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GİRİŞ
Amerika’da 19. yüzyılla beraber kadın erkek eşitliği üzerine görüşler ve çalışmalar
yaygınlaşmaya başlamıştır. Başlangıçta erkeğe eşit olmadıkları gibi, vatandaş olarak bile
görülmeyen kadınlar, zamanla toplumdaki yerlerini güçlendirmiş, haklar talep etmeye
başlamıştır. Özellikle 1861 ile 1865 yılları arasındaki Sivil Savaş (American Civil War) sırasında
ülkelerine çeşitli şekilde destek olan kadınlar, siyasi hayatta yer almak için çalışmalara hız
vermiştir. Nitekim uzun yıllar süren mücadelenin ardından 18 Ağustos 1920 tarihinde kabul
edilen 19. Anayasa Değişikliğiyle cinsiyetine bakılmaksızın her Amerikan vatandaşına oy
kullanma hakkı verilmiştir.
Hilary Swank’in Alice Paul, Frances O’Connor’un Lucy Burns karakterleriyle
başrollerini paylaştığı, Katja Von Garner’ın yönettiği Demir Çeneli Melekler (Iron Jawed
Angels) adlı 2004 yılı Amerikan yapımı film, kadınların oy kullanma hakkına sahip olmak için
verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.
Bu projede bu filmin kullanılmasının nedeni filmde bu yolda farklı taktikleri
benimsemiş iki farklı örgütün ve bunların karşılaştıkları siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların
bir bütünlük içerisinde verilen mücadeleyi açıklayıcı şekilde izleyiciye aktarılmasıdır.
Amerikalı kadınların oy hakkını elde etme süreçleri dört ana başlık altında
incelenecektir. İlk bölümde 19‐20. yüzyıllar arasında ABD’de siyasi, sosyal, ekonomik ve
toplumsal yapıya ve kadınların bu yapı içerisindeki konumlarına değinilecek, ikinci bölümde
kadınların oy hakkı alma mücadelesini yürüten iki örgüte ve buna liderlik eden kadınlara yer
verilecek, üçüncü bölümde karşılaşılan engeller üzerinde durulacak ve son bölümde de 19.
Anayasa Değişikliği açıklanacaktır.
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1) 19. Yüzyılda ABD ve Kadınlar
19. yy da ABD incelendiğinde bu döneme Amerikan Sivil Savaşının damgasını vurduğu
görülür. 1848 yılından1 beri oy hakkı isteyen kadınların çabaları, özellikle savaşın yarattığı
ortam nedeniyle ertelenmiştir. Öte yandan sivil savaş sonrasında,daha önce toplumda
ötekileştirilen, hiçbir hakka sahip olmayan siyahi erkekler oy hakkı almışlardır. Bundan sonra
oy hakları hareketi hızlanarak devam etmiştir. ‘1890 yılına gelindiğinde kadınların 19 eyalette
en azından kısmi oy hakkına sahip olduğu görülmektedir. Bu tarihten itibaren kadınların bu
alanda katılımları da artmıştır. NAWSA (National American Women Suffrage Association)2
üyelerinin sayısı 1890 yılında 20 000 iken 1910’da 75 000’e yükselmiştir.’3 20. yy’in ilk 10
yılında 16‐44 yaş arası çalışan kadın yüzdesinin %21’e çıktığı gözlenmiştir.4 1912 yılına
gelindiğinde 9 eyalette kadınlar tüm seçimlere katılabiliyor olsalar da bu, ülke genelini
kapsamamaktadır.
2) Kadınların Uyanışı
2.1) Neden Kadınlara Oy Hakkı?
Iron Jawed Angels5 adlı filmde kadınların sosyal durumu açıklanmış, neden oy
kullanma hakkına sahip olmaları gerektiği çeşitli nedenlerle ifade edilmiştir.
“(Mrs. Leighton) Amerikalı kadınlar cezaevinde ya da dışarıda özgür değiller.”
(01.27.51),“(Paul) Bizler yasal olarak yurttaşız. Temsil edilmeden vergi ödüyoruz.
