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Kişinin bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet veya zorlama olmadan, bedeni ve
geleceği ile ilgili karar verebilme gücüne ve yetkisine sahip olması anlamına gelir. Buna, kişinin
ne zaman ve kiminle cinsellik yaşayacağı veya yaşayıp yaşamayacağı; ne zaman ve kiminle
çocuk sahibi olacağı veya olup olmayacağı da dahildir. Bu hak, ihtiyaç duyduğunda sağlık
kuruluşuna başvurabilme özgürlüğüne sahip olmak anlamına da gelir.
Ancak, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere tüm bireyler, kendi bedenleri üzerinde söz
sahibi olma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabiliyor. Bu kısıtlamalar, bireylerin sağlığı, iyilik
hali ve potansiyelleri üzerinde yıkıcı etkilere sebep olabiliyor. Beden bütünlüğü ve kendi
bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, insanların rıza göstermedikleri fiziksel eylemlerden
uzak bir şekilde yaşamasını sağlıyor.

Kendi bedeni üzerinde söz sahibi
olma hakkını ÖLÇMEK
Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, terimsel olarak feminist hareket ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve
hakları hareketlerine ait terminolojinin bir parçası haline gelmiş olsa da, bunun halen basit bir tanımı ve kolay bir
ölçütü bulunmuyor. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler’in dönüştürücü etkiye sahip 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi ve buna eşlik eden 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı (SKA) kabulüyle, bu amaçlara ve 5.6 sayılı cinsel
sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması hedefi gibi ilgili hedeflere ulaşılması konusunda
devletlerin kaydedilen ilerlemeleri takip etmesini sağlayacak göstergeler var.
Bu alanda kaydedilen ilerlemeleri ölçmek üzere iki gösterge bulunuyor. 5.6.1 sayılı ilk göstergenin amacı, cinsel ilişki,
gebeliği önleyici yöntemlerin kullanımı ve üreme sağlığına ilişkin kendi bilinçli kararlarını veren 15-49 yaş arasındaki
kadınların oranının belirlenmesi. 5.6.2 sayılı ikinci göstergenin amacı ise 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara ve erkeklere
cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine, bilgilerine ve eğitimlerine eksiksiz ve eşit şekilde erişim imkanını güvence
altına alan kanunlara ve yönetmeliklere sahip ülke sayısının takip edilmesi. Bu iki gösterge, kendi başına karar verme
konusunda kadınların ne kadar söz sahibi olduklarını ve bunu sağlayan bir ortamın olup olmadığını ölçme anlamında
çığır açmıştır.

Kendi bedeni hakkında
KARAR VERME GÜCÜ
Kendi bedeni üzerinde karar
verme konusunda bu üç
hususta da kendi kararlarını
verebilen kadınların yüzdesi

Ancak bu üç alanın tamamı ile
ilgili kendi kararlarını
verebilen kadınların, üreme
sağlığı konusunda söz sahibi
oldukları ve üreme sağlığı
haklarından yararlanabildikleri
kabul edilir.

SADECE % 55

SKA 5.6.1 sayılı gösterge, kadınların aşağıda bahsi
geçen üç soruya vermiş oldukları yanıtlara göre
şekillenmiştir:

1

Genel olarak sağlığınız ile ilgili kararları kim
alıyor?

2

Gebeliği önleyici yöntemleri kullanıp
kullanmayacağınıza kim karar veriyor?

3

Cinsel ilişkiye girmek istemediğinizde eşinize ya
da partnerinize hayır diyebiliyor musunuz?

KARAR ALMA SÜRECİNİ
destekleyen veya
KISITLAYAN KANUNLAR
SKA 5.6.2 sayılı gösterge, kadınların ve erkeklerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı
hizmetlerine, bilgilerine ve eğitimlerine eksiksiz ve eşit şekilde erişimini güvence altına
alan kanunlara ve yönetmeliklere bakar. Bu gösterge ile destekleyici nitelikte bir kanun
olup olmadığı ve yaş sınırı veya eş izni gibi kısıtlamaların bulunup bulunmadığı
ölçülür. UNFPA analizinde değerlendirmeye alınan ülkeler arasında;

