
Kadın Hakları Gününde Neredeyiz?  

 
5 Aralık 2009 Türk Kadınlarına Milletvekili Genel Seçimlerinde Seçme ve Seçilme hakkını 
tanıyan Anayasa değişikliğinin 75.yıldönümü . Aynı zamanda da KADIN HAKLARI 
GÜNÜ…Bu anlamlı günümüzü bir Türk Kadını olarak gururla, sevinçle ve minnetle kutlarım.  

 
Dünyada ve Türkiye de kadın hakları, uzun ve çetin mücadeleler sonucu kazanılmaktadır. Bu 
mücadelenin boyutu her ülke için farklılık göstermiştir. Hatta kadın hakları konusunda henüz 
adımını atmamış ülkeler vardır. Bu haklar için, mücadeleler bütün hızıyla sürmektedir. Bu 
mücadelede Türk kadını, dünya kadınının göre kendisini daha şanslı olarak görmelidir. 
Çünkü, Türk kadını, kadının toplumsal statüsünü değerlendirebilen, ve onların kadın olmaktan 
kaynaklanan haklarına sahip olmalarını gerekli gören bir üstün nitelikli bir lidere sahip 
olmalarıdır. Bu lider Gazi Mustafa kemal Atatürk’tür. Atatürk, Türk kadınına bir ışık 
sunmuştur. Bu ışık ile Türk kadını geleceğine umutla bakmaktadır.  
Kadın hakları bir anlamda insan haklarının da ayrılmaz bir parçasıdır. Zira insan kavramını 
kadın ve erkek birlikte oluşturmakta, bu kavrama her iki cins birlikte anlam kazandırmaktadır. 
İşte bu anlayışla hareket eden Atatürk, Türk kadınına, asırlarca ihmal edilen sosyal ve siyasal 
haklarını kazandırdı. Atatürk; bu hakların kadın tarafından kullanılmasının insanlığın 
mutluluğu ve saygınlığı açısından gerekli olduğuna inanıyor, Türk kadınını dünya kadınlarına 
elini vererek yine dünyanın barış ve güveni için çalışmasını istiyordu.  

 
Çağdaş hukuk devleti kurmanın ana şartı, toplum içinde erkeğe olduğu gibi kadına da sosyal, 
kültürel ve siyasal haklarını tanımak, bu haklara saygı göstermektir. Çağdaşlaşmanın ve 
çağdaş bir toplum olabilmenin yolu ve yöntemi budur.  
Bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesinde “herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve 
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkelerine uygun olarak hareket 
etmek zorundadır” denilmektedir. Bu bağlamda eşitlik ilkesi esas alınarak 75 yıl önce 5 
Aralık 1934’de, Türk Kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına 
kavuştu. Bugün ise mecliste 550 milletvekilinin yalnızca 48‘ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye 
Cumhuriyeti kadınlara politik hakların verilmesi konusunda dünyadaki öncü ülkelerden 
biridir. 20 Mart 1930’da çıkarılan Belediye Kanunu ile kadınlar ilk kez belediye seçimlerine 
katılma hakkı elde ederken 5 Aralık 1934’te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 10. ve 11. 
maddeleri değiştirilerek kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.1 Mart 1935’te 
ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerlerini aldı. İsmet İnönü ve 
arkadaşları tarafından verilen ve seçim kanununda değişiklik yaparak, kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı tanıyan önerge TBMM’de kabul edildi. Atatürk’ün, Türk kadınına milletvekili 
seçme ve seçilme hakkı tanınması üzerine bir notunda "...Bu karar, Türk kadınına sosyal ve 
siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes 
arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir’’ demektedir. Bir 
konuşmasında da Türk kadınları için şöyle demiştir: “ Ey kahraman Türk Kadını sen omuzlar 
üstünde göklere yükselmeye layıksın” ve yine bir sözünde de , “ Dünyanın hiçbir yerinde, 
hiçbir ulusunda Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışması yoktur. Ve dünyada hiçbir 
ulusun kadını ‘ Ben Anadolu kadını kadar çabaladım’ diyemez” sözleri ile Türk Kadınını her 
zaman yüceltmiştir.  



