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Woman Security ( Safety)  at the Nested Fields of Life

Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği

DERLEME / Review

Fahriye Yonca AYAS ,1

ABSTRACTÖZ
Today safety understanding is accepted generally and multilateral. 
Security has definition not only at political and military fields also 
includes more definitions like economy, techonology, culture, clima-
te and community safety.  Woman is struggling   to have an  socially 
identitiy  other than family woman  and to move out of from the pro-
visions and  priorities of man. Safety problem is  the most important 
reason of this situation. To provide personal safety and freedom;  we 
must make everybody accepted that woman safety is a human right 
and needs to be created in all fields of life. The aim of this article is; 
to examine the place of woman for safety in every aspect ,  and the 
conditions of today.

Günümüzde güvenlik anlayışı genel ve çok taraflı kabul edilmektedir. 
Güvenlik artık sadece siyasi ve askeri alanda değil; ekonomi, tek-
noloji, kültür, iklim, ve toplum güvenliği gibi çeşitli tanımlamaları 
da içermektedir. Kadın, erkeğin hükümlerinden ve önceliklerinden 
çıkarak kendine aile kadını kavramı dışında toplumsal kimlik edin-
mekte zorlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise kadının güvenlik 
sorunudur. Kişisel güvenlik ve özgürlük sağlanabilmesi için yaşa-
mın tüm alanlarında kadın güvenliğinin bir insan hakkı olduğunu ve 
oluşturulması gerektiğini kabul ettirmek zorundayız. Makale kadının 
günümüzde güvenlik açısından her yönüyle nerede olduğunu; koşul-
ları inceleme amacını taşımaktadır.
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GİRİŞ
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre güvenlik; ‘’Top-
lum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürü-
tülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi duru-
mu, emniyet.’’ olarak tanımlanmaktadır. (1) başka 
bir kaynağa göre ise; ‘’bir bireyin kendini diğer 
bireylerin verebileceği zararlardan korunduğunu 
hissettiği ruh haline güvenlik ‘’denebilir (2).

Güvenlik tanımını şöyle de yapabiliriz: Bireyin 
kendini sadece diğer bireylerin değil, doğanın, 
çevresinin ve küresel sorunların yaratabileceği 
zararlardan korunduğunu hissettiği durum.

Bu durum sosyal güvenlikten fiziksel güvenliğe 
kadar uzanan birçok değişkene sahiptir (3).

Tanımlamayı nasıl yaparsak yapalım; güvenliğin 

önemi değişmez. Değişmediği için de geçmişten 
günümüze kadar insanların temel ihtiyaçlarından 
biri olmayı sürdürmüştür (4).

Kadın giderek toplum içinde daha fazla yer alıyor 
gibi görünse de ekonomik ve sosyal hayat için-
de bulunsa da hala kendi yaşamını kontrol altına 
alması doğal bir haktan çok bir lütuf olarak gö-
rülmektedir.  Geçmişten günümüze değişen rol 
modelleri ve hayat koşulları içinde kadınlar gi-
derek toplumsal cinsiyet ayrımcılığına daha fazla 
tepki göstermektedir. Ve bu mücadele içinde ka-
dın   ne yazık ki bedeninden küreselleşen dünya 
ilişkilerine kadar güvenlik sorunu yaşamaktadır. 
Makale, kadının günümüzde güvenlik açısından 
her yönüyle nerede olduğunu; koşulları -konuyla 
ilgili literatür taramasından yararlanarak  incele-
me amacını taşımaktadır. 

Kadınlar değişen dünyada yükselen yeni değerler 
oluşurken toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı 
mücadeleye devam etmişlerdir. Bu mücadelenin 
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şekli her ülkenin kendi koşullarına ve kadınla-
rın konumlarına göre farklı biçimlerde olmuştur.  
Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk 10 yılda Mustafa 
Kemal Atatürk gerçekleştirdiği reformlar ile ka-
dınların haklarını elde etmesini sağlamıştır (5).
Ancak ne yazık ki kadınların toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı nedeniyle yaşadığı sorunlar ülkemiz-
de ve dünyada giderek artan bir şekilde sürmek-
tedir. Bu ayrım kadının kendini her alanda ve her 
şekilde güvende hissetmesine engel olmaktadır.  

