
LAİKLİK KADIN HAKLARINININ GÜVENCESİDİR 

            Demokrasinin, insan haklarının, özellikle kadın haklarının  güvencesi olan laikliğin 85.yılını 

kutluyoruz. Laiklik, devletin tüm din ve inançlar karşısında tarafsız olduğu, her tür inanca ve 

inançsızlığa karşı aynı uzaklıkta bulunduğu, hiç kimseye dinsel olarak ayrıcalık tanımadığı toplum 

düzeni olarak tanımlanır.  Türkiye Cumhuriyet’inin temel ilkelerinden olan laiklik 5  Şubat 1937  

yılında anayasamıza girdi.  Laiklik ilkesinin anayasaya girmesiyle,  tüm yurttaşlar (kadın, erkek) 

kanun önünde eşit oldular. 

         Türkiye  Cumhuriyet’inin kuruluşu ile,  Şer’i Mahkemelerinin kaldırılması, Medeni Kanunun 

kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile hukuk,  Tevhid-i Tedrisat (öğretimin 

birleştirilmesi) Kanununun kabulü ile eğitim, çağdaş sanatların desteklenmesiyle kültür 

laikleştirildi.  Mustafa Kemal Atatürk laiklik ilkesini “Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini 

seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. 

Tabiatı ile ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. 

Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.” 

sözleriyle  açıklar.  

         Laiklik ilkesinin temelinde, devletin akla ve bilime dayalı olarak yönetilmesi, devlet ve din 

işlerinin ayrı tutulması bulunur.  Laik devlet yönetiminin bozulması, toplum ve aile yaşamını,  

eğitimi ve hukuku etkiler. Bu durum en çok da kadınların yaşam alanlarının daralmasına, 

kazanımlarının kaybına neden olur. Ülkemizde her gün biraz daha laiklikten uzaklaştığımızı, her 

alanda dini referanslar gösterilerek devlet yönetiminden, toplumsal yaşamımıza yön verme 

girişimlerinde bulunulduğunu görüyoruz.   

          Özellikle “kadın ve erkek eşit değildir, bu durum fıtrata ters” dini söylemiyle kadınlar  

baskılanarak,  erkeğe itaat etmeye  zorlanmaktadır. İşyerlerine kreş yaparak kadının çalışmasının 

teşvik edilmesi yerine, evde çocuğuna, eşine hizmet etmesi beklenmektedir.  Kadınlara sağlanmış hak 

gibi gösterilen yarı zamanlı çalışma ile kadınlar iş yaşamından koparılmaktadır.  “Aile birlikteliği 

korunmalı” diyerek, İstanbul Sözleşmesinden çıkılmış ve kadınlar hak gaspına uğratışmıştır. İstanbul 

sözleşmesinden çıkılması ve iyi hal indirimi uygulamalarıyla kadın cinayetleri artarken, en doğal hak 

olan yaşam hakkı kadınların elinden alınmaktadır.  

         Milli Eğitim Bakanlığı’nın  dini vakıflarla işbirliği yaparak eğitimi  dinselleştirme çabası,  

karma eğitimin tartışmaya açılması, imam hatiplerin yaygınlaştırılması  muhafazakar yaşam tarzına 

zemin hazırlamaktadır. İstatistikler 4+4+4  eğitim sistemi ile pek çok kız çocuğunun örgün eğitimden 

uzaklaştığını gösteriyor. Ülkemizde laiklik, dinci gericiliğin saldırısı altındadır.  Bu saldırılar 

sürdükçe,  kadınların uğradığı şiddet ve sömürü de artmaktadır. 

           Resmi nikâh olmadan, imam nikâhı kıyılması suç olmaktan çıkarılmış,  Medeni Kanunda 

değişiklik yapılarak nafaka sürelerinin kısıtlanması, boşanma davalarında arabuluculuk 

uygulamasının getirilmesi çalışmaları sürmektedir.  Kadınlar,  haklarının güvencesi olan laik Türkiye 

Cumhuriyet’ini  korumak için birleşmeli ve  mücadele etmelidir.   
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