
EŞİT GÜVENLİ VE 
ÖZGÜRCE BİR YAŞAM İÇİN

16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu Almanya’da 
yaşayan Türkiyeliler açısından da önem taşıyor. Almanya’da 
27 Mart tarihinden itibaren oy kullanmaya başlanacak 
referandumla mevcut Anayasanın 18 maddesi değiştirilmek 
isteniyor. Sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye’nin geleceğini ve 
halkın yaşamını derinden etkileyecek. Almanya’da yaşayan 
Türkiyeli kadınlar olarak yaşanan gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Bu 
durumun ayrıştırma, kutuplaştırma, düşmanlaştırma şeklinde 
bize yansımasına tanık oluyoruz. 16 Nisan’da oylamaya sunulan 
tasarının daha fazla kaos, daha fazla güvensizlik ve daha fazla 
istikrarsızlık yaratacağını düşünüyoruz. Göçmen Kadınlar Birliği 
olarak, kadınların özgürlüğünü elinden alan, kazanımlarını 
yok sayan OHAL’e, Anayasa’ya HAYIR diyor ve Almanya’da oy 
kullanacak herkesi referandumda HAYIR demeye çağırıyoruz. 
Çünkü yaşamımıza müdahale edilmesini istemiyoruz. Çünkü 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çıkıyoruz. Çünkü 
başkanlık sisteminin ne anlama geldiğini, hepimizin hayatını 
nasıl tehdit edeceğini biliyoruz. Referanduma da, köleliğe 
de, sömürüye, şiddete, taciz ve tecavüze de HAYIR diyoruz. 
Sokaklarda rahatça dolaşabilmek, emeğinin karşılığını alabilmek, 
düşüncelerini rahatça ifade edebilmek, özgürlük ve eşitlik 
isteyen kadınların haklı taleplerini destekliyoruz. İşçilerin, 
emekçilerin toplusözleşme, örgütlenme hakkı, Kürt sorununun 
eşit haklara dayalı demokratik çözümü, kadınların hak eşitliği, 
inanç özgürlüğü, toplumun tüm çeşitliliğiyle haklarıyla birarada 
yaşamasının güvencesi olan laikliği, gençlerin geleceği, halkın 
egemenliği, hak ve özgürlüklerin kullanılması için mücadele 
edenlerle dayanışma içinde olduğumuzu açıklıyoruz.

HAYIR!

PEKi, BU DEĞiŞiKLiK 
KABUL EDiLDiĞi 
TAKDiRDE TÜRKiYE’Yi 
NELER BEKLiYOR?
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Halkın seçtiği vekillerden oluşan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin yetkileri 

sınırlandırılacak, hükümet meclise ve 

halka karşı değil Cumhurbaşkanı’na 

karşı sorumlu olacak.

Yüksek yargı organlarının bağımsız 
ve tarafsız konumu sona erecek, 
Cumhurbaşkanı’nın belirlediği 

kurumlar haline gelecek.

Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde ve kendi elinde toplayacak.

Cumhurbaşkanı, aynı zamanda 

meclisteki çoğunluk partisinin

 başında olacak.

Cumhurbaşkanı’na işlediği suçlar 

için ömür boyu koruma ve muafiyet 
sağlanacak.

5.
Cumhurbaşkanına tek başına kanun 

hükmünde kararname çıkarma, 

olağanüstü hal ilan etme, meclisi 

feshetme ve ülkeyi seçime götürme 

yetkisi tanınacak.



BUGÜN, YARIN VE 
GELECEK İÇİN 
HAYDİ KADINLAR!

Çeşitli kadın ve LGBTİ örgütlerinden, siyasi partilerden, sendikalardan kadınlar ve bağımsız 
kadınlar anayasa değişikliği ve başkanlık tartışmalarında ‘hayır’ demekte ortaklaşarak 
“Hayır Diyen Kadınlar” (HayDiKadınlar) ismiyle bir kampanya yürütmeye başladılar. Mec-
listeki kadın vekillere açık mektup yazan kadınların çağrısından notlar şöyle:

Biz kadınlar yaşam hakkından eğitime, oy hakkından çalışma hakkına, olması gereken her hak için 
mücadele ettik. El kondu. Yeniden mücadele ettik, yeniden kazandık. Haklarımızdan, hak ettikleri-
mizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizler Mecliste bizleri temsil edebiliyorsanız, kadınlar yüzyıldır özgür-
lük mücadelesinden vazgeçmediği içindir. Siz de vazgeçmeyin!