GÜNÜMÜZDE DURUM
Toplumsal açıdan kadın erkeğin hükümlerinden 
ve önceliklerinden çıkıp kendine aile kadınından 
başka kimlik edinmekte zorlanmaktadır. Bu ko-
nudaki anahtar tespit ise, yasada ve görünürde 
eşitlik olsa da düşüncedeki algıda kadın erkekle 
eşit olmayışıdır. (6) Kimlik ve eşitlik için girdi-
ği mücadele içinde hem toplum hem de ‘’abi’’, 
‘’baba’’, ‘’koca’’, ‘’eski eş’’, ‘’büyük aile önderi’’ 
gibi rol almış erkekler tarafından her tür güvenli-
ğini tehdit altında hissetmektedir.

Günümüzde güvenlik anlayışı genel ve çok taraflı 
kabul edilmektedir. Güvenlik tanımı artık sadece 
siyasi ve askeri olarak kalmayıp; ekonomi, tekno-
loji, kültür, iklim ve toplum güvenliği gibi çeşitli 
tanımlamaları da içermektedir (7).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsan 
Güvenliği kavramını öne çıkaran 1994 yılı İnsa-
ni Kalkınma Raporu konuyu ekonomik, yiyecek, 
sağlık, çevre, kişisel/bireysel, toplumsal, siyasi 
olmak üzere yedi başlıkta açıklamaktadır (8).

Sadece kadınların değil kişi anlamında özgürlük 
kavramının ihtiyaç duyduğu güvencelere,  müca-
dele sonucu ulaşılmıştır. Ne yazık ki hala dünyada 
çeşitli ülkelerde ağır ihlaller bulunmaktadır. Tüm 
bu özgürlükler temel insan hakkı olarak tüm ulu-
sal ve uluslararası metinlerde yer almaktadır (9). 
Kadınlar ise bu süreğen mücadele içinde bir de 
kadın olmanın toplum içindeki koşulları nedeniy-
le daha çok hırpalanmakta daha çok mücadele et-
mek zorunda kalmaktadırlar.

Güvenlikle tehdit arasında doğrudan bir ilişki 
olduğundan (10) kadınlar için yapılan güvenlik 

sağlayıcı çalışmalar popülizmden uzak ve sür-
dürülebilir olmalıdır. Günümüzde kadın güven-
liğini tehdit eden unsur olarak medya ve resmi 
kuruluşlarda hatta toplumda bile sadece fiziksel 
şiddet öne çıkmış durumdadır. Güvenlik denince 
sadece can güvenliği akla gelmektedir. Ancak, 
soruna derinlemesine bakılırsa; fiziksel şiddetin 
ve tehdit ettiği can güvenliğinin farklı güvenlik 
alanlarındaki eksikliğin bir sonucu olduğu net-
tir.  Çünkü kadın için esas güvenliği sağlayacak 
alanlarda toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ya-
rattığı boşluklar olduğundan; kadın her anlamda 
savunmasız, tehdide açık kalmakta; son nokta ise 
kadının öldürülmesine kadar varan fiziksel şidde-
tin yok ettiği can güvencesizliği olmaktadır. Yine 
temel alanlarda oluşan boşluklar kişisel güvenlik 
alanında da sorunlar yaratmaktadır.
Çeşitli kaynaklarda değişik şekillerde sözü edi-
len; Ekonomik Güvenlik, Gıda Güvenliği, Sağlık 
Güvenliği, Çevre Güvenliği, Kişisel Güvenlik, 
Toplum Güvenliği, Siyasi Güvenlik, Sosyal Gü-
venlik, Can Güvenliği kavramları doğrultusunda 
gidecek olursak kadın güvenliği için ana unsurları 
şematik olarak toparlayabiliriz. (Şekil 1)

Şekil 1   Kadın Güvenliğini Oluşturan Ana Un-
surlar

Şekilde yer alan mavi kutucuklar Kadın Güvenli-
ği için olmazsa olmaz alanları vurgularken; yeşil 
kutucuklar ise bu güvenlik alanları oluşturulurken 
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izlenmesi gereken sürdürülebilirlik kurallarını 
özetlemiştir. Yeşil kutucuklarda yer alan başlıklar 
(11) numaralı  kaynaktan esinlenerek şemaya yer-
leştirilmiştir. 