Mahkemede jüri üyesi olamayız, yani bizi hemcinslerimiz yargılamıyor. Anayasaya
aykırı... Kanunları biz yapmıyoruz ama uymak zorundayız. Çocuklar gibi...” (18.33)

1

The American Odyysey (sayfa: 344)
Amerikan Ulusal Kadın Oy Hakkı Derneği
3
The American Odyysey (Sayfa: 253)
4
The Great Republic, A History of the American People (Sayfa: 635)
5
Demir Çeneli Melekler
2
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Yukarıda kadınların oy hakkı olmayışının hukuksal boyutu vurgulanmaktadır. Politik yaşamda
anayasasını düzenleyecek kişileri kendi seçemeyen kadın, erkeğe bağımlıdır ve bu ortamda
demokrasiden söz edilemez. Ayrıca cinsiyet eşitliğinin olmadığı bu toplumda bazı önemli
konular önceliklerini de yitirebilmektedir. “(Paul)Geçen ay bir fabrikada 146 kadın yanarak
öldü. (...) Yangın merdivenleri yasal zorunluluk olabilir. Bir oy, yangın merdiveni demektir.”
(09.00) Oy hakkıyla kadınlar, kendi önceliklerini de yasal platforma taşıyabilecek, kendilerini
daha iyi temsil edebileceklerdir.
Kadınların oy hakkı olmayışının sosyal boyutu da vardır. Oy hakkı olan kadın,
bağımsızdır. Diğer herkesle eşit bir vatandaştır, fikirleri değerlidir ve herkes kadar saygındır.
“(Weissman) Oyla ne satın alabilirsin? (Paul) Öncelikle kendime saygı.” (18.08)
Bu nedenlerden ötürü Amerikalı kadınlar Woman Suffrage6 hareketinde yer
almışlardır.
2.2) National American Women Suffrage Association (NAWSA)
NAWSA, 1890 yılında kadınlara oy hakkı kazandırmak için kurulmuş bir
organizasyondur.7 1890’dan 1910’a kadar kuruluşun dominant figürü olan Susan B. Anthony,
yerini Carrie Catts’e bırakmıştır. 1900’den 1904’e örgütün başkanlığını yapan Catts, 1915’den
sonra da başkanlık yapmıştır. 1904’den 1915’e kadar ise Anna Howard Shaw görevi
üstlenmiştir. Alice Paul, Lucy Burns ve Inez Gillmore gibi pek çok önemli isim de bu kuruluşda
yer almıştır.
Demokrat Parti’ye ve Woodrow Wilson’a yakın duran NAWSA, kadınların oy hakkı
elde etmesinin eyaletlerin bağımsız olarak yasalarını değiştirmesiyle sağlanacağına
inanmaktadır. Anayasa değişikliğinin kongrede kabulünün gerçekleşmesi zor bir hedef

6
7

Kadınlara oy hakkı verilmesi
Wikipedia/ NAWSA
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olduğunu öne sürmektedir. “(Shaw) Anayasa değişikliği tasarısının kabul edilmesi gerçekçi bir
hedef değil. (…) Önce bize daha çok eyalet lazım.” (03.26) “(Catt)Para ve zaman kaybederiz.
Demokratların desteğini kaybederiz. (...) politikadan anlamayan acemiler durumuna
düşeriz.”(04.07)
Anna Shaw ve Carrie Catts, İngiltere’deki kadın hakları savunucularının eylemlerini
onaylamamaktadırlar. Onlara göre İngiltere’de eylemciler bu hakları holiganca tavırlarla,
yasaları çiğneyerek almaya çalışmaktadırlar. “(Shaw) İngiliz oy hakkı hareketine yakınlık
duyuyorum ancak yöntemlerini onaylamıyorum. Bizler durumumuzu anlatmak için tuğla
atmıyoruz.” (04.51) NAWSA’nın politikası, politikacılara yakın durarak ve onlara destek
vererek kadınlara oy hakkını teker teker eyaletlerde kabul ettirmektir. Bu noktada Alice
Paul’la yolları ayrılır ve Alice Paul NAWSA’dan koparak National Woman’s Party’yi (Ulusal
Kadın Partisi) kurar.
