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Neden Toplumsal  
Cinsiyet Eşitliği!
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hazırladığı “Tutum 
Belgesi”ni üniversitelere göndererek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin durdurulduğunu 
açıkladı. Gerekçe ise, “değerlerimize aykırı”… Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda çok önemli 
işler yapmış, bu konuda ilk mor bayrağı almış olan belediyemiz pratikte bu eşitlik anlayışının 
olmazsa olmaz olduğunu deneyimlemiştir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bugün dünyada kadınların ve kız çocuklarının uğradıkları haksızlıkları, 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve her alanda yaratılan engellerin üstesinden gelmek için teorik 
ve pratik süreçleri içeren çok hayati bir kavramdır. Aslında mesele salt kadınları ilgilendiren bir 
mesele değildir. Çünkü kadınların özgür olmadığı, eşit olmadığı bir ülkede hiçbir haktan söz 
edilemez ve o ülkenin toplumsal gelişimi asla sağlıklı ve sürdürülebilir bir nitelik kazanamaz. 
Elbette ki kadın sorununa bakış, politik bir arka plana sahiptir. Yani muhafazakâr bir anlayışın 
kadını konumlandırdığı yer ile sol-sosyal demokrat anlayışın konumlandırdığı yer çok farklıdır. 
Özellikle de ülkemizde bu anlayış farkları çok ciddi biçimde tezahür etmektedir. Bugün mevcut 
iktidarın kadınları toplumsal, siyasal, ekonomik ve gündelik hayattan kopartan söylem ve 
eylemleri aslında YÖK’ün belgesinin ne anlama geldiğini çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Muhafazakâr iktidar kadını evde tutmak ve onu ikinci sınıf bir kategori içine hapsetmek 
istemektedir. Kadınların yaşam alanlarından çekilmesi aslında bir bütün olarak ülkeyi, hayatı 
boğmakta ve nefessiz bırakmaktadır. 

Biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyor ve pratikte bunun gereğini 
yerine getiriyoruz. İş yaşamından kültürel ve sanatsal aktivitelere, belediye yönetiminden ticari 
yaşama her alanda kadını destekleyici bir tavır almaktayız. Bu doğrudan destekler dışında 
gündüz bakımevlerimiz, oyun odalarımız, Çankaya Evlerimiz hepsi kadını evden çıkarma imkânı 
üzerine kurulmuş çalışmalardır ve bugün binlerce kadın belediyemizin kurslarına katılarak 
kendi yaşamını dönüştürmektedir. Bu çabamız aynı kararlılıkla devam edecektir. Kadına yönelik 
her türlü şiddetin arttığı ve normalleştirilmeye çalışıldığı bir ortamda kadınların sesinin daha 
fazla çıkması için her alanda onların örgütlenmesini destekliyoruz. Bu 8 Mart’ın da kadınların 
kazanılmış haklarının korunması değil, geliştirilmesi, yeni hakların elde edilmesi için bir imkân 
olarak görülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz Çankaya’da bu anlayışla çalışıyoruz.  

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, emeklerinin özgür olmasını diliyorum.

Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı 
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Kadın	hakları	mücadelesinin	çok	uzun	bir	tarihi	var.	 
8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü’nün	ise	neredeyse	150	yılı	bulan	
bir	geçmişi.	Bu	zorlu	yolda,	milyonlarca	değerli	kadının	tek	
tek	ayak	izlerini	bulmak	mümkün…	Hepsinin	cesaret	ve	ilham	
dolu	yaşam	öyküleri	ayrı	ayrı	anlatılmaya	değerdir.	Biz	burada	
8	Mart’ın	ve	kadın	hakları	mücadelesinin	ancak	bazı	dönüm	
noktalarını	derleyebildik.	Bu	güzel	tarihte	katkısı	olan	tüm	
kadınların	anısına	saygıyla…			

8 MART 

Dünya Kadınlar Günü
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1 8 Mart 1857… Amerika Birleşik 
Devletleri’nin New York kentinde, bir 
dokuma fabrikasında 16 saati bulan 
çalışma sürelerini ve düşük ücretlerini 
protesto etmek için tekstil işçisi 
kadınlar greve başladı. Talepleri daha 
iyi çalışma koşulları, 10 saati aşmayan 
çalışma süresi ve eşit işe eşit ücretti. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nün temeli 
kabul edilen bu eylemde çoğu kaynak, 
greve polisin müdahale ettiğini, bunun 
sonucunda çıkan yangında 129 kadın 
işçinin hayatını kaybettiğini yazıyor. Bu 
olayın üzerine binlerce kişi sokaklara 
döküldü ve büyük protesto yürüyüşleri 
yapıldı.

2 Bundan 53 yıl sonra, 1910’da 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde 
Kadın Sosyalist Enternasyonal 
toplantısında Alman politikacı ve kadın 
hakları savunucusu Clara Zetkin, 8 
Mart’ın, her yıl “Kadın Günü” olarak 
anılmasını önerdi ve bu öneri oybirliğiyle 
kabul edildi.

3 1906 yılında Finlandiya, kadın 
vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu.

4 Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1911’de 
Avusturya, Danimarka, Almanya ve 
İsviçre’de 1 milyon kadının katılımıyla 
kutlandı. Gösterilerde oy verme, seçme 
ve seçilme, eğitim ve meslek edinme 
hakkı istendi.