 
1934 yılında kadınlara tanınan hakların zamansal ve hukuksal açıdan bir atılım olduğunu, bu 
kanunla hukuksal olarak ileride olduğumuzu ancak kanunun yaşama geçirilmesinde geride 
olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle çok acil bir şekilde bir değişim yaşamalı evlere 
sıkışmış erkeğin gerisinde kalmayı kanıksamış kadınları düştükleri zor ve çetin karanlıktan 
kurtarmak gerekir. Böyle bir değişim ilk etabının hukuk alanında olması gerekmektedir. 
Geriye baktığımızda 18 kadının ilk kez parlamentoya girdiği 1935 seçimlerinde kadın temsil 
oranı yüzde 4.5’ti. O dönemde okuma yazma oranının düşük olmasına rağmen. Bu öncü 
rolüne rağmen Türkiye’nin kadınların seçme ve seçilme oranı açısından günümüzdeki durumu 
pek de iç açıcı değil. İstatistiklere göre parlamentoda kadın temsil oranında 2000 yılında 143. 
sırada olan Türkiye, 2004’te 150’ye geriledi. 2004 yılı verilerine göre ülkemizdeki 3 bin 225 
belediyeden yalnızca 18’inde kadın belediye başkanı var.  2002 yılında 550 sandalyeli 
mecliste ise kadın milletvekillerinin sayısı 24. 2007 yılında TBMM’de kadın sayısı 48’e 
yükseldi, ama yine de kadın oranı yüzde 10’un altında kaldı.  

 
Kadın olma bilincine sahip bizler, kadın sorunlarından haberdar,  bu meselelere kafa yoran 
kadınlar olarak TBMM’de, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında yer almakta ısrarlı ve 
inatçı olmalıyız.  Söz konusu olanın bedensel cinsiyet değil, toplumsal cinsiyet olduğunu her 
ortamda kanıtlamaya uygun alt donatıya sahip olmalıyız. Temsil düzeyinin sosyo-ekonomik 
bir sorun olup ve ancak kadınların siyasette daha aktif rol almalarıyla, hakları için etkin bir 
mücadele vermeleriyle çözülebileceğine inancımız tam olmalıdır.  

 
Koca evin reisidir, kadının gerçek yeri evidir, sen ancak ev işlerini yap, pişir, taşır, süpür, 
önümüzde dolan, bizlere çalış, meyvemizi soy, başarılı bir garson, iyi bir aşçı, anne, eş ol, 
bunların dışındaki işler erkek işidir. düşüncesi ve mantığı ile bizlere bakanlara göz yumdukça 
hiçbir sorununuzun çözüleceğini boşuna beklemeyiniz. Her şeye boyun eğdiğimiz sürece 
Ülkemizdeki yapılan yanlışlıklara elimiz kolumuz bağlı evde oturup bir sinema gibi izlemeye 
devam ettiğimiz sürece bizleri daha da kötü günler bekliyor unutmayalım. Elbette üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine getireceğiz ama kimsenin kadınları ikinci sınıf vatandaş 
görmelerine de izin vermememiz gerekir. Aksi halde her türlü şiddet, dayak, taciz in önüne 
geçilmez.  
Kadın olarak hırslı, kararlı, ilkeli ve toplum için de hizmet eden çalışkan bir birey olmalıyız. 
Türk Ulusunun bilhassa Türk erkeklerinin nazarında kadınların ikinci sınıfta görülmesi 
anlayışının yıkılması için böyle düşünenlere çalışarak ve gücümüzü göstererek kadınların 
gücünü inandırmak, ispatlamak gerekmektedir. Bu da ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Kadın Milletvekili sayısının çoğalmasıyla ve kadınlarımızın her türlü sorunlarında sivil 
toplum örgütleri kanalıyla sorunlarına kalıcı çözüm arayışında bulunmaları yararlı olur. Her 
türlü ortamda, her türlü sorunlarla karşılaştığımızda kadınız diye geriye çekilmeyip, inatla, 
kararlılıkla, hırs ve azimle yaşadığımız olumsuzluklar için sonuna kadar dişe diş kendimizi 
savunmalıyız. Türk Kadını, Türk Anası her zaman güçlüdür eski Kahraman vatansever Türk 
Kadınlarımızı kendimize örnek alıp her konuda duyarlı olup yavrularımızın, torunlarımızın ve 
Ülkemizin geleceği için yaşadığımız olumsuzluklara karşı duyarlı olup seyirci kalmayıp çok 
ama çok çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.  

 
Türk ulusuna Cumhuriyet’i armağan eden Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her zaman 
Kadınlarımızı önemsemiştir. Biz Türk kadınları ve bütün Türk Ulusu da Cumhuriyet’i ve 



Cumhuriyet’in Türk Ulusuna getirdiği bütün kazanımlarını sonsuza kadar koruyacağız ve 
yaşatacağız.. 

 