Şekilde de görüldüğü gibi bu beş güvenlik kavra-
mı eşit olarak kadın güvenliğini ve birbirlerini et-
kilemektedir. Tüm alanlar olmak ve sürdürülmek 
zorundadır.  Şekilde yer alan beş güvenlik alanını 
etkileyen güvenlik alanları da makale içinde ince-
lenecektir.  (Şekil 2)

Şekil 2   Kadın Güvenliğini Oluşturan Unsurların 
Karşılıklı ve Katmanlar Halinde Etkileşimi           

1. EKONOMİK GÜVENLİK 
Ekonomik güvenlik sağlamada en önemli etken 
kişinin yeteneklerine ve isteğine uygun bir alan-
da çalışma fırsatı elde edebilmesidir. Kişinin 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgi birikiminin 
sağlanması eğitim ile gerçekleşebilir. Bir diğer 
önemli etken ise sağlıktır. Sağlık işçi verimlili-
ği; işgücü katılımı, tasarruf ve yatırım oranlarını 
etkiler, demografik faktörler ve insana dair tüm 
unsurlar ile birlikte toplumun gelişmişliği ve re-
fahı üzerinde doğrudan etkilidir (12). Ekonomik 
kalkınma için de fiziki sermaye ve eğitime yapı-
lan yatırımlar kadar sağlık sisteminin gelişmesine 
de yatırım yapılması gerektiği belirtilmiştir (13).  
Sınırlı istihdam olanakları, işgücüne katılımın 
düşük olması, düşük ücretler ve esnek olmayan 
çalışma saatleri nedeniyle ekonomik alanda ka-
dınların rekabet gücü zayıftır. Farklı alanlarda 
maruz kaldıkları eşitsizlikler kadınların özgürce 
seçim yapabilmelerini ve yeteneklerini geliştire-
bilmelerini engellemektedir. Bu da kadınları ge-
lir ve servet dağılımı açısından dezavantajlı hale 
getirmektedir (14). Ekonomik güvenlik kapsamı 
içinde sosyal güvenliği de ele almak gereklidir.

Tüm bunların sonucunda kadın ekonomik güven-
likten yoksun ve bağımlı olarak yaşamak zorunda 
bırakılmaktadır. Ekonomik bağımlılık ise kadının 
sağlık, toplum, çevre ve siyasi güvenlik alanların-
da gücünü engellerken; hayat boyu öğrenme, ken-
dini geliştirme şansına da set çekmekte ve döngü-
sel anlamda giderek güçsüzlüğü ve güvencesizliği 
kadını sarmaktadır.  

2. ÇEVRE GÜVENLİĞİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre çevre ‘’İn-
sanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etki-
leşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ortamdır”  (15) . 

Çevre kişinin sağlığını etkileyen en önemli et-
menlerden biridir (16).

Kişiyi etkileyen farklı -çevreleri – sıralayacak 
olursak, ekonomik çevre, teknolojik çevre, politik 
çevre, sosyal ve kültürel çevre, hükümet (şehir, 
eyalet, federal yasalar ), doğal çevreden söz edi-
lebilir  

Doğal çevrede meydana gelen ve insan sağlığı-
nı, güvenliğini  etkileyen olumsuz  koşullar  gü-
nümüzde  tüm dünyada tartışılmakta tüm  bilim 
dallarınca  önleme ve korunma programları  ge-
liştirilmektedir. Tüm bu olumsuz gelişmelerden; 
çevre tahribatından kadınlar da etkilenmektedir. 
Doğal çevre güvenliği içinde çevre ile birebir et-
kileşim içinde olan gıda güvenliğini de ele almak 
zorundayız. Gıda güvenliği, “çiftlikten sofraya’’ 
yaklaşımı ile ele alınmaktadır. Gıda güvenliğinin 
sağlanması için hammaddeden başlayarak tüke-
time kadar her aşamanın incelenmesi ve kontrol 
edilmesi gereklidir (18). Geleneksel toplum mo-
delleri gereği evde yemekler ve gıda alışverişi ge-
nellikle   kadın tarafından yapılmaktadır. Yemek  
yapımı için hazırlık aşamasında,  yemeğin pişi-
rilmesi  ve  tadına  bakılmasında güvensiz  gıda-
da olabilecek  tüm etkenler ile  birebir  doğrudan 
ve  ilk  karşılaşan  kişi  kadın  olmaktadır. Gıda 
güvenliği açısından kadın riskle ilk karşılaşan ve 
aldığı önlemler ile riski bertaraf eden kişidir.
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Sosyal ve kültürel çevre içinde kadın toplumsal 
cinsiyet ayrımının yarattığı bakış açısı ile hala 
obje, meta olarak görülmektedir. Kendini ifade 
edebilmesi   erkek egemen toplumun koymuş bu-
lunduğu   yazılı olmayan kuralların izin verdiği 
ölçüde   olabilmektedir. Sosyal ve   kültürel çevre 
oluşumunda   eğitim güvenliği ve ekonomik gü-
venlik önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Sosyal ve kültürel çevrenin kendine özel 
kuralları ve değişkenliği kadının meta olarak ka-
bul edilmesinden can güvenliğinin tehdit edilme-
sine kadar uzanabilmektedir.  Sosyal ve Kültürel 
çevrenin kuralları sonucu aile içi şiddet fiziksel, 
cinsel, psikolojik, ekonomik şekillerde kendini 
göstermektedir (18).

