
10 GÜNDE 10.000 KADINDAN İMZA: “NAFAKA HAKKINA DOKUNMA” METNİNE 

DESTEK ARTARAK SÜRÜYOR, İMZALAR 10 GÜNDE 10.000’İ AŞTI! 

Nafaka Hakkı Kadın Platformu olarak 12 Haziran 2019 günü, 100 kadının imzaladığı bir metin 

yayınlamıştık. Kadınların nafaka hakkına karşı yasa değişikliği ya da yargı kararları yoluyla 

getirilecek her türlü kısıtlamaya itiraz etmiştik. Tüm kadınların dayanışmasıyla imzalarımızın sayısı 

10 günde 10.000’i aştı. 

Kampanyamıza, ev kadınlarından politikacılara, sanatçılardan iş insanlarına, hukukçulardan 

akademisyenlere, sporculardan mühendislere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki çeşitli kesimlerden 

yeni kadınlar katıldı. Metnin yeni imzacıları arasında eski bakan İmren Aykut, sanatçı Melike 

Demirağ, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Dünya Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 

Emeritus Profesör Deniz Kandiyoti, tiyatro oyuncusu Melek Baykal,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dilbilimci yazar Necmiye 

Alpay gibi alanında çalışmalarıyla tanınmış birçok kadın* var. 

 

Kadın hakları ve eşitlik karşıtı çevrelerin yoksulluk nafakasına karşı yükselttikleri kampanyanın, 

bununla sınırlı kalmadığının ve ev içi şiddetten korunma, boşanma hakkı, mal rejimi, miras paylaşımı 

da dahil olmak üzere kadınların tüm haklarına karşı saldırı niteliği taşıdığının farkındayız. Biz 

kadınlar, kadınların görünmeyen emeğine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saldıran bu kadın düşmanı 

grupların karar vericiler tarafından dikkate alınmalarını esefle izliyoruz.  Bu gruplar, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini ve kadınları şiddetten ve ayrımcılıktan koruyan yasaları hedef almaktadırlar. 

Uygulamada genellikle çalışan kadınlara zaten yoksulluk nafakası bağlanmamaktadır. Nafaka asıl 

olarak ev kadınları açısından önem taşımaktadır. Nafaka hakkına saldırılar, büyük oranda kadınların 

üzerine bırakılmış olan ev içi emeği değersizleştirme ve görünmez kılma çabasıdır. Oysa ki, ev içi 

emek de, aynen ev dışındaki emek gibi ekonomik bir değere sahiptir. İster ev içi, ister ev dışı 

olsun,  her iki emek de, ailenin geleceği, huzur ve refahı için harcanmaktadır. Medeni yasadaki nafaka 

ve mal rejimleri ile ilgili düzenlemeler bu nedenle yapılmıştır. 

Bu nedenle, Medeni Yasa’nın tek bir kelimesi bile değiştirilmemelidir. Ayrıca uygulamada yargı 

eliyle nafaka hakkına erişimin engellenmesi gayretlerinden de vazgeçilmelidir. Nafaka süresinin 

hakimlerin takdirine bırakılması önerisine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Son zamanlarda yasanın yapılış 

amacının tam tersine, yasanın amacının ortadan kaldırılmasına yönelik bu tür kararların verildiğini 

kaygıyla takip etmekteyiz. Özetle, yasanın değiştirilmesine de fiili olarak etkisiz hale getirilmesine de 

karşıyız. 

 

Kadın haklarına saldırının nafaka hakkının sınırlandırılmasıyla hız kazanacağının tekrar altını 

çiziyoruz. Kadın haklarının içini boşaltma niteliğindeki bu girişimlere karşı çıkan metnimize 

erkeklerden de yoğun destek geliyor. Kadın, erkek, herkesin 

imzalarını https://nafakahakkinadokunma.com/ adresindeki linke bekliyoruz. 

 

*Ayşegül Devecioğlu / Yazar, Ayşegül Doğan / Gazeteci, Belkıs Akkale /Türk Halk Müziği Sanatçısı, 

Berna Laçin / Oyuncu, Elit İşcan / Oyuncu, Erendiz Atasü / Yazar, Jülide Kural / Sanatçı, Lale 

Aytaman / Eski Vali ve Milletvekili, Nilay Yılmaz / Spor Yazarı, Özge Mumcu / Uğur Mumcu 

Araştırmacılık Gazetecilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Sedef Kabaş / Haber Sunucusu-TV 

Programcısı,  Seher Dilovan / Sanatçı, Serra Yılmaz / Oyuncu, Suzan Kardeş / Müzisyen-Oyuncu, 

Tülay Günal / Oyuncu, Tülin Özen / Oyuncu 

 

 

https://nafakahakkinadokunma.com/