2.3) National Woman’s Party (NWP)
NWP, Alice Paul ve Lucy Burns tarafından ilk olarak ‘Congressional Union for Woman
Suffrage’ adı altında 1913 yılında kurulmuştur. Amaç, kadınlara oy hakkı sağlamak ve bunun
için kaynak bulmaktır. Daha sonra Paul ve Burns NAWSA’dan koparak NWP’yi resmi olarak
kurmuştur.
NWP, NAWSA’nın aksine eyaletler içinde bağımsız değişiklikler yerine bütün ülkeyi
kapsayan anayasal bir değişiklik peşinde koşmaktadır. NAWSA’dan daha farklı bir yol
izlemiştir. NAWSA, iktidarı desteklerken NWP, herhangi bir partiyi desteklememiş, sadece
kadınlara oy hakkı verecek olan yasa değişikliğini desteklemiştir. Bunun karşısında duranları
protesto etmiştir.
Ulusal Kadın Partisi NWP (...) seçimlerde aday göstermiyor. Aşağıda belirtilen anayasa
değişikliğinin yapılması amaç edinen tek platform partisiyiz. Birleşik Devletler
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yurttaşlarının oy verme hakkı ne Birleşik Devletler ne de bir eyalet tarafından cinsiyete
bakılarak reddedilemez ya da kısıtlanamaz. Bu değişikliği desteklemeyi reddeden tüm
politik adaylara her zaman muhalefet etmeye söz veriyoruz. (42.37)
O dönemde Demokrat Parti de bu yasa tasarısını desteklemediği için Woodrow Wilson ve
Demokratlar da protesto edilmişlerdir. Demokratları destekleyen NAWSA, NWP’yi
onaylamamıştır.
“(Catt)NAWSA, Ulusal Kadın Partisini desteklemiyor. NAWSA, batıda oy hakkına sahip
olan kadınlar gibi Wilson’u destekleyecek. “(43.40)
NAWSA’dan farklı olarak NWP’nin daha militarist bir yol izlediği görülür. NAWSA,
Başkan Wilson ve senatörlerle, eyaletlerle uyum içinde bir politika sergilerken NWP,
yürüyüşler düzenlemiş, Beyaz Saray’ın önünde Başkanlığı protesto eden grevler yapmış,
hapishanede açlık grevlerine gitmişlerdir.
3) Yolun Üstündeki Engeller
3.1) Kamuoyu ve Bilinçsiz Kadın
Kadınların oy hakkına sahip olması fikri pek çok çevre tarafından kabul görmemiş,
tepkiyle karşılanmıştır. Filmde muhalif düşüncelere de yer verilmiştir. “Erkeklerin kadınlardan
daha zeki olduğu açıktır. (...) Kadınların oy vermesinin siyasi bir tehlike oluşturacağını herkes
görmelidir. (...) ‘Kadınlara Oy’ diye bağıran bu uçarı kızlar bu tehlikeli hareketle felakete
davetiye çıkardıklarını bilmiyorlar.” (05.58) Bu görüşlerin bir kısmı mantıksız ve seksist
olmakla birlikte, kadınlara oy hakkı vermenin büyük bir seçmen grubunu seçimlere dâhil
etmek anlamına geldiği gerçektir. Çoğu eğitimsiz bir grup seçmenin, muhalif politikacılar
tarafından kullanılabileceği düşüncesi, iktidar odakları açısından bir tehdit olarak
görülmüştür.