Politik ve yönetsel çevrede siyasi ve idari erk 
çoğunlukla erkeklerin elinde olduğundan sosyal 
ve kültürel çevrenin etkileri ile kadın yaşamı ve 
güvenliği şekillenmektedir. Yazılı yasaların gün-
delik yaşama geçişi ve kadının söz hakkına sahip 
oluşu çok küçük adımlar ile olmaktadır. Güç ve 
söz sahibi kadınların da çeşitli nedenlerden dolayı 
kadın bakış açısını yönetime ve siyasete yansıta-
maması ya da yansıtmaması da dikkate alınması 
gereken bir durumdur.

Teknolojik çevre kullanımı kadının eğitimi, eko-
nomik düzeyi, konumuna bağlı olarak değişmek-
tedir. Zaman zaman kaçış olarak görülen sosyal 
medya iletişimleri yine kadının güvenliğini tehdit 
eden unsur haline gelebilmektedir. Bu alanlardaki 
kullanımın da yine gündelik hayatın bir yansıması 
olduğu aile içi erkekler tarafından denetlenmesi 
de söz konusudur. 
   
3. SAĞLIK GÜVENLİĞİ
  
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘’ yalnız-
ca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, 
aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak 
tam bir iyilik hali’’ olarak tanımlanmaktadır.  Sağ-
lık tanımı, beklentilerin artmasını da kapsayarak 
günümüzde de giderek daha geniş anlamlar içer-
mektedir.

Sağlığın temel anlamı; paylaşımı hakkında fark-
lı yorumlar varken en doğru tavır kavramı insan 

için sadeleştirmek olacaktır. Tanımı yaptıktan 
sonra kişisel farklılıklarını gözlemleyerek; sağ-
lıklı yaşayabilme koşullarını oluşturmak gerekir. 
Sağlık, en sade tarifle: bedensel, ruhsal, zihinsel 
ve sosyoekonomik olarak tam bir iyilik halidir.  
Kişinin tüm çevresi, koşulları göz önüne alınarak 
sağlıklı yaşaması için genelden özele olması gere-
kenler uygulanmalıdır (13).

Kadın sağlığını yaşam boyu süren bir süreç içinde 
ele almak gerekmektedir. Bu süreç içinde geçiri-
len çocukluk, ergenlik, hamilelik öyküleri ve do-
ğumlar orta yaş, menopoz ve yaşlılık evrelerinin 
her biri bir önceki dönemden etkilenir.  Kadınlar 
sağlık açısından yaşadıkları ülkeye göre farklı 
koşullarda bulunmaktadır. Refah düzeyi yüksek 
ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bulunmadığı 
toplumlarda kadınların sağlık hizmetine erişimi 
daha kolay olurken özellikle toplumsal cinsiyet 
ayrımının kadın sağlığını ve sağlık hizmetine 
ulaşmayı olumsuz etkilediği bir gerçektir. ‘’Kadın 
sağlığını üreme sağlığı ile bir tutan anlayış yerine, 
toplumsal cinsiyet kavramını da içine alan yeni 
yaklaşımlar kadın sağlığının başlıklarını değiştir-
mektedir (19).

