
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin 25. Yılı Nedeniyle,   

03 Mart 2020 Açıklaması 

 

Sözlerime 34 vatan çocuğunu toprağa vermenin acısıyla ve savaşa hayır diyerek başlamak istiyorum. 

Yönetimin erkekleri de yok eden şiddetini kınıyorum.  

 

Kadın Hakları Komisyonunun ve sonra devamı Merkezinin 8 Mart 2020’de 25 yılı doldurmasının 

heyecanını sevinçle kutluyor, hepinize iyi ki varsınız, diyorum.  

 

Aynı zamanda 3 Mart 1924 Şeria ve Evkaf Bakanlığı’nın Kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

kurulması ve laik ve parasız ilkokul eğitimine geçişin günüdür. Ne yazık ki, artık Diyanet de 

çıkmazdadır ve okullar da dinsel kuşatma altındadır. 

 

Biz erkeklerin dünyasında kadına karşı şiddetin önlenmesi için başkaldırıyla yola çıktık. Bugün de 

anneler, çocuklar, sınırda bekleyen göçmenler en büyük erkek şiddetinin pençesindeler. 

 

Mücadelemizi büyütmek, gücümüze güç katmak için, başlangıç yıllarını anımsamak kendiliğinden 

içimizdeki ateşi yakacak ve bizi yenileyecektir. 

 

Baro Başkanımız Turgut Kazan, o zaman.  Kendi deyişiyle; kadın haklarına inanmıyor, insan haklarını 

yeterli görüyor. Bu binanın ana yurdu olan yıkılan binanın alt katında bir 8 Mart 1995 tarihinde sıcacık 

bir kokteylle siyasetin gündemine girdik.  

 

“Gönüllü Danışman Avukatlarla” toplumda ün kazandık. Gazeteler televizyonlar bizden söz etmeye 

başladı. Sürekli Basın toplantılarıyla erkek Baroda kadının sesini yükselttik, tek eyledik. 

 

Dönem karşı devrimin adım adım yaklaştığı zamanlardı. Zina, bekaret, muta nikahları, türban 

tartışılıyordu. Bu ortamda medeni kanun, ceza kanunu değişikliklerini yapan kurumsal ağırlıklı bir 

kurum olarak tarihe kendimizi yazdırdık.  

 

4320 sayılı ailenin korunması yasası ve onun ilk uygulamamasını gerçekleştirdik. İlk koruma kararını 

aldık. Devlet bakanı Aysel Baykal tarafından Plaketle ödüllendik. Arkadaşlarımla birlikte bu çılgın 

yılları “Adaletin Ardında” kitabımın da anlatıyorum. 

 

Şimdi bu kitabın devamında yer alan ve o dönemde başladığımız “herkese avukat bulma” olanağı 

getiren “hukuksal koruma sigortalarından”  söz edeceğim.  Bu çalışma sonunda 2019 Yargı Reformu 

Strateji Belgesi ile Hükümetin gündemine girmiştir. 

 

Kadının şiddete karşı korunmasını barolar, kadın hakları eğitiminden geçmiş uzmanlık kazanmış 

avukatlar ve özel sigorta şirketleri ile devlet tarafından ele alınması son derece önemlidir. Elbirliği ile 

bu projeyi gerçekleştirmek, şiddet gören kadını, yargı öncesinde hukuksal danışma alacağı bir avukatla 

yola çıkarmak, aldığı darbeyi hafifletecek, süreci kolaylaştıracaktır.   

 

İşin özü demokrasi aşığı kadın avukatların emeği ile toplum şiddetten arınacaktır. Kadınların 

mücadelesi şiddeti yenecektir, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.  
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