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Bazı kadınların ise oy hakkından daha büyük sorunları vardır. İşçi kadınların oy
kullanma hakkından çok, sağlıklı çalışma şartlarına ve paraya ihtiyaçları vardır. Geçim derdi
nedeniyle seçim hakkı öncelikler arasında yer almaz. “(Ruza) Pazar günü sizinle vakit
öldürürsek Pazartesi kendimizi kapıda buluruz. Oylar karın doyurmuyor.” (09.10) Öte yandan
20. yy’in ilk on beş yılında daha fazla kadın işçi sendikalarına katılmıştır. Kadınların oy hakkı
hareketine Kadın Giysileri İşçileri sendikası örgütçülerinden Rose Schneiderman gibi isimler
de katılmıştır.8
3.2) NAWSA‐NWP Görüş Ayrılıkları
Her ikisi de kadınlara oy hakkını destekleyen örgütler olsa da NAWSA ve NWP’nin
farklı politikalar izlemeleri ve birbirlerini onaylamamaları kadınlara oy hakkı hareketini ikiye
bölmüştür. Bu görüş ayrılığının temelinde modern kadın figürünün farklı algılanışı da
yatmaktadır. NAWSA, ailesine ve devletine bağlı bir kadın figürü üzerinde dururken NWP
eğitimli, bağımsız ve feminist Amerikan kadınını, demir çeneli melekleri ön plana çıkarmıştır.
Bu temel görüş farklılığı grupların taktikleri üzerinde de kendini belli eder. NWP daha
radikal hareketlerle öne çıkarken, NAWSA iktidarın politikasıyla daha uyumlu bir çizgide
ilerlemiş ve kadınları savaş sırasında ülkelerine verdikleri destekle ön plana çıkarmıştır. ABD
Başkanı Wilson bu duruma, kongreyi kadınlara oy hakkı vermeye ikna etmek için yaptığı
konuşmada da değinmiştir.9
NAWSA, NWP’nin Beyaz Saray önündeki eylemlerini kınamıştır ve Carrie Catts,
NWP’nin ülkede kadın haklarını savunanların sadece %10’unu temsil ettiğini (01.03.25),
ayrıca NWP’lileri anarşistlerden ve asker kaçaklarından farkı olmadığını söylemiştir.
(01.22.49)

8
9

Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi (sayfa: 264)
American Odyssey (Sayfa: 345)
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Öte yandan NWP kurucuları Paul ve Burns’un bir konuşmasından da NWP’nin
NAWSA’yı yavaş ve yetersiz bulduğu görülmektedir. “(Paul) Carrie Catt eyaletlere yönelik
kampanyayla gurur duyuyor, tebrik etmeli. (Burns) Neden? 64 yıldır yalvardıktan sonra
kadınlar 9 eyalette oy veriyorlar. Her eyalete kaç yıl düşer?” (02.29)
3.3) Ülke İçindeki ve Dışındaki Siyasi Durum
3.3.1) Demokrat Parti ve Woodrow Wilson
Kadınların oy kullanma hakkı dönemin başkanı ve iktidar partisi tarafından öncelikli
sayılmamıştır. Demokrat Parti ve Wilson kadınların oy hakkını çeşitli sebeplerle pek çok kez
ertelemiştir. NAWSA’nın eyalet politikasını desteklemiş, anayasal bir değişiklikten çok
eyaletlerde yeni düzenlemelere gidilmesini teşvik etmiştir. “(Wilson) Kadınlar sabırlı olmalı.
Oy hakkı için eyaletlere yönelik kampanya yürüterek geçmişte olduğu gibi takdire şayan bir
çalışma yürütmelidir.” (51.51)
NWP ve NAWSA tarafından kendisine anayasal değişikliği desteklemesi için yapılan
çağrıları ise dikkate almamıştır. “(Wilson) Özel düşüncelerim bir yana temsilcisi olduğum
partinin desteklemediği politikaları Kongreye ısrarla tavsiye etmeye hakkım yoktur.” (52.30)
3.3.2) Birinci Dünya Savaşı ve Kadın Hareketlerine Etkisi
Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında isolationism (yalnızcılık) politikası izleyen Birleşik
Devletler, Almanya’nın ticaret gemilerini batırmasıyla beraber Avrupa’daki savaştan daha
fazla uzak kalamamış ve Almanya’ya savaş ilan ederek kendisini Dünya Savaşı’nın içinde
bulmuştur. Amerika’nın içine girdiği savaş ve seferberlik hali de NWP açısından suffrage
hareketinin karşısına çıkan engellerden bir tanesidir. Çünkü savaşla birlikte kadınlara oy hakkı
önceliğini yitirmiş, bunun yerine ABD’nin Avrupa’daki savaşı öncelik kazanmıştır. Sivil savaş
çıkınca haklarından vazgeçen kadınlar, bu sefer de aynı duruma düşüp ertelenmek
istememektedirler. Bu nedenle savaşa rağmen NWP eylemlerine devam etmiştir. Tabi bu
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kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Öte yandan NAWSA, savaşı kadınların toplumdaki önemine
dikkat çekmek için kullanmıştır.