Kadının sağlık güvenliği için öncelikli olarak eği-
tim güvenliği ve ekonomik güvenliği sağlanmak 
zorundadır. Bireysel olan bu faktörler kadının 
sağlık hizmetine ulaşabilmesine katkı sağlaya-
caktır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınların 
erkeklerden daha farklı sağlık sorunları yaşama-
larına neden olmaktadır. Kadınlar intrauterin ya-
şamdan yaşlılık dönemlerine kadar daha fazla risk 
faktörü ile karşılaşmaktadır.  Kadın olmalarından 
dolayı şiddete, ayrımcılığa, farklı hastalıklara ve 
psikososyal sorunlara daha fazla maruz kalmakta-
dırlar (20).  Eşitsizlik durumu kadının öğrenim, iş 
yaşamına katılım ve gelirini olumsuz etkileyerek 
kadın sağlığına ilişkin pek çok sorun yaratmakta-
dır (21). (Şekil 3)



28

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

Şekil 3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın 
Üreme Sağlığına Etkisi (21)

Herkes için her açıdan ulaşılabilir olması gereken 
sağlık hizmetine ne yazık ki kadınlar yeterince 
ulaşamamaktadır (13). 

Günümüzde sağlığın iş performansına katkısı; 
sağlık ile üretim verimi arasındaki karşılıklı etki-
leşim doktorlar kadar ekonomistlerin de ilgisini 
çeken konular haline gelmiştir. Giderek küresel-
leşen dünyada- dolaylı nedenler ve kar tutkusuna 
bağımlı olarak da olsa- iş adamları, büyük firma-
lar; özetle kapitalist sistemin bile bütün öğeleri, 
yöneticileri iş sağlığının gerekliğini (işçi sendika-
larından bile daha fazla) tartışmasız savunmakta-
dırlar (13).  İş sağlığı ve Güvenliği alanında bulu-
nan mevcut sorunlar kadınların sağlığının gelişti-
rilmesine   engel olmakta hatta olumsuz etki yap-
maktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yasalar 
ve kurallar genellikle erkekler için oluşturulmuş 
olduğundan kadına özgü sorunlar yine çözülme-
miş durumdadır.

Kadınların daha fazla risk altın-
da olmasına neden olan başlıca 
özellikler: (22)

1. Fiziki güç bakımından daha 
zayıftır
2. Vücut yapısı ufaktır
3. Solunum kapasiteleri ve kan 
hemoglobin düzeyleri düşüktür
4. Vücut yağ miktarı oranları faz-
ladır
5. Boya göre omurga uzunluğu 
fazladır
6. Cinsel tacize uğrama bakımın-
dan riskleri yüksektir
7. Günlük ev işleri de kadınların 
görevi kabul edildiğinden uyku 
ve dinlenme süreleri kısadır
8. Sigortasız çalışan kadın sayısı 
yüksektir.

Tüm bunların yanı sıra kadın ağır 
iş koşullarında çalışmaktadır; 
aldıkları ücret düşük olup, ka-
zançları üstünde tasarruf hakları 

yoktur.  Sağlık güvencesi ve sosyal güvenceden 
yoksundurlar (23).

Sosyal güvenlik, kişilerin hastalık, sakatlık, iş 
kazası, yaşlılık veya aile bireyinin ölümü duru-
munda; sağlık hizmetlerine erişim zorluklarında, 
genel yoksunluk ve sosyal dışlanmaya karşı ko-
runmalarını sağlar (24).

4. SİYASİ GÜVENLİK 
Tüm dünyada kadınların siyasi alanda yer alma-
ları için yoğun çalışmalar sürmektedir. Tüm bu 
çabalara ve koyulan kotalara rağmen toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı kadınların siyasi hayatta bu-
lunmasını engellemektedir. Kadınların siyasi ha-
yatın içinde güvenli durmasını sağlayabilecek ilk 
adım özgürce ve bilinçli olarak oy kullanmalarını 
sağlamaktır. 

Kadınların siyasi hayatta yer almaları için kota 
tek başına yeterli değildir. Siyasi partilerden baş-
layarak tüm alanda ve yöneticilerde kadın erkek 
eşitliğini merkez alacak zihniyet değişikliği he-
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defli politik yaklaşımlar uygulanmalıdır (25).

