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TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-
layısıyla 8 Mart 2018 tarihinde bir 
basın açıklaması yaparak, çocuk 
istismarının arttığına ve kadınlara 
yönelik şiddetin meşrulaştırdığına 
ve kadınların güvencesiz bir çalışma 
hayatına zorlandığına vurgu yaptı. 

Açıklamada şiddet gören kadın-
ların karşılaştığı sorunlar şöyle özet-
lendi: 

"Kadınlara ve çocuklara yönelik 
şiddet karşısında kolluk kuvvetlerin-
den, savcıya ve mahkemelere kadar 
tüm adalet sistemi erkek dayanışması 
gösteriyor. Uğradıkları şiddetin yanı 
sıra suçlanmaya ve travmaya maruz 
kalan kadınlar ise devlet eliyle iş-
levsiz kılınan mekanizmalar ve bas-
kılar sonucu son raddeye gelene dek 
polislere/karakollara başvurmuyor. 
Başvuranların ise ya şikâyetleri alın-
mıyor, ya şikâyetten vazgeçirilmeye 
çalışıyor ya da talepleri geri çevriliyor.  
Kadınlar çoğu zaman can güvenliği 
olmayan, şiddet gördükleri, daha da 
fenası bu şiddetin failleriyle birlikte 
yaşadıkları evlere geri dönmek zorun-
da bırakılıyor."

Mahkemelerde takım elbise giyen, 
öldürdüğü karısını sevdiğini söyleyen 
erkeklere iyi hal indirimleri, meş-
ru müdafaa yapan kadınlara ise en 
yüksek sınırdan cezalar verildiğinin 
hatırlatıldığı açıklamada, "Bir devlet 
kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 

kız çocuklarına tecavüzü, ensesti meş-
rulaştıran; telefon, faks, mektup, mesaj 
ve Internet ile eşten boşanılabilece-
ğini söyleyen fetvalar veriyor" denildi.  
Güvencesizlik Dayatılıyor

Kadın istihdamının düşük olduğu 
ve bu istihdamın neredeyse yarısının 
kayıt dışı olduğuna yer verilen açık-
lamada, emek piyasasının esnekleşti-
rilmesiyle kadınların yarı-zamanlı ve 
güvencesiz işlere mahkum edildiği 
dile getirildi. AKP iktidarlarının tarihe 
kadınların kazanılmış haklarının birer 
birer geri alındığı bir dönem olarak 
geçeceğine vurgu yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:  

"Altına imza atılan İstanbul 
Sözleşmesi gibi sözleşmelere uyma-
dıkları gibi kendi dönemlerinde çıkar-
dıkları yasaları, yürürlüğe koydukları 
genelgeleri bile nasıl ortadan kaldı-
rırız diye uğraşıyorlar. Buna en yakın 
örnek, 2010 yılında çıkarılan, eksik-
lerine rağmen uygulandığı takdirde 
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
önemli gelişmeler sağlayabilecek 
olan Başbakanlık Genelgesi. Eşit işe 
eşit ücret imkânının sağlanması, iş 
yeri denetimlerinde cinsiyet eşitliğine 
uyulup uyulmadığının denetlenmesi, 
hem mevcut durumun anlaşılması 
hem de gelecekteki politikalara ışık 
tutması açısından gerekli olan cinsi-
yet temelli veri toplanması zorunlu-
luğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği 
bağlamında önemli hükümler içeren 

Genelge güncellenme bahanesi ile or-
tadan kaldırılmaya çalışılıyor."

Yasaların uygulanması kadınları 
ve çocukları koruyacak düzenlemeler 
yapılması yerine "zina", "idam", "ha-
dım" gibi şerri hukuka dair konuların 
gündeme getirildiğine dikkat çekilen 
açıklamada, şöyle denildi: 

"Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk 
yaşta hamile kalan kız çocuklarını 
yasal olarak bildirmeleri gerekirken 
örtbas etmeye çalışan hastane idare-
cileri, valiler, varlıklarını ve pervasız-
lıklarını AKP iktidarına borçludur.

Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene 
boyunca bakan annenin sonunda pes 
edip hem oğlunu hem kendisini öldür-
mesinin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.

Kendisine tecavüz eden adamla 
mahkemede karşılaşma korkusundan 
kalp krizi geçiren 9 yaşındaki kız ço-
cuğunun ölümünün sorumlusu AKP 
iktidarıdır.