OHAL ilan edilirken, uzatılırken, KHK’larla onlarca yıllık emeğimize, kurumlarımıza el konurken, Başk-
anlık tartışılır, anayasa değiştirilirken yok sayılıyoruz. Kadınların yok sayıldığı toplumlarda demokra-
siden söz edilemez. Herkesin kendini ifade edebildiği, katılabildiği demokratik bir ülkenin geleceğin-
de karar sahibi olmak için HAYIR diyoruz. Siz de kadınların yok sayıldığı bir anayasaya HAYIR deyin.

OHAL’le, KHK’larla, çalışma hakkımızın gasp edilmesine, “tek meslek” olarak anneliğin dayatılmasına, eği-
tim hakkımızın kısıtlanmasına, kadınların kamusal alandan dışlanmasına, evlere hapsedilmesine, yaşam 
alanlarımızın daraltılmasına, evden Meclise kadar her alanda şiddetin meşrulaştırılmasına ortak olmayın! 
Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, laiklik ve demokrasi için HAYIR deyin! Hakları, tercihleri, düşünce ve düş-
leriyle kadınlar varlar. Bizler bugün, yarın ve gelecekte bu topraklarda yaşayacak tüm kadınlar için HAYIR 
diyoruz. Siz de HAYIR deyin.

Biz kadınlar yaşam hakkından eğitime, oy hakkından çalışma hakkına, olması gereken her hak 
için mücadele ettik. El kondu. Yeniden mücadele ettik, yeniden kazandık. Haklarımızdan, hak ettik-
lerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizler Mecliste bizleri temsil edebiliyorsanız, kadınlar yüzyıldır 
özgürlük mücadelesinden vazgeçmediği içindir. Siz de vazgeçmeyin!

Kimsenin cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, inancından, inançsızlığından, kimliğinden, terci-
hinden dolayı kamusal alandan dışlanmadığı, şiddete, ayrımcılığa uğramadığı, anayasa dışında 
bırakılmadığı, tüm canlılar ve doğayla uyum içinde, haklarımızla hak ettiğimiz gibi yaşayabi-
leceğimiz bir Türkiye için siz de HAYIR deyin.



BUGÜN, YARIN VE 
GELECEK İÇİN 
HAYDİ KADINLAR!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,  Anayasa değişikliği 
referandumunda neden „HAYIR” diyeceklerini şöyle sıraladı:
 

KADIN CiNAYETLERiNi DURDURACAĞIZ PLATFORMU

5 KERE HAYIR
KADINLAR KAZANSIN DiYE

Kadına yönelik şiddet ve çocuk 
istismarı tahammül edilemeyecek 

bir düzeye ulaştı. Başkanlık 
bunlara çare olacak mı? Olmayacağı 

için kadınlar olarak başkanlığa
 hep birlikte “hayır” diyelim.

Erkeklerle eşit biçimdetoplumsal 
hayata karışarak yaşayamıyoruz. 
Başkanlık sistemi kadınlara karar 
hakkı vermiyorsa, kadınlar ola-
rak hep birlikte “hayır” diyelim.

 Referandum, kadınların geçim derdine 
çare olacak mı, anayasa değişikliği kadınla-
ra iş sağlayacak mı? Bu ekonomik gidişatı 
Başkanlık değiştirmeyecek, bu nedenle 
tüm kadınlar “hayır” diyelim.

Güvenlik ve huzur içinde yaşa-
mak istiyor, ölüm istemiyoruz. 

Güvenli bir yaşam isteyen 
kadınlar olarak, “hayır” diyelim.

Bize karşı suç işleyenlerin cezasız 
bırakıldığı, indirimler aldığı bir 
yargı değil, intikam da değil, hak-
kımız olanı veren adil bir yargı ve 
Cumhurbaşkanı istiyoruz. Yargının 
taraflı olmasından en çok canı yanan 
kadınlar olarak hep birlikte oyumuzu 
“hayır”dan yana kullanalım.



Göçmen Kadınlar Birliği
Bundesverband der Migratinnen 
in Deutschland e.V.  
www.migrantinnen.net  
info@migrantinnen.net

DEMEK iÇiN SEBEBiMiZ ÇOK!
Düşünün bir, yaşadığınız ülkede 12 yaşındaki kız ço-
cuklarının tecavüze rızası olduğu söylenerek tecavüzcüye 
beraat veriliyor, kravat taktığı için kadın katillerine ceza in-
dirimi yapılıyor ve kadınların uğradığı şiddet “O saatte orada 
ne işi vardı, kıyafeti nasıldı, karşı çıktı mı?” diye sorgulanıyor. 
Yetmezmiş gibi, bütün kararları bir kişi vermek, yasaları ken-
di çıkarıp kendi yürürlüğe koymak istiyor. En temel haklara 
hiç tahammül edilemiyor. Dahası başörtüsü ya da şort fark 
etmeksizin ne giyeceğinize, saçınızın rengine, eteğinizin 
boyuna ve hatta kahkahanıza bile karışılıyor. Böyle bir ülke-
de yaşamak ister miydiniz? HAYIR!

Yılda ortalama 8 bin çocuğun istismar edildiği, çocuk istis-
marında önlemi çocukların kendi kendilerini koruması olarak 
tanımlayan, üstelik ‘rızası vardır’ diyen ve çocukların yaşadığı 
yıkımı ‘evlilikle’ gidermeye çalışanların hazırladığı yasalara 
güven olur mu? Kadınların özgürlüğüne, kendi hayatlarına 
yön verme ve nafaka haklarına göz diken komisyonların ya-
salarına güven olur mu? Kadın cinayetlerinin tavan yaptığı, 
faillerin cezasız bırakıldığı, kadınların adalete güveninin kal-
madığı bir dönemde “istikrar” diye önümüze sürülen rejim 
değişikliğinin bu kadar çok yaşamsal soruna derman ola-
cağını düşünüyor muyuz? Tabii ki HAYIR!

Düşünün bir, sokakların, meydanların, pazarların, kültür-sa-
nat merkezlerinin güvensiz yerler haline geldiği duygusuyla
evden dışarı çıkmaya korkar hale geldiğinizi. Her sabah 
çocuklarınızı okula gönderirken endişe içinde olduğunuzu...
Canlı bombaların elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını, 
hatta failleri çabucak serbest bırakılan patlamaların arasında 
günlerinizin geçtiğini düşünün.  Böyle bir ülkede yaşamak 
ister miydiniz? HAYIR!

Ölümün kol gezdiği bir ülkede sabahlara uyanmak ister 
miydiniz? Kadın cinayetlerinin, en küçük bir önlem almadan
çalıştırıldıkları için işçi cinayetlerinin, çocuklarıyla istedikleri 
dilde konuşmalarına izin verilmeyenlere yönelik cinayetlerin 
işlendiği, bir ülkede sabah olur mu hiç? HAYIR!

Düşünün bir, düşüncelerinizi dile getirirken korkuyor-
sunuz, eleştirinizi yüksek sesle söylemeye çekiniyorsunuz, 
sosyal medyada yaptığınız bir paylaşım yüzünden gözaltı-
na alınıyorsunuz. Sevdiğiniz sinema oyuncularına ekran 
yasağı getiriliyor, kitaplarını severek okuduğunuz yazar-
lar tutuklanıyor, takip ettiğiniz televizyon kanalları, ha-
ber ajansları, dergiler yasaklanıyor. Meclisin iradesi rafa 
kaldırılıp yüz binlerce insanın oy vererek meclise gönderdiği 
vekiller, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar, öğretmen-
ler, kamu görevlileri, demokratik bir ülke mücadelesi veren 
farklı kesimlerden insanlar tutuklanıyor ya da görevlerinden 
alınıyor, birçok kadın örgütünün kapısına bir gece içinde 
mühür vuruluyor, kadınların birikimi ve dayanışmasıyla 
alınan eşyalara el konuluyor. Böyle bir ülkede yaşamak ister 
miydiniz? Bunun böyle sürüp gitmesi, yetkilerin tek bir kişi-
de toplanması için hazırlanan yasa değişikliğine onay verir 
miydiniz? HAYIR!

Kimilerinden sıkça duyuyoruz „evimize ulaşabileceğiniz 
yollar yapıldı“, „kocaman köprüler, okullar ve hastane-
ler inşa edildi.“ O zaman sormak gerekmiyor mu, neyin 
pahasına? Kesilen ağaçlar, talan edilen doğa, peşkeş çeki-
len arazilerin yanı sıra o hastaneye gidip tedavi olacak, ço-
cuklarınızı o okullara gönderecek paranız yoksa, o yollarda 
güven içinde yürüyemiyor, seyahat edemiyorsanız neye 
yarar? Kimileri ayakkabı kutularında paraları götürürken 
siz üç kuruşa muhtaç halde, karnınızı zor doyururken, ek-
meğe, işe muhtaçken, masallarda anlatıldığı gibi etrafına 
ölü toprağı serpilmiş ama yolları, inşaatları olan bir ülkede 
yaşamak ister miydiniz? HAYIR!

ALMANYA’DA KULLANACAĞIMIZ HAYIR 
OYLARIMIZLA BU KARANLIK TABLOYA KARŞI 
TÜRKIYE’DE MÜCADELE EDEN KADINLARIN 
YANINDA OLALIM. DEĞIŞTIRMEK IÇIN 
ŞANSIMIZ VARKEN OYUMUZU YAŞAMDAN, 
ÖZGÜRLÜKTEN, EŞITLIKTEN VE BARIŞTAN 
YANA KULLANALIM.