5 Amerika ve Avrupa kıtasında işçi 
hareketleri hızlanırken Rusya’da da 1915-
1917 yılları arasında devrimci hareket 
yükselmeye başladı. Bolşeviklerin 
Petrograd Komitesi, Kadınlar Günü için 
kadınlara sokağa çıkma çağrısı yaptı. 
8 Mart 1917’de Petrograd sokaklarında 
kadınlar “Ekmek ve Gül” sloganıyla 
büyük bir yürüyüş düzenledi. İş ve 
özgürlük istiyorlardı. 8 Mart 1917; 
Rusya’da çarlığın yıkılmasına yol açan 
Şubat Devrimi’nin başlangıcı sayılır. 

6 Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
8 Mart ilk kez 1921’de Ankara’da bir 
bağ evinde düzenlenen bir toplantıyla 
anıldı. 1923 yılında ise kadınların siyasal 
haklarını savunmak üzere Nezihe 
Muhiddin önderliğinde “Kadınlar Halk 
Fırkası” adıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk siyasi partisi kuruldu.

7 Türkiye Cumhuriyeti’nde 1934 yılında 
gerçekleşen anayasa değişikliği ile 
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kadınlar seçme ve seçilme hakkı 
kazandı. Bu; Fransa’da 1944, İtalya’da 
1945, Belçika’da 1960, İsviçre’de ise 1971 
yılında gerçekleşti.

8 1935’te 12’nci Milletlerarası Kadın 
Konferansı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
liderliğinde, Beylerbeyi Sarayı’nda 
düzenlendi.

9 8 Mart; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
sırasında yasaklandığı zamanlar hariç, 
uzun yıllar pek çok ülkede kadın hakları 
mücadelesi adına milyonlarca kadının 
sokaklara döküldüğü bir gün oldu. 
1960’lardaysa, dünyayı saran özgürlük 
hareketiyle birlikte, 8 Mart daha da anlam 
kazandı. ABD ile birlikte dünyanın pek çok 
ülkesinde büyük gösterilere sahne oldu. 

10 1946’da, kadınların politik, ekonomik 
ve sosyal haklarını iyileştirmek için 
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü 
Komisyonu kuruldu.

11 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
1951’de, “Eşit Ücret Sözleşmesi” ile eşit 
değerde iş için erkek ve kadın işçiler 
arasında ücret eşitliği ilkesini kabul etti. 

12 1967’de Birleşmiş Milletler, Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Deklarasyonunu kabul etti.

13 Birleşmiş Milletler tarafından 1975 
yılında, Mexico City’de Birinci Dünya 
Kadın Konferansı düzenlendi. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 1975 
ve 1985 arası yılları Uluslararası Kadın 
On Yılı olarak ilan edildi. Birçok ülke bu 
10 yılda kadın haklarına odaklanacağını 
açıkladı. “Eşitlik, kalkınma ve barış” 
hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 
Uluslararası Kadın On Yılının ana teması 
“istihdam, sağlık ve eğitim” olarak 
belirlendi. 

14 Türkiye’de 8 Mart ilk kez 1975’te Ankara 
ve İstanbul’da İlerici Kadınlar Derneğinin 
girişimiyle ve yaklaşık 500 kadının 
katılımıyla kutlandı. Daha sonraki 
yıllarda katılım giderek arttı. 

15 Türkiye’de 1980’de 12 Eylül darbesi 
gerçekleşti ve dört yıl süreyle 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü yürüyüşleri 
yasaklandı. Fakat bu dönemde kadınlar, 
kadın hakları mücadelesini asla 
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bırakmadı. Toplantılar düzenleyerek 
çalışmalarını sürdürdüler. 90’lar ise 
kadın hakları mücadelesinin yeniden 
hareket kazandığı yıllardı. 8 Mart 
yeniden ve daha geniş katılımlarla 
anılmaya başlandı.

16 Birleşmiş Milletler, 1977 yılında 8 Mart’ı, 
“Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul etti. 

17 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW) BM Genel Kurulunda kabul 
edildi, 1981 yılında yürürlüğe girdi. 
Türkiye bu sözleşmeyi 1985 yılında 
imzaladı.

18 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
1988 yılında Kadın Erkek Eşitliği 

Deklarasyonunu yayınladı. Bu bildirgede, 
kadın erkek eşitliğinin insan haklarının 
ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. 
Böylece kadın erkek eşitliği; ekonomik 
ve sosyal haklar yerine insan hakları 
alanına dahil edilmiş oldu.

19 Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999’da, 
25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası 
Mücadele Günü” olarak ilan etti.

20 İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi, 2011’de imzaya açıldı 
ve 2014’te yürürlüğe girdi. İstanbul 
Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet 
konusunda bağlayıcılığa sahip ilk 
uluslararası sözleşmedir. Türkiye 
sözleşmeye hiçbir çekince koymadan 
taraf oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin 
gereklerinin yerine getirilip 
getirilmediğini denetlemek için 
kadına yönelik şiddet alanında uzman 
üyelerden oluşan GREVIO (Kadınlara 
Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı 
Uzman Eylem Grubu) oluşturuldu. 
2015 yılında Türkiye’den Feride Acar 
GREVIO başkanı seçildi. Bu görevini hâlâ 
sürdürmektedir.  

Bunu	Biliyor	muydunuz?	
Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün, talepte 
bulunan okullarda “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele, Dijital Şiddet, Akran 
Zorbalığı” konularında ücretsiz olarak 
farkındalık seminerleri düzenlediğini 
biliyor muydunuz?
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