Wilson, savaşa girme nedenleri üzerine yaptığı bir konuşmada “(...) Her zaman
yüreğimizde taşıdığımız şeyler için savaşacağız. Demokrasi için kendi hükümetlerinde sesini
duyurmak üzere yetkiye boyun eğen halklar için savaşacağız.” demiştir. Buna rağmen kendi
ülkesindeki kadınların demokratik haklara sahip olmaması ise oy hakkı isteyen kadınların
tepkisini çekmiş ve pankartlardaki yerini almıştır. “Kaiser Wilson! Almanların kendi kendini
yönetmek istemesini anlayışla karşıladığını unuttun mu? 20 000 000 Amerikan kadını
kendisini yönetmiyor. Önce kendi gözündeki çöpü çıkar.”10
Savaş hali suffrage hareketlerine büyük bir engel olmuştur. “Savaş her şeyi
değiştiriyor. (...) Kadınların kocaları, oğulları var.” Savaş haliyle ülkenin içinde bulunduğu
olağanüstü durumda, kadınlardan tartışma konusu olan oy hakkı isteklerini bir kenara bırakıp
ülkelerinin birlik ve beraberliği için savaşan eşlerine, çocuklarına, ülkelerine destek olmaları
beklenmiştir. Bazıları bu talebe karşılık verirken NWP’li kadınlar eylemlerine devam etmiş,
kamuoyunun tepkisini almalarına rağmen Başkan Wilson’ı boykot etmişlerdir. Bir
eylemlerinde, trafiği ihlal suçundan tutuklanmış olsalar da, kefaleti ödemeyi reddeden
kadınlar, sevk edildikleri Occoquan Islah Evinde de politik suçlular olarak eylemlerine devam
etmişlerdir. Bu, kadın hareketlerinin ciddiyet ve kararlılığını göstermesi açısından önemli bir
noktadır.
5) Kadınların Zaferi : 19. Anayasa Değişikliği
Kamuoyunun ve yabancı basının ABD’de yaşananları öğrenmesi, özellikle savaş
zamanında Wilson hükümeti açısından olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Bu nedenle
durumu düzeltmek için Wilson sonunda NAWSA ile anlaşmış ve Kongre’de kadınlara oy hakkı
10

EK2
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verilmesi konusunda yeni bir düzenleme getiren 19. Anayasa Değişikliğini destekleyen bir
konuşma yapmıştır.
“(Wilson) Kadınların hizmeti olmasaydı, Amerika bu savaşı yapamazdı. Bu savaşta
kadınlar yanımızdaydı. Kadınları sadece ıstırap, fedakârlık ve büyük çabalara ortak
edip elimizdeki ayrıcalık ve haklara ortak etmeyecek miyiz? Adalet budur.Kadının
görevi savaşın tam yüreğinde yer alıyor. Adil davranır, kadınlarımıza güvendiğimizi,
daha doğrusu inandığımızı gösterir ve doğru olanı yaparsanız bu yürek daha güçlü
atacaktır. Kadınlara en geniş şekilde oy kullanma hakkı vermezsek güvenlerini
kaybederiz. Bu değişikliğin zorunlu savaş önlemi olduğunu söylemiş miydim? Başka
kanıt istiyor musunuz?” (01.46.03)11
Bu konuşmadan iki yıl sonra 18 Ağustos 1920’de Temsilciler Meclisi Tennessee’de
toplanmıştır. 19. Anayasa Değişikliğinin kabulü için 48 eyaletten en az 36’sının onay oyu
gerekmektedir. 35 eyaletin onay oyunu alan 19. Anayasa Değişikliği son anda annesinden
gelen mektupla fikrini değiştiren Harry T. Burn sayesinde Tennessee de onaylayan eyaletler
arasında yer almış ve 19. Anayasa Değişikliği ülke genelinde kabul edilmiştir:
“Hiçbir Birleşik Devletler vatandaşının oy verme hakkı, Birleşik Devletler ya da
herhangi bir eyalet tarafından cinsiyetine göre reddedilemez veya kısıtlanamaz. ”12

11
12

Woodrow Wilson, 18 Eylül 1918
19th Amendment, The Constitution of the United States. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası
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SONUÇ
20. yy’e girildiğinde kadınların oy hakkı elde etmesi başka ülkelerde olduğu gibi
ABD’de de öne çıkmış önemli bir meseledir. Amerikalı kadınlar 1900’lü yıllara girildiğinde oy
hakkı alma hareketlerine hız vermiş ve bu konuda daha ısrarcı olmuşlardır. Bu konuda
özellikle NAWSA ve NWP yürüttükleri kampanyalarla öne çıkmışlardır. Her ne kadar yöntem
konusunda zaman zaman birbirleriyle çatışsalar da aynı hedef doğrultusunda çalışmışlardır.
