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Asırlar boyunca kadınlar hakkında aynı yalanlar tekrarlanıp 
durdu. Kadınlar şefkatli, anaç, korumacı ve sevecen olmalıydı. 
Ama aynı zamanda kadınlar kıskanç, zayıf, dırdırcı, güçsüz-
dü ve onların harekete geçmesi zordu. Kadınlar eksikti, 
yetersizdi. Kadınlar ezilmeye mahkûmdu. Kadınlar 
siyasetten anlamazlardı. 

Oysa kadınlar zulme, sömürüye ve işga-
le karşı mücadeleden hiç geri durmadı. 
Fransız Devrimi’nde Versay Sarayı’na yü-
rüyüp XVI. Louis’yi getiren Paris’in balıkçı 
kadınlarıydı. 1848 Devrimi’nde barikatlarda 
kadınlar eksik değildi. Paris Komünü’nü 
başlatan kadınlardı. Yurtlarını savunmak 
da, işbirlikçi hükümete karşı silahlara sahip 
çıkmak da en çok kadınlara düştü. Düzenli 
ordunun karşısına çıkma cesaretini gösterenler 
kadınlardı. 1917 Şubat Devrimi’nde de üstelik bir 8 
Mart’ta kadınlar en önde yer aldı, Çar’ı devirecek fitili 
ateşledi.

Sadece Çar’ı değil bu topraklardaki çar taslaklarını da kadınlar 
devirecek. Çünkü kadınlar en çok da Kürdistan’da vardı. Koçgiri Ayak-
lanması Zarifeyse Dersim Bese’dir. Kürtlerin uyanışı Sakine’dir, Zilan’dır, 
Diyarbakır Cezaevi Kadınlar Koğuşu’dur. Bugün Ortadoğu’nun en ge-
rici burjuva diktatörlüğünün temelleri sarsılıyorsa bu kırk yıldır bitme-
yen Kürt Baharındandır. Kürt Baharı serxildandır doksanların başında. 
Amed’de Cizîr’da, Nisêbîn’de zılgıtlarıyla sokaklara taşan Kürt kadınla-
rıdır. Rojava’da IŞİD’e karşı kahramanca savaşan Şehit Ruken Kadınlar 
Taburu’dur. 

Amerikancı muhalefetin hedefi, bu kalkışmaların tarihe ka-
rışmasıdır. Tüm toplumsal sorunlar emekçiler, ezilenler “mağdur” ve 
“kurban” kimliğinin ötesine geçmediği sürece, kitlesel bir eyleme dönüş-
mediği sürece, kendi kısmi çıkarlarının sınırlarında hapsolduğu sürece 
Amerikancı muhalefet tarafından desteklenir. Ancak Amerikancı muha-
lefetin çabaları kitlelerin gittikçe büyüyen tepkisini bastırmaya da, mü-
cadelelerin diğer ezilenlerin mücadelesiyle birleşmesini engellemeye de 
yetmemektedir. 

İnsan hakları ve demokrasi paketleri Erdoğan’ın açmazına işaret 
eder. Erdoğan, birbiri ardına demokratikleşme paketi, insan hakları ko-
nularını gündeme getiyor. Oysa Erdoğan’ın hiçbir reform imkânı yoktur. 
Reform imkânı olmadığı hâlde bunları ısıtıp ısıtıp ortaya çıkarması, hem 
açmazlarına hem de kendi krizini daha da derinleştireceğine işaret eder. 

Parlamenter yollarla yeni anayasa yapılmaz. Rejim krizi daha 
da derinleşirken anayasa sorunu, anayasayı değiştirdiğini iddia edenler 
tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Erdoğan, anayasayı 2007’de 
siyasi gücünün zirvesindeyken değiştirememiştir. 2011’de deneyip bo-
yunun ölçüsünü almıştır. Anayasayı şimdi değiştireceğini sanmak saflık 

olur. Yıllardır tekrar edilen “rejim değişti” söyleminin aksine 12 
Eylül rejimi parlamenter yollarla değişmemiştir, bundan sonra da 
değişmeyecektir.

Anayasa tartışmaları Erdoğan’ın Millet İttifakı’nı par-
çalama girişimidir. Millet İttifakı’na toplumsal eylemleri 
baskılamak yetmez. HDK/HDP, fiilen Millet İttifakı’nın içinde 
olmasına rağmen, resmen yer almıyor görünmek zorunda-

dır. Erdoğan’ın anayasa tartışmaları Amerikancı 
muhalefeti politik tutum almaya zorlayarak 

parçalamaya yöneliktir. Bu tartışmanın 
1921 Anayasası benzetmeleriyle sürmesi 
tesadüf değildir. HDP 1921 Anayasasını 
özerklik, federasyon çözümlerine açık 
gibi sunarak desteklemek isterken “hila-
fet” cevabı gecikmemiştir. 

Kadın hakları tartışmaları, Millet 
İttifakı’nı parçalamak için artacaktır. 

Saadet Partisi’nin İslamcı kimliği ile Amerikan-
cı muhalefetin diğer bileşenlerinin kadın hakları 

vurgusu uyumsuzdur. Erdoğan bir yandan kadın haklarının ailenin temel-
lerini ortadan kaldırdığını, hâkim cinsiyetçi anlayış dışında kalan tüm cin-
sel kimlik ve davranışların sapkınlık olduğunu, dini hassasiyetin çiğnen-
diğini vurgulamaktadır. Bir yandan da Saadet Partisi’ne ziyaretlerle onları 
bu konuda tutum almaya zorlamaktadır. Erbakan’ı anmak için birbiriyle 
yarışan Amerikancı muhalefet, içindeki zayıflığı kendisi ilan etmiştir. 

Seçim planları da ABD tarafından hizaya çekilme beklentileri 
de hayalden ibarettir. Erdoğan’ın içinde bulunduğu kriz derinleşirken 
Erdoğan’a karşı medet umulan hiçbir öznenin durumu ondan iyi değildir. 
ABD’de Biden, Erdoğan’ı daha fazla zorlayacak olsa da ona müdahale 
etme gücü yoktur. Amerikancı muhalefet çizgisindeki Millet İttifakı’nın 
ise, siyasetten kaçan pozisyonuyla seçimlerde keskin bir şekilde en geri 
siyasi hassasiyetleri kaşıyan Erdoğan’ı aşarak yüzde elli artı biri bulması 
mümkün değildir. Türkiye’deki krizin çözümünün yolu tam da bu neden-
le birleşik kitlesel mücadeledir.

Kadınların mücadelesi diğer mücadelelerle birleştiğinde büyü-
yecektir. Kadınlar kendilerini sadece kadınların sorunlarına hapseden-
lerin ördükleri duvarları yıktığında büyüyecektir. Kadınlar, kadınlarla 
erkeklerle ezilen, cinsel yönelimleri toplumsal normların dışına kalan 
herkesle beraber tüm ezilenlerin mücadelelerinin başını çektiğinde bü-
yüyecektir. İşte o zaman Çar’ı deviren kadınlar bu kez çar taslaklarını 
devirmek için sahneye çıkacaktır. 

Kadının kurtuluşu için mücadele edenler devrimci parti kurma 
mücadelesinde biraraya gelmeli. Kadınların kurtuluşu iktidarı alarak 
başlayacak. Ezilenler ve emekçiler adına iktidarı alabilmenin tek koşu-
lu devrimci partinin yaratılmasıdır. Türkiye’de kadınların kurtuluşu için 
mücadele edenler 8 Mart’ta ve her zaman mücadelelerini bu hedefle 
birleştirmelidir.

HAYAL OLAN DEVRIM DEĞIL
KADININ DEVRIMSIZ KURTULUŞUDUR

Kadının Kurtuluşu 
Insanlığın Kurtuluşudur!

Kadın Olmadan Devrim Olmaz, 
Devrim Olmadan kadınlar Kurtulamaz!

Siyasi Tutsak Kadınlara Özgürlük!

Demokratik Anayasa için Birleşik ve 
Kitlesel Eylemleri Büyütelim!



Kadınların cinsiyetçi baskıya karşı verdiği her türlü mücadele meşru-
dur. Her fırsatta yinelenen “Kadın cinayetleri politiktir”, “Tacizler politik-
tir”, “Tacizcilerin hukuk tarafından korunması politiktir” açıklamalarının 
da yanlış bir tarafı yoktur elbette. Üstelik tüm kadınları kesen belli sorun-
lar olmakla beraber işçi kadınların, Kürt kadınların daha farklı şekillerde, 
daha çok ezildiği de haklı olarak bugünkü 8 Martları örgütlenmesine 
dahil olan sol akımlar tarafından da teslim edilmekte. Hükümetin bu 
konudaki gerici tutumu ise açık ve her 8 Mart’ta mitingi örgütleyenler 
hükümetle cepheden karşı karşıya geliyor. Hâl böyle olunca devrimci 
siyasetin ne olduğunun hepten unutulduğu koşullar altında “8 Martlar 
burjuva siyasetine hizmet eder demek” tuhaf karşılanacak hatta pek çok 
kesim tarafından tepki gösterilecek bir söylem. Bu yüzden burjuva siya-
seti derken neyi kastettiğimizi yeniden hatırlatmak gerek. 

Son yıllarda artan bir şekilde ezilenlerin çektiği sıkıntılardan, yaşanan 
problemlerden bahsetmek siyasetin kendisini ikame etmeye başladı. Ezi-
lenlerin sıkıntılarından ne kadar cesurca ve yüksek sesle bahsedilirse o 
denli politik olunduğuna dair bir görüş yerleşti. Kadınların ezildiğine, 
öldürüldüğüne, devamlı taciz tecavüz tehdidi ile yaşamak zorunda kal-
dıklarına dair şüphe yok. Aynı baskı ve şiddet toplumdaki hâkim cinsel 
normların cenderesine alınmış kesimler için de geçerli. Türkiye’de kim-
lerin daha çok cinsiyet temelli ezildiğine dair bir kavga yürütülmekte, 
ancak bu ezilmeye karşı ne yapılacağına, hangi öznenin hedef tahtasına 
oturtulacağına dair ise fazlaca tartışma olmamaktadır. Güçlü bir devrimci 
hareket olmadığı için de kadınların, ezilen cinsel kimliklerin mücadelesi 
emekçi hareketinin diğer kesimlerinde nasıl veriliyorsa öyle verilmekte-
dir: Herhangi bir stratejiden, o stratejiye tabii taktiklerden yoksun ilkel ve 
tepkisel bir şekilde. Hâl böyle olunca da mücadelenin çizgisini belirleyen 
düzen güçlerinin aklı olmaktadır. İlkelliğin ya da tepkiselliğin elbette ka-
dın olmakla da işçi olmakla da Kürt olmakla da ilgisi yoktur. Sorun dev-
rimci bir programa, stratejiye ve onu hayata geçirecek bir partiye sahip 
olmamakla ilgilidir.

Programsızlık ve stratejisizlik kendini en çok aile sorununda belli et-
mektedir. Kadının kurtuluşu ve her türlü cinsiyet temelli baskının ortadan 
kaldırılması iddiasını taşıyanlar öncelikle aile kurumu varlığını korudukça 
kadınların özgür olup olmayacağı sorusuna yanıt vermelidir. Kadınların 
kurtuluşu için aileyi ortadan kaldıracak ve durakları devleti ve özel mül-
kiyeti ortadan kaldırmaktan geçen bir mücadele stratejisi tarif edilmeli-
dir. Bu şekilde tarif edilmeyen kadın mücadelesinin ufku haklılığından 
bağımsız olarak reformlarla sınırlı kalacaktır, bu da burjuva siyasetinin 
özetidir. 

KADININ AİLE İÇİNDEKİ DURUMUNU REFORMLARLA 
DÜZELTMEK KADINI ÖZGÜRLEŞTİRMEZ 

Komünist Enternasyonal belgelerinde kadın sorunu kadınlarla erkek-
ler arasında var olan, bir kurumdan, bir örgütlenmeden bağımsız bir so-
run olarak tarif edilmiyor. Kadın veya erkekler biyolojik anlamda ka-
dın veya erkek oldukları için değil aile denen kuruma girdikleri için; 
bu gerici ilişkinin bir parçası oluyorlar. Dolayısıyla komünistlerin temel 
hedefi -kadın sorunu söz konusu olduğunda- ailenin ortadan kaldırılması 
olmalıdır. Bu tutum aileden nefret etmek, aile ve aile içindeki cinsiyetçi 

iş bölümü hakkında şikayet etmek, aileyi reforme etmeye çalışarak bu 
iş bölümünün etkilerini hafifletmeye çalışmak diye sıralanabilecek bir 
dizi çaba ve uygulamadan ayrılmalıdır. Aileyi ortadan kaldırmak bundan 
farklı bir anlama gelir ve bunlardan farklı bir muhatap ve özne gerektirir.

Bu farkın muğlaklaştığına İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sırasında şa-
hit olmuştuk. Kadının durumunu daha da kötüsü en gerici kurum olan 
aile yapısı içerisindeki durumunu düzenlemeyi devlet tarafından garanti 
altına alan sözleşmenin hükümet tarafından kaldırılması gündeme