Kadınların siyasi alanda vitrin ya da kadın kolları 
olarak oy toplama aracı olarak görülme zihniye-
ti değişmek zorundadır. Bilinen bir gerçektir ki 
özellikle ülkemizde siyasi hareket içinde en aktif 
çalışma kadınlar tarafından gerçekleştirilmekte 
ancak temsilci olacak kişiler demokrasiye aykırı 
bir şekilde parti yönetimlerince seçilmektedir. Si-
yasi güvenlik alanlarını ise kadının sağlık, eko-
nomik, eğitim güvenlik alanları doğrudan etki-
lemektedir. En ilginç olan nokta ise erkeklerden 
beklenmeyen -- aslında olması gereken-- nitelik 
ve eğitim düzeylerinin kadın söz konusu olunca 
sorgulanmasıdır. Özetle siyasi alana girmek için 
erkeğin erkek olması yeterli görülmektedir. Eko-
nomik olarak bağımsızlığı olmayan kadının ise  
siyasi güvenliği gerek seçmek gerekse seçilmek 
için söz konusu bile değildir.  

5. KİŞİSEL GÜVENLİK 
İbrahim Şahbaz’ın yazdığı gibi; ‘’Kişi güvenliği, 
1789 tarihli Fransız Bildirisi’nin 7, 8 ve 9. mad-
delerinde “tabiî hak” olarak düzenlenmiştir. Dü-
zenlemelerin amacı, bir hukuk devletinde bireyin 
hem diğer kişilere hem de devlete karşı fiziki ve 
moral bakımlarından korunmasını güvence altına 
almaktı. Güvenlik sayesinde birey, bedensel bü-
tünlüğe, fiziksel özgürlüğe kavuşabilir ‘(9).

Kişisel güvenlik, Anayasanın 19. Maddesinde de 
bir hak olarak tanımlanmıştır.

Kişisel güvenlik, yasal hakların tanımlanmış ol-
masının yanı sıra bu haklara fiziksel olarak eri-
şimin mümkün olması ve bireylerin bu hakları 
tartışabileceği kullanabileceği siyasal ortamın 
sağlanmış olmasıdır (26).

Kişisel güvenlik makalede anlatılmış olan başlık-
larda bulunan tüm güvenlik alanlarını kapsamak-
tadır.

Kadınların kişisel güvenliğine öncelikli olarak bir 
insan hakkı olarak bakmak zorundayız. 

SON SÖZ
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı her alanda kadın 

güvenliği için sınırlamalar ve tehditler oluştura-
rak özde insana dair özgürlük, eşitlik ve hakka-
niyet haklarının çiğnenmesine neden olmaktadır. 
Makale içinde anlatılmış bulunan kadın güvenli-
ği konusundaki başlıklar ve alt güvenlik alanları 
birbiri ile iç içe geçmiştir.  Tüm alanlarda aynı 
kararlılık ve sürdürülür şekilde düzenlemeler ile 
kadının asıl güvenlik alanı sağlamlaştırılabilir. 
Tüm bu alanlardaki güvenliğin sağlanabilmesi 
ile kadının kendi hayatı üstünde kendi yönetimi 
gerçekleşecektir. Kadın kendi kararlarını alabilen 
birey olarak haklarını kullanabilecek, bu da kişi-
sel özürlüğünü ve güvenliğini sağlayacaktır. Güç-
lü ve kişisel özgürlüğünü sağlamış kadınlar can 
güvencesizliğinin olmadığı bir dünyayı kendileri, 
erkekler ve gelecek kuşaklar için daha yaşanılır 
kılacaklardır.

Sözleri Yiğitoğlu’ndan (27) bir alıntı ile Namık 
Kemal’ e bırakırsak olayın trajik tarihçesini ve ne 
kadar az şeyin değişmiş olduğunu fark ederiz.

“Ne zamana kadar valideler kızlarını satılık meta 
gibi senelerce her gün, bir esirci bakışlı görücü-
nün nazar-ı meyaib-cüyanesine arz ettikten son-
ra hediyelik cariye gibi bir kerecik rızasını bile 
sormaya tenezzül etmeksizin kendi beğendiği bir 
adamın eline teslim edecek”

Ya da Necla Karadaş’ ın dediği gibi: ‘’Kadınların 
hiçbir şekilde ikincil konuma getirilmesine razı 
olmamalı ve mücadelemizi bütün platformlarda 
azimle sürdürmeliyiz’’ (28).
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