Bu mücadele sırasında bu iki örgütün görüş ayrılıklarının yanı sıra kamuoyu, bilinçsiz kadınlar
ve ülke içindeki ve dışındaki siyasi ortam engel teşkil etmiştir ama direnişlerinden
vazgeçmeyen kadınlar sonunda 18 Ağustos 1920 tarihinde 19. Anayasa Değişikliğiyle oy
kullanma hakkına sahip olmuşlardır.
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EK1:
‘Iron Jawed Angels’ Film Özeti
Film, İngiltere’de oy kullanma hakkı kazanma faaliyetleri sırasında tanışmış ve
ülkelerine yeni dönüş yapmış olan genç Alice Paul ve Lucy Burns’un NAWSA (National
American Woman Suffrage Association) örgütünden Carrie Catts ve Anna Howard Shaw’la
görüşmesiyle başlamaktadır. Bu görüşmeden ikili, kendi ödeneklerini sağlamak şartıyla
NAWSA’nın Washington D.C. komitesinin başına geçmek için izin alarak çıkarlar.
Washington’da bir yandan insanları bilinçlendirmek için tanıtım yaparken bir yandan da
yapacakları geçit töreni için ödenek bulma çalışmalarına başlarlar. Sonunda gerekli kaynakları
sağladıklarında Amerika’nın dönem başkanı Woodrow Wilson’un resmi olarak göreve
başlamak üzere Washington’a döndüğü günde bir geçit düzenlerler. Geçitte, çeşitli
eyaletlerden gelen üniversite mezunu, eğitimli kadınların yanı sıra, işçiler, ev hanımları, siyahi
kadınlar ve kadınların oy hakkını destekleyen erkekler de yer almaktadır. Bu geçit, çevredeki
insanların tepkisini çeker ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yürüyüşçüler
saldırıya uğrarlar. Ertesi gün gazeteler aracılığıyla halka duyurulan bu olayla kamuoyunun
dikkatini kötü bir nedenle de olsa çekmeyi başarırlar. Üzerlerine çektikleri bu ilgiyle Amerikan
Başkanından senatoda kadın haklarını desteklemesi için görüşmeye giden bir komite
Woodrow Wilson tarafından, başka öncelikler olduğu gerekçesiyle nazikçe reddedilir. Bunun
üzerine senatörlere kendilerini ve amaçlarını tanıtmak üzere parlamentoya giderler ve
burada da ciddiye alınmazlar. Bunun üzerine de demokratları boykot çağrısı yaparlar ve
NAWSA’dan bağımsız olarak bir komite (The Congressional Union) oluşturarak daha fazla
kaynak sağlamak amacıyla çalışmalara başlarlar. Ancak bu NAWSA tarafından uygun
görülmez ve sonunda Alice Paul, NAWSA’dan ayrılarak, NAWSA tarafından desteklenmeyen
ve kadınlara oy hakkı hareketini ikiye bölen yeni bir örgüt kurar: National Women’s Party
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(NWP). Kadınlara oy hakkını desteklemeyen bütün üyeleri ve başkanı protesto eden parti,
başkanın bir konuşmasını açtıkları bir pankartla keserek, demokratlara karşı olan tepkilerini
belirtirler. Çeşitli eyaletlere temsilciler göndererek, partilerini ve amaçlarını tanıtırlar ve
insanları Demokrat Partiyi yeniden seçmemeye davet ederler. Bu tanıtımlar bir işe yaramaz,
Wilson yeniden başkan seçilir ve bu tanıtımlar sırasında sağlık nedenleriyle hastaneye
