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Kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olma çabası yüzyıllardır süregelen 

bir mücadeledir. 8 Mart, toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınların verdiği mücadelenin 

adıdır. Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel özünü, emekçi kadınların mücadele geleneğini ve 

azmini unutmadan, 8 Mart’ı kadınların hakları ve statüsü açısından gelinen noktayı göstermek, 

toplumun ve karar vericilerin dikkatini bu konuya çekebilmek için bir fırsat olarak 

değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz.  

Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını Cumhuriyetin kurulması ile bir 

politika olarak benimsemiş, bunu kurumlarına yansıtmış, Anayasa ile de kadın-erkek eşitliğinin 

sağlanmasını devletin sorumluluğuna vermiştir. Ülkemiz, 1985 yılında Birleşmiş Milletler’in 

“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni (CEDAW), 1990 yılında 

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve 2014 yılında “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan, 

“Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi”ni imzalayarak sözleşmelere uyacağını taahhüt etmiştir.  

Yıllardır ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini, tüm bireylerin cinsiyetinden bağımsız 

olarak var olan hak ve özgürlükleri eşitçe kullanabilmelerini sağlamaya yönelik pek çok çalışma 

yürütülmektedir. Ancak, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, başta kadınlar olmak 

üzere tüm toplumumuzu etkilemeye devam etmekte, cinsel istismar, kadına yönelik şiddet, 

töre, namus ya da tahrik gibi kılıflarla yumuşatılmaya çalışılan kadın cinayetleri hızlanarak 

artmaktadır. Bütün bunlara, günümüzde kadını ikinci sınıf vatandaş olarak ayrı bir kalıba 

koyma çabalarını da eklersek, Türkiye’de kadınlarla ilgili yapılması gerekenler konusundaki 

gündem hala çok doludur: 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı verilerine göre; okuryazar olmayan kadınlar 

erkeklerden 5 kat daha fazladır, üç kadından sadece biri çalışma yaşamına katılabilmektedir. 

Kadınlar en fazla hizmet sektöründe ve daha çok da yarı zamanlı işlerde çalışabilmektedir. 

Çalışma alanlarında, erkeklerin %83.3’ü yönetici pozisyonunda çalışırken, kadınların sadece 

%16.7’si yönetici olarak çalışmaktadır. Kadınların siyasi temsiliyetini gösteren kadın milletvekili 

oranımız ise %17’dir.  

Türkiye, 2018 Küresel Cinsiyetler Arası Uçurum Endeksi’ne göre, 149 ülke içinde 

130’uncu sırada yer almaktadır. Bu endeksin alt gruplarındaki duruma baktığımızda; çalışma 

yaşamına katılımda 131’inci, karar verme süreçlerine katılımda 113’üncü, eğitim olanaklarına 

erişimde 106’ıncı, sağlıkta ise 67’nci sırada yer almaktadır. Ne yazık ki, son 10 yıllık süreçte 

bu eşitsizliğin giderek arttığını ve dünya ülkeleri arasında daha gerilere düştüğümüzü 

görmekteyiz. Yani, insan haklarının her iki cinsiyet tarafından eşit bir şekilde kullanımı 

açısından kadınlar aleyhine uçurum derinleşmektedir. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 yılı Kadınlar Günü için belirlediği tema, “Eşit düşün, 

zekice geliştir, değişim için yenilik yap”tır. Bu tema ile amaçlanan, özellikle eğitim, çalışma 

yaşamı, karar alma süreçlerine katılım ve sağlık gibi kamusal hizmetlere erişimde, sosyal 



koruma sistemleri içinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi süreçlerine 

katılımda, sağlık, sosyal koruma gibi kamusal hizmetlere erişimde cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına ve kadınların güçlenmesine odaklanmaktır. 

BM’nin 2015 yılında belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin içerisinde 5. 

Hedef’te yer alan; “tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” hedefi için bütüncül 

yaklaşımlar gerektirmektedir. “2030 yılına kadar gezegende yarı yarıya” hedefine 

erişilebilmesi için yenilikçi yaklaşımlar ile hiçbir kadının ve kız çocuğunun geride kalmaması 

sağlanmalıdır. 

Ülke olarak durumumuz yukarıda belirtildiği gibiyken, son günlerde “toplumsal cinsiyet 

eşitliği” kavramı, bazı medya kuruluşları tarafından anlaşılmayacak bir biçimde negatif bir 

kavram olarak sunulmakta, saldırı konusu yapılmaktadır. 

Kadınların tarihsel mücadele sürecindeki “Ekmek ve Gül” talebinde olduğu gibi, 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bütün türlerinden uzak, eşit, özgür ve nitelikli bir yaşama sahip 

olması tüm insanlığın geleceği için vazgeçilmez bir amaç olmalıdır.  

Tüm Hacettepeli kadınların “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun! 
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