„KIYAFETİME KARIŞMA“ Türkiye´deki Kadınlar ile Dayanışma
Sosyal Demokrat Kadınlar Federal Yönetim Kurulunun „Uluslararası
Kadınlar“ Proje Grubunun Önergesi
Sosyal demokrat kadınlar çalışma grubu uzun bir süredir Türkiye´deki gelişmeleri büyük bir endişe
ile izlemektedir. Bir yıl önce gerçekleşen darbe girişimine karşı verilen tepkileri, hiç bir şekilde akıl
almayan baskıcı uygulamaların yürürlüğe geçirildiği bir dönem izledi. Kitlesel işten çıkarmalar ve keyfi
tutuklamalar ile devam eden bu süreç insan haklarının, aynı zamanda demokrasinin kökten yok
edilmesine yol açtı. Basın, fikir, toplantı ve yürüyüş düzenleme özgürlüğü engellendi, idam cezasının
geri getirilmesi tehlikesi ile göz dağı verilmeye çalışıldı. Devlet, tek parti devletine ve bunun
sonucunda siyasal sistem tek adam otoritesiyle yönetilen Erdoğan´ın tek adam sistemine
dönüştürülmeye çalışıldı. Bu yolla 20. Yüzyılda elde edilen devletin laik karakterine sekte vuruldu.
Bilindiği üzere, eğer ataerkil anlayış ve töresel öğeleri barındıran dindarlık kamusal alanı işgal ederse,
kadınların özgürlükleri her zaman ilk saldırı hedefıdır.Türkiye´de de olduğu gibi. Her yıl 300 kadın
partnerleri ya da akrabaları tarafından öldürülürken ve acı bir şekilde aile içi şiddet günlük hayatın
bir parçası haline gelirken, yasal düzenleme ile reşit olmayan küçük yaştaki çocukların
evlendirilmesinin önü açılmıştır. Bu yolla bir çok tecavüz vakasının ort pas edilmesine imkan
verilmiştir. Aynı zamanda Erdoğan kamuoyunda devamlı olarak „edepli kadın ve kız“ figürüne vurgu
yapmakta ve bu figürün nasıl giyineceğini belirlemeye çalışmaktadır.İlk müdahale, bazıları tarafından
önceki kısıtlamalara nazaran bir esneklik sunduğu düşüncesiyle olumlu karşılanan kamuda baş
örtüsünün kullanımına verilen izindir. Fakat kamusal alanda kahkaha atan kadının para cezasına
çarptırılması istemi, artık kadının nasıl yaşacağına dair yapılan eril müdaheleyi mizah konusu
olmaktan bile çıkarmıştır. Bu müdahale talebini Erdoğan´ın konuşması izlemiştir. Erdoğan´a göre,
kadınların önceliği evinin hanımı, iyi bir eş ve anne olmaktır. Bu tür belirlemeler ve toplumsal
dayatmalar sonucu maalesef günümüzde bir çok davada, cinsel şiddete maruz kalan kadınlar, tahrik
edici kıyafet giymediklerini ve bu yolla yanlış bir mesaj vermediklerini ve suçsuz olduklarını
ispatlamak zorunda kalmaktadırlar.
Fakat kadınların nasıl giyineceği sorusu yeni bir boyut kazanıyor. Fanatik dini gruplar tarafından
giydikleri kısa etek ve ya pantolon sebebiyle aleni olarak aşağılanmaya, karalanmaya ve fiziksel
saldırıya maruz kalan kadınların varlığı buna artık bir dur dedirtiyor. Türkiye´de büyük şehirlerde
kadınlar ve kız çocukları „Kıyafetime Karışma“ sloganıyla sokaklarda ve düzenli olarak protestolar ile

artık yeter diyor.Kadınlar ve kız çocukları nasıl istiyorlarsa öyle giyinme ve kendilerini nasıl görünür
kılmak istiyorlarsa öyle kamusal alana çıkma hakları için savaşıyorlar. Bu gösteriler bir yandan mini
etek giyen ve bir yandan baş örtüsü kullanan kadınları bir araya getiriyor. Çünkü her iki tarafta
kadının insan haklarından vazgeçmek istemiyor.
Sosyal demokrat kadınlar çalışma grubu bu protestoları güçlü bir şekilde desteklediğini ve
türkiyedeki kadınlar ile dayanışma içinde olduğunu beyan etmektedir. Sosyal Demokrat Parti
görevlileri ve yetki sahiplerini Türkiye´deki kadınların ve kız çocuklarının hak ve çıkarlarını
savunmaya davet etmektedir.
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