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Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmenin 80. Yılı

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu, “Kadınlara Seçme ve Seçilme 
Hakkı”nın verilmesinin 80. yıldönü-
münde bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Çalışma Grubu üyeleri, 
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı 
tanınmasının 80. Yıldönümü olan 5 
Aralık 2014 tarihinde bir basın açık-
laması gerçekleştirdi. Alsancak Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde gerçek-
leştirilen basın açıklamasında Kadın 
Çalışma Grubu adına açıklamayı Kadın 
Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Ferda 
Yamanlar okudu. Yamanlar, açıklama-
sında Türkiye’de kadınların 5 Aralık 
1934 tarihinde kavuştuğu seçme ve 
seçilme hakkına, dünya kadınlarının 
2. Dünya Savaşı sonrasında sahip 
olabildiğine dikkat çekerek, “Modern 
ve çağdaş anayasal yapısıyla övünen 
birçok batılı devletten çok önce ka-
dınlarımıza tanınan seçme ve seçilme 
hakkıyla övünen laik ve demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti, bugün kadın-
larımızın haklarını korumak için her 
alanda mücadele etmek zorunda kal-
dığı laikliği ve demokrasisi tartışılan 
bir ülkeye dönüşmüştür” dedi.

Yamanlar, açıklamasını şu şekilde 
sürdürdü:

“Kadınların kendi gelecekleri ile 
birlikte ülkenin geleceğinde de söz sa-
hibi olabilmelerinin yolu siyaset yapa-
bilmelerinden geçmektedir. Kadınların 
siyasette eşit temsil edilmeleri yalnız-
ca bir kadın-erkek eşitliği sorunu de-
ğil, demokrasinin gelişmişliğinin de 
göstergesidir.  Türkiye Cumhuriyeti, 80 
yıl önce parlamentodaki kadın temsil 
oranıyla dünya ikincisi iken bugün 
143 ülke arasında ne yazık ki 88. sıra-
ya düşmüştür. Sözde seçme ve seçilme 

hakkı değil gerçekten seçilebilmek, 
seçebilmek, karar mekanizmalarında 
yer almak istiyoruz. Daha çok kadının 
seçilebilmesi için 2015 seçimlerinde 
tüm partilerde fermuar sisteminin uy-
gulanmasını talep ediyoruz.

Ülkemizde kadın haklarına yö-
nelik saldırılar o kadar çok yönlü ve 
sürekli hale gelmiştir ki, artık bunun 
tamamen ideolojik ve sistematik bir 
hükümet politikası olduğu apaçık or-
tadadır, amaç kadını toplumsal hayat-
tan silmektir.

Bir gün kürtaj yasağı, ertesi gün 
kadın katillerinin ve çocuk tecavüzcü-
lerinin nerdeyse sırtını sıvazlayacak 
nitelikteki cezalar, taciz ve tecavüze 
uğrayan kadınların hukuki süreçte 
yaşadığı mağduriyetler, esnek çalışma 
adı altında kadının katlanarak sömü-
rülmesine ilişkin yasal değişiklikler, 
eğitim sisteminde özellikle kız çocuk-
larını mağdur eden cinsiyetçi ve dinci 
düzenlemelerle başörtüsü özgürlüğü 
adı altında küçücük çocukların cinsel 
nesnelere dönüştürülmesi, kısacası 
her gün yeni bir saldırı ile karşı kar-
şıyayız.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı;
Kadınla erkeği eşit konuma getirme-

nin fıtrata aykırı olduğunu,

Kadının ihtiyacının eşitlikten ziyade 
eşdeğer olmak olduğunu,

Hamile bir kadının bir erkeğin çalış-
ması koşullarında değerlendirile-
meyeceğini,

Çocuğunu emziren bir kadının bir er-
kekle eşit tutulamayacağını,

Kadınların en az üç çocuk yapmaları 
gerektiğini,

Sezaryen ve kürtaja karşı olduğunu 
söylüyorsa,

Kadına verilecek makamı annelikle 
sınırlandırıyorsa,

Yaşlı, hasta ve çocuk bakımından sa-
dece kadını sorumlu tutuyorsa,

4+4+4 yasasıyla kız çocuklarımız kü-
çük yaşta gelin olmaya hazırlanıyor 
ve dolayısıyla kadınlar eğitimden 
hızla koparılıyorsa,

Lisede çocuk yaşta evliliğe kapı açı-
lıyorsa,

9 yaşındaki öğrencilerin başörtüsüyle 
okula gelmesine izin veriliyorsa,

Bu ülkede laiklikten, kadın ve çocuk 
haklarından söz etmek mümkün de-
ğildir.

Bunları söyleyen;
Dünyanın en büyük 17. ekonomi-

sine sahip olan, cinsiyet eşitsizliğinde 
ise 142 ülke arasında 125. sırada yer 
alan Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı’dır.
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü nedeniyle yazı-
lı bir açıklama yapan EMO Kadın 
Komisyonu, kadına yönelik şiddetin 
sistematik olarak işletildiği uyarısı 
yaptı. 

Ülkemizde yaşanan kadına yöne-
lik şiddetin sistematik öğelerinin de 
ortaya konulduğu açıklamada, müca-
dele ve dayanışma vurgusu yapıldı. 
Açıklamanın tam metnine yazımızın 
devamından ulaşabilirsiniz.

25 Kasımlarda dünyanın dört bir 
yanındaki kadınlar; toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine, erkek şiddetine, tecavü-
ze, tacize, savaşa, ırkçılığa ve ayrımcı-
lığa karşı kadın dayanışmasını örüyor, 
seslerini yükseltiyorlar. Şüphesiz, ne 
Mirabel kardeşler şiddete uğrayan 
ilk kadınlardı, ne de kadına yönelik 
sistematik erkek şiddeti son buldu. 
Yaşadığımız her anda; evde, işte, so-
kakta, okulda, karakolda şiddet gören, 
tecavüze ve tacize uğrayan sayısız 
kadın var. Erkeklerin kadın emeği ve 
bedeni üzerinde kurmak istedikleri ta-
hakkümün ürünü olarak, her gün şid-
det haberleriyle sarsılıyoruz. 2014`ün 
ilk on ayında erkekler tarafından 235 
kadın öldürüldü, 88 kadına ve kız ço-
cuğuna tecavüz edildi, 499 kadına 
şiddet uygulandı, 95 kadına ve kız 

çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu. 
LGBTİ‘lere yönelik körüklenen nefret 
nedeniyle 37 trans birey katledildi.  

1960 yılının 25 Kasım`ında, 
Dominik Cumhuriyeti`nin kuzey böl-
gesinde, bir uçurumun dibinde üç 
kadının cesedi bulunur. Ertesi sabah 
gazetelere "kaza" olarak geçecek olan 
bu olayın aslı hiç de göründüğü gibi 
değildir. Mirabel kardeşler, ülkelerin-
deki Diktatör Trujillo‘ya karşı siyasal 
özgürlük için mücadele etmektedir-
ler ve bu yüzden diktatörlük tarafın-
dan defalarca hapse atılırlar.  "Haklı 
olan herşey için savaşmaya devam 
edeceğiz" diyerek mücadelelerinden 
asla vazgeçmeyen Mirabel kardeşler, 
25 Kasım 1960 yılında içinde bulun-
dukları otomobilden zorla indirilerek 
tecavüze uğrarlar ve işkenceyle katle-
dilirler. 

Bugün de devam eden sistematik 
şiddetin en önemli öğesi, devletin ka-
dına yönelik şiddetle mücadelede; ka-
dını değil aileyi koruma eksenli poli-
tikalar yürütüyor olması. Şiddet gören 
kadınların barınabilecekleri sadece 
120 sığınma evi var. Sığınma evleri 
kadının lehine işletilmiyor, adresleri 
gizlenmiyor, mahremiyet ilkesi ihlal 
ediliyor. Öldürülen kadınların çoğu 
korunma kararı olan ama devletin 

koru(ya)madığı kadınlar.
Dünyanın birçok bölgesinde savaş-

lar ve çatışmalar sürmekte. Özellikle 
yakın coğrafyamızda mezhep savaş-
larına tanık oluyoruz. Kadın bedenine 
hakimiyet kurma noktasında dini refe-
ranslarla temellendirilen "kadın düş-
manlığı" sistemli olarak uygulanıyor. 
İŞİD çeteleri kadın bedeni üzerinden 
fetvalar verirken, insanlığına kulak 
veren Kader Ortakayalar katlediliyor. 
Kadın katili erkekler mahkeme salon-
larında "Öldürme hakkımı kullandım" 
diye pervasızlaşıyor. Kadın ve Adalet 
Zirvesi‘ne katılan Cumhurbaşkanı, 
"Kadın ile erkeği eşit konuma getire-
mezsiniz, fi trata terstir" diyebiliyor. 

Devlete yardım ve yataklık etmede 
sınır tanımayan erkek medya ise kö-
rüklediği bu cinayetleri haber yaparak 
reyting elde edip fırsatçılığını iki kere 
konuşturuyor. 

Yine de bizler, kadın dayanışma-
sının kazanımlarını elde etmeye baş-
lamış kadınlar olarak, örgütleniyor ve 
her tür erkek şiddetine karşı sesimizi 
duyuruyoruz. Uzun ve zorlu bir yolu-
muz olmasına karşın, dayanışmamızın 
engel tanımayacağını kamuoyuna 
haykırmaktan geri durmuyoruz. Çünkü 
artık biliyoruz ki,  "Tek başına kurtuluş 
yok": YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

Kadına Şiddet Sistematik İşletiliyor

Bu söylenenler;
Anayasa’nın 10. Maddesi’ne aykırıdır,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

aykırıdır,
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’ne ( CEDAW) 
aykırıdır,

1995 Pekin Deklarasyonu ve BM 
Kadının Statüsü Komisyonu kararla-
rına aykırıdır.

Uluslararası Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne aykırıdır,

Eğitim bilimine ve pedagojiye aykırı-
dır.

Bizler mühendis, mimar ve şehir 
plancısı kadınlar olarak;

Susmayacağız, kazandığımız hak-
larımızı sonuna kadar savunacak,

“İnanç özgürlüğü” adı altında ka-
dın bedenine, yaşamına denetim ve 
dayatmayla gelen “ortaöğretimde 
başörtüsü”nü kabul etmeyecek,

Eşitlikten ödün vermeyeceğiz.
Kadınların karar mekanizmaların-

da yer alması için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Çünkü doğru kadın politikaları, 
ancak kadınlar tarafından üretilir ve 
uygulanır.

Seçme ve seçilme hakkını elde et-
menin 80. yılı kutlu olsun.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Kadınlar örgütlü, TMMOB daha 

güçlü!”