Dini nikâh için resmi nikâh zorun-
luluğunun ortadan kaldırılması, müf-
tülere ve imamlara resmi nikâh kıyma 
yetkisi verilmesi gibi uygulamalarla 
kadınların ve çocukların eşit ve özgür 
bireyler olarak yaşamalarında temel 
teşkil eden laiklik ilkesinin aşındırıl-
masının sorumlusu AKP iktidarıdır."

OHAL politikalarıyla şiddetin 
olağanlaştığı ve eleştirel düşünceye 
yönelik baskının sistematik hale dö-
nüştüğünün ifade edildiği açıklamada, 
"Bu nedenle ve her şeyden önce sus-

Kadınların Kazanımları Geri Alınıyor...
"SUSMUYOR, KORKMUYOR 
İTAAT ETMİYORUZ"
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mamak ve konuşmakta ısrar etmek, 
inadına ses çıkarmak, bir çocuğun 
atamadığı çığlık olmak boynumuzun 
borcudur" ifadelerine yer verildi. 8 
Mart’ı kadınlara armağan eden do-
kuma işçilerinin de anıldığı açıklama 

şöyle bitirildi: 
"New York’taki tekstil fabrikasında 

greve giderek polis şiddeti sonucunda 
çıkan yangında yaşamını yitiren 120 
kadının yaktığı meşale bugün de ya-
nıyor. Kadınların kendilerine reva gö-

rülen koşullar karşısında susmalarını, 
korkmalarını ve itaat etmelerini bek-
leyenler o gün olduğu gibi bugün de 
yanılıyor. O gün olduğu gibi bugün de 
kadınlar susmuyor, korkmuyor ve itaat 
etmiyor..."

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla “OHAL’de Kadın Olmak” 
başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Etkinlikte olağanüstü koşullarda 
dezavantajlı toplumsal kesimlerin 
yaşadığı sorunların artığına vurgu 
yapıldı. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Akdeniz Salonu’nda 7 Mart 2018 tari-
hinde yapılan etkinlik, TMMOB İzmir 
İKK Kadın Çalışma Grubu adına Güneş 
Altay’ın yaptığı konuşma ile başladı. 
Konuşmanın ardından etkinlik, ihraç 
edilen akademisyenleri Nilgün Toker 
Kılınç ve Dilek Karabulut’un konuşma-
cı olarak katıldıkları “OHAL’de Kadın 
Olmak” başlıklı söyleşi ile devam etti.

Söyleşinin ilk konuşmacısı olan 

Nilgün Toker Kılınç, tüm olağanüstü 
koşulların, olağan koşullarda sahip 
olunan dezavantaj ve kısıtlamaları 
arttırdığını ifade ederek, “Bu durum-
dan ilk etkilenen dezavantajlı gruplar-
dır ve bunların başında da kadınlar ile 
çocuklar gelir” dedi. Üniversitelerde 
akademisyenlerin yedide birinin kadın 
olduğunu belirten Toker Kılınç, “Buna 
karşın ihraç edilen akademisyenlerin 
yüzde 63’ünü kadınlar oluşturdu. Şu 
anda üniversitelerde 8 Mart’a dair ne 
yapılıyor, merak ediyorum” şeklinde 
konuştu. Dezavantajlı gruplara yönelik 
en ağır saldırıların erkekliğin kutsan-
dığı milliyetçi ideolojilerden geldiğini 
ifade eden Toker Kılınç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İhraç edilen akademisyenler ola-
rak çalışma ve seyahat hakkımız yok. 
Geniş bir kesim, kendi ülkesinde va-

tansız olma halini yaşıyor. İnsanlar, 
devletle olan konumlanışına bağlı bi-
çimde ayrıcalıklı hale ya da dezavan-
tajlı hale getirilmişler olarak ayrılmış 
durumda. Kadınlar bugün ekmek ve 
barış için yürürlerse çok şeyin değişe-
ceğini düşünüyorum.”

Toker Kılınç’tan sonra söz alan 
Dilek Karabulut ise ataerkil sistemin 
erkekleri de farklı şekillerde mağdur 
ettiğini dile getirerek, “Erkekler sürek-
li çalışmak, para kazanmak zorundalar, 
askere gitmek zorundalar. Ama bu sis-
temin kendilerini de mağdur ettiğini 
fark etmiyorlar” dedi.

Söyleşinin ardından Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ritim 
Grubu sahne aldı. Etkinlik, yönetmen-
liğini Çağıl Nurhak Aydoğdu’nun yap-
tığı “Yarım” filminin gösterimi ile sona 
erdi.

İZMİR'DE “OHAL’DE KADIN OLMAK” ETKİNLİĞİ


