-

lumsal örgütleri korumak için gerekli önlemlerin al›nmas› (98 e),

• Anlaflmalar›n uygulanmas›ndan sorumlu devlet kurumlar›n›n

çal›flmalar›na toplumsal cinsiyet perspektifi getirmelerinin sa¤lan-

mas› (98 f),

• Sözleflmeye taraf devletlerin, Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›-

l›¤›n Önlenmesi Komitesi’nin nihai yorumlar›n› ve tavsiyelerini gözö-

nüne almaya teflvik edilmesi (BM ve uluslararas› kurulufllara) (85 g),

• Ülkelerin yerli halklar›na mensup kad›nlar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›-

lanmas› ve haklar›na sayg› gösterilmesi için önlemler al›nmas› (69 h,

95 e, 95 i).

Siyasal Güçlenme

• Kad›nlar›n siyasi partilere ve parlamentolara kat›l›m›n› art›rma-

ya yönelik kotalar getirilmesi, önlemler al›nmas› (66 a ve 81 b).

Sonuç bildirgesinin kad›n kurulufllar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan

yanlar› da yok de¤ildi. Sonuç belgesinde hangi zaman dilimi içinde

gerçeklefltirilece¤i belirlenmifl daha fazla hedef bulunmas› ve daha

somut ölçüm ve de¤erlendirme k›staslar›n›n yer almas› gerekti¤i; so-

nuç bildirgesinin, Pekin Eylem Platformu’nun daha büyük bir h›zla

hayata geçirilmesini sa¤lamak için gerekli somutluk ve ayr›nt›dan

yoksun oldu¤u bu elefltirilerin bafll›calar›yd›. Kiflinin cinsel tercihini

özgürce belirleme hakk›, eflcinsellerin haklar› ve sa¤l›kl› ve güvenli

46



kürtaj hizmetleri konusunda daha net ifadeler kullan›lmas› yönünde-

ki çabalara karfl›n, bu alanlarda “kad›nlar›n, cinselliklerine iliflkin ko-

nularda zorlamadan, ayr›mc›l›ktan ve fliddetten uzak, kendi sorum-

luluklar› alt›nda ve özgürce karar vermeleri” gerekti¤ine dair bir ifa-

denin ve Pekin toplant›s› kararlar›n›n ilerisine geçilememiflti. 

PEK‹N+5: B‹R EYLEM ÇA⁄RISI

Kad›nlar›n her alanda güçlenmesi ve söz sahibi olmas› gerçek de-

mokrasinin temel koflullar›ndan biridir. Ço¤u devlet uluslararas› an-

laflmalarda bu gerçe¤i kabul etmifl durumdad›r. Buna karfl›n, “özel”

alanda karfl›laflt›¤›m›z kad›n›n insan haklar› ihlallerini önlemek ve

yeryüzünden silmek konusunda önlem almamakta direnen, ulusla-

raras› belgelerdeki taahhütlerini yerine getirmeyen pek çok hükümet
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vard›r. Türkiye’de devlet, kad›n-erkek eflitli¤ini yaymak ve toplumsal

cinsiyet perspektifini tüm politikalara entegre etmek konular›nda di-

renç göstermeye devam etmekte; kad›na karfl› fliddet konusunda sü-

reklilik arzeden, tutarl› ve kurumsallaflm›fl bir tepki göstermemekte-

dir. Devlet kat›nda al›nan tav›rlar ve gösterilen çabalar kiflisel düzey-

de kalmaktad›r. Bu duyars›zl›¤›n k›r›ld›¤› ve olumlu ad›mlar›n at›la-

bildi¤i noktalarda, ba¤›ms›z kad›n hareketinin 1980’lerden bu yana

yo¤unlaflan çabalar› ve bu çabalar› destekleyen uluslararas› bask›

önemli rol oynam›flt›r. 

Kad›n ve insan haklar› konulu uluslararas› toplant›lar›n ve anlafl-

malar›n ulusal düzeyde gerçek eflitli¤i sa¤lamaya yönelik politikalara

dönüflmesi, hükümetler taraf›ndan uluslararas› toplant›larda verilen

sözlerin ve belirlenen ilkelerin hükümet politikalar› ve uygulamalar›

boyutunda ne derece yaflama geçirildi¤ine ba¤l›d›r. Bu kararlar›n ç›k-

mas› için Türkiye’de ve tüm dünyada pek çok kad›n hem kafaca hem

de fiilen büyük emekler harcad›, mücadele etti. Bu kitapç›kta ele ald›-

¤›m›z ve yüzy›llar›n tecrübe ve geleneklerine sahip güçlü bir muhale-

fetle zorlu mücadeleler yaparak elde edilen kazan›mlar›n ete kemi¤e

bürünmesi, fikir ve kavramlar düzeyinde kazan›lm›fl zaferler olmaktan

ç›k›p, hayatlar›m›z› ayr›mc›l›k ve fliddetten ar›nd›ran, yani daha yaflan-

maya de¤er k›lan somut geliflmeler haline gelmesi, hükümetlerin si-

yasi iradelerine ba¤l› oldu¤u kadar, bu taahhütlerin takipçisi olacak

ve kad›nlar› ve Türkiye kamuoyunu bu konuda bilgilendirip harekete

geçirecek ba¤›ms›z kad›n örgütlerine ve di¤er sivil toplum örgütlerine

de ba¤l›d›r. Bütün bu kararlar ancak somut kazan›mlara dönüfltükleri

ölçüde anlam kazanacak, de¤er ifade edeceklerdir. 

Bu kitapç›kta tarihsel geliflimi içinde anlat›lan uluslararas› top-

lant›lar›n sonuç belgeleri ve eylem planlar›nda saptanm›fl öncelikli

alanlar ve hedefler, bir yandan devletlerin yükümlülüklerini ortaya

koyarken, bir yandan da ulusal ve uluslararas› kad›n hareketleri ara-

s›nda hedefler ve öncelikler çerçevesinde koordinasyonu sa¤lama
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ifllevini yerine getirmektedir. fiunu unutmamak gerek ki, bu kaza-

n›mlar› olmam›fla çevirmeye çal›flan, bafl›n› Vatikan ve köktendinci

devletlerin çekti¤i bir karfl› cephe vard›r. At›lacak ilk ad›mlardan biri,

kad›nlar›n, bulunduklar› her konumda bu sözlerin hayata geçirilme-

sini talep etmeleri, bu ihtiyac› gündeme getirmeleri olacakt›r. 

Pekin Eylem Platformu ve Pekin+5 belgelerinde saptanan sorun

alanlar› harekete geçmek için iyi birer çerçeve oluflturmaktad›r. Eli-

mizdeki bir di¤er veri ise, Türkiye’nin Pekin’de ve Pekin+5’te yapt›¤›

taahhütler ile Ulusal Eylem Plan›’nda öncelikli ilan etti¤i sekiz sorun

alan›yla ilgili olarak ortaya koydu¤u hedeflerdir.

Koyulan hedefler ve yap›lan taahhütler ile somut durumu her bir

alanda karfl› karfl›ya koymak bile, hem uyar›c›/ö¤retici hem de hare-

kete geçirici olacakt›r. Somut durumla ilgili veri toplama, düzenli bil-

gi ak›fl›n› düzenleme çal›flmalar›, ayn› zamanda taban örgütlenmesi-

ne de destek olabilecek, kad›n›n insan haklar› konusundaki duyarl›-

l›¤› art›racakt›r. 
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