% 80

cinsel sağlık ve
iyilik halini
destekleyen
YASALARA SAHİP

% 75

gebeliği önleyici
yöntemlere tam
ve eşit erişim
imkanı sağlayan
YASALARA SAHİP
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% 56

kapsamlı cinsellik
eğitimini
destekleyen
YASALARA SAHİP

5.6.1 sayılı göstergenin
ÖTESİNEGEÇMEK
SKA 5.6.1 sayılı göstergede bahsi geçen üç boyutun yanı sıra, kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma
hakkının uluslararası hukukta net bir şekilde ele alınmış diğer boyutları da vardır. Buna tam, özgür ve
bilinçli rızaya sahip olacak olgunluğa erişince ve kendi seçimiyle evlenme hakkı gibi haklar da
dahildir. Fakat isteğe bağlı seks işçiliği veya taşıyıcı annelik gibi tartışmalı veya insan hakları
sözleşmelerince çözüme kavuşturulamamış boyutları da bulunmaktadır.
Tecavüz gibi kişinin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını ihlal eden bazı davranışlar açık bir
şekilde cezalandırılıp evrensel olarak kınanmaktadır. Ancak diğer pek çok alanda ihlaller devam
etmekte, bu ihlaller toplumsal normlara, uygulamalara, hatta kanunlara dayalı olarak
gerçekleştirilmekte ve bunların çoğu da kökleri eskiye dayanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden
kaynaklanmaktadır.

Çocuk yaşta evlilik

“Namus” cinayetleri

Bu uygulama, dünya genelinde her yıl milyonlarca
kız çocuğunun hayatlarının herhangi bir
aşamasında kendi başlarına karar verme haklarını
ellerinden alıyor.

Namus cinayetleri, aile “onurunun”, bireyin
hayatından, çoğunlukla da belli normlara veya
geleneklere aykırı hareket ettiği söylenen
kadınların hayatından daha önemli kabul
edildiği toplumlarda görülüyor.

Kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin
verilmemesi
Ergenler, bedenleri ve cinsel sağlık ile ilgili doğru
bilgileri edinmeden yetişkinlik dönemine
gelebilirler. Bunun sonucunda kendileri ve ilişkileri
hakkında bilinçli ve sorumlu tercihler yapamazlar.

Kadın Sünneti
Kadın sünneti, kadınların cinselliğini ve bedenlerini
kontrol altına almayı amaçlayan ve kadınlar ile kız
çocuklarının haklarını ihlal eden bir uygulamadır.

Zorla cinsel muayene
Cinsel davranışların “kanıtlanması” için yapılan
invazif ve bilim dışı testler ve uygulamalardır.

Zorla evlilik
Zorla yaptırılan evlilikler, kadınlar ve kız
çocuklarının, haklarını, özellikle de kendi bedenleri
üzerinde söz sahibi olma haklarını hiçe sayarak,
onları sahip olunacak, alınıp satılacak veya ticareti
yapılacak birer mal haline getirmektedir.

Zorla üreme yetisinin
sonlandırılması veya gebelik
önleyici yöntem kullanmak
zorunda bırakılması
Bazı ülkelerde engelli bireyler ve azınlıklar, bazı
durumlarda da genel olarak kadınlar, zorla
gebeliği önleyici yöntem kullanma veya zorla
kısırlaştırma uygulamaları ile karşılaşıyor.

Cinsel kimlik temelli cinsel şiddet
Cinsel kimlik farklılıklarına sahip kişilere yönelik
tecavüz ve diğer cinsel şiddet türleri, failleri
tarafından çok büyük bir yanılgıyla “tedavi edici”
veya “düzeltici” uygulama olarak nitelendirilir.
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Evlilik içi zorla cinsel ilişki
Evlilik içi zorla cinsel ilişki, gitgide ağır bir insan
hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir.
Ancak bazı ülkeler, erkeklerin eşleri istese de
istemese de cinsel ilişkiye girmesine yasal
olarak izin vermeye devam ediyor.

“Tecavüzcün ile evlen” yasaları
Bazı ülkelerde bir kadına tecavüz eden erkek,
kadınla evlenmesi durumunda cezadan
kurtulabiliyor.

Sanatçı:
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Üreme sağlığı ve
kararlarında zorlama
Bir kişinin, başka birinin üreme sağlığı
veya seçimleri üzerinde kontrol sağlaması
şeklinde tanımlanır. Kişiyi isteği ve rızası
dışında çocuk sahibi olmaya zorlamak,
partnerini gebeliğini sonlandırmaya
zorlamak veya gebeliği önleyici yöntem
kullanımına karışmak (cinsel ilişki
sırasında prezervatifi çıkarmak gibi) da
buna dahildir.

“Bekaret” testi
Bir kız çocuğunun veya kadının cinsel
ilişkiye girdiğini “kanıtlamak” için yapılan
invazif ve bilim dışı test ve muayenelerdir.

Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma
HAKKINI SAVUNMAK
Herkesin bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını tanıyabiliriz ve tanımalıyız.
Bunun için atılacak ilk adım bu kavramın dile getirilip olumlu yönde
kullanılmasıdır. Pek çok insan, kendi bedenleri ve gelecekleri üzerinde söz
sahibi olduklarının dahi farkında değildir.
Eğitim şart. Eğitim düzeyi arttıkça, kadınların gebeliği önleyici yöntemlerden
yararlanma ve sağlık konusunda kendi kararlarını verme ve cinsel ilişkiye
hayır deme gücüne sahip olma ihtimalleri daha fazladır. İçerisinde kişinin
cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları ile ilgili yaşa uygun ve doğru
bilgilerin yer aldığı kapsamlı cinsel sağlık eğitimi bu noktada hayati önem
taşımaktadır. Zira bu eğitim, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların önüne geçilmesine ve bireylerin kendileri için savunuculuk
yapabilecek kadar donanımlı hale gelmesine de yardımcı olur. Söz konusu
eğitim, aynı zamanda kişinin bedeni üzerinde söz sahibi olması bakımından
kilit öneme sahip saygı, rıza ve eşitlik gibi kavramların da öğrenilmesini
sağlar.
Toplumsal normların, toplumsal cinsiyet bakımından daha eşitlikçi hale
gelmesi gerekiyor. Kadınların toplum içinde ve başka alanlarda geçim
kaynaklarına ve liderlik rolünü üstlenecekleri görevlere yönelik fırsatlarının
artırılması, hane içinde ve kendi bedenleri üzerinde karar verme güçlerini de
arttırabilir. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi, erkeklerin, kadınların gücünü ve
karar verme haklarını hiçe sayan ve kendilerine güç ve karar verme hakkı
bakımından ayrıcalık tanıyan baskın rollerden uzaklaşmalarına bağlıdır.

Sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlar, kendilerinden bilgi ve hizmet alan
kişilerin kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkını koruma ve
destekleme anlamında hayati bir rol oynar. Hastaların, sahip oldukları
haklardan haberdar olmaları ve hastalardan aydınlatılmış onam alınması
gerekir. Sağlık alanındaki uygulama rehberleri, yasal koşullara yönelik
eğitimler ile toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimler, sağlık çalışanlarının
hastaların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olmalarına aktif şekilde destek
vermesine yardımcı olabilir.
Yasaların kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ile cinsel sağlık ve üreme
sağlığı üzerinde önemli bir etkisi bulunabilmektedir. Kanunların, dünya
genelinde üzerinde mutabakata varılmış insan hakları ilkeleri ve taahhütleri ile
uyumlu olması ve toplumsal cinsiyete duyarlılık ve ayrımcılık yapmama ilkeleri
bakımından gözden geçirilmesi gerekir. Yargı ve kolluk kuvvetleri, bu yasalar
ile ilkelerin farkında olmalıdır. Kanunlar, sağlam politika temellerine
oturtulmalıdır ve bunların uygulamaya konulması için de yatırım yapılması
gerekir.
Yer, gelir düzeyi, cinsiyet, yaş, etnik köken, beceri ve diğer değişkenlere göre
ayrıştırılmış, güvenilir ve eksiksiz veriler ile kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi,
hangi grup ve toplulukların kapsam dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunun ve hangilerinin ek desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesini
sağlar. Bu konuda anlamlı ve sürdürülebilir bir değişim yaşanması, ne kadar
kapsayıcı olunduğuna bağlıdır. Bu noktada kimse geride bırakılmamalıdır.

KENDİ BEDENİ ÜZERİNDE
söz sahibi olma hakkını
HERKES SAHİPLENİRSE
İçinde yaşadığımız toplumlar ve ülkeler, ancak her birey kendi bedeni üzerinde söz
sahibi olduğunda ve kendi geleceğine karar verme gücüne sahip olduğunda gelişim
gösterebilir.
Kadınlar ve kız çocukları, en temel konularda bedenleri üzerinde söz sahibi
olduklarında, sadece kendi başlarına hareket etme özgürlüğüne sahip olmakla
kalmaz; aynı zamanda sağlık, eğitim, gelir ve güvenlik anlamında da daha iyi bir
noktaya gelirler. Tüm bunlar, herkesin faydasına olacak şekilde dünyanın daha adil
ve insanların daha mutlu olmasına katkı sağlar.
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