kaldırılan arkadaşının ölümünden kendini sorumlu tutan Alice Paul evine döner. Bir süre
sonra Lucy Burns gelir ve onu çalışmalarına geri dönmeye ikna eder. Beraber Washington’a
dönerler ve çalışmalara kaldıkları yerden devam ederler. 10 Ocak 1917’den itibaren her gün,
gün doğumundan gün batımına kadar ellerinde pankartlarla beyaz sarayın önünde durarak
eylem yaparlar. Aylarca bu eylemlerini sürdürürler, ancak bu sırada Birinci Dünya Savaşı çıkar
ve bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya’ya savaş ilan eder. Artık bir savaş
dönemi başkanı olan Wilson’a karşı yapılan eylemler kamuoyunun tepkisini çeker ve sonunda
eylemciler trafiği ihlal nedeniyle tutuklanır. Mahkeme, ya kişi başına 10 dolar ödeyeceklerini
ya da ıslah evinde 60 gün kalcaklarını söyler. Para cezasını ödemenin suçu kabul etmek
olduğunu söyleyen eylemciler, 60 günlük hapis cezasına çarptırılır. Buna rağmen yine de her
gün beyaz saraya gidip eylemlerine devam ederler ve sonunda Alice Paul ve senatör
Leighton’un eşi Emily Leighton da dâhil olmak üzere pek çok kadın tutuklanır. Occoquan Islah
Evinde kötü muameleye maruz kalan eylemciler burada da eylemlerine devam eder. Bilerek
bir cam kırdığı için hücre cezasına çarptırılan Alice Paul, açlık grevine başlar. Bunun üzerine
bölge cezaevi hastanesi, zihin hastalıkları bölümüne getirilen Alice Paul, burada bir
psikiyatrist tarafından incelenir. Doktor, başkana Paul’un hiçbir zihinsel bozukluk
göstermediğini, bilinçli bir şekilde eylem yaptığını söyler. Bunun üzerine Paul yeniden ıslah
evine, normal koğuşa gönderilir ve burada diğer kadınlar da açlık grevine başlar. Paul
yeniden hücre koğuşuna alınır. Durum ciddi bir hal alınca gardiyanlar açlık grevindeki
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mahkûmları zorla beslemeye başlarlar. Bu arada NAWSA’dan Carrie Catts, Wilson’un
kadınların oy kullanması yönündeki yasa tasarısını desteklemesi için onunla konuşmaya gider
ve reddedilir. Gardiyanlardan bir tanesi hücre koğuşundaki Paul’a gizlice kalemle kâğıt verir
ve yazdıklarını normal koğuştaki kadınlara iletir. Emily Leighton, bu notu kendisini ziyarete
gelen eşinin ceketinin cebine gizlice koyar ve sonrasında bu not ve ıslah evinde yaşananlar
basına yansır, kamuoyunun tepkisini çeker ve ıslah evindeki ‘Demir Çeneli Melekler’ halkın
sempatisini kazanır. Catts bundan sonra başkan açık açık baskı yapar ve Wilson sonunda
kongrede senatörleri, kadınlara oy hakkı verilmesi için teşvik eden bir konuşma yapar. Yasa
değişikliğinin kabul edilmesi için en az 36 eyaletin onay oyu gerekmektedir. Son anda
Tennessee senatörü annesinden gelen bir mektupla tarafını değiştirir ve yasa değişikliğini
onaylar ve 26 Ağustos 1920’de Susan B. Anthony’nin hazırladığı değişiklik yasa olarak kabul
edilir ve 20 000 000 Amerikalı kadın seçme hakkı kazanır.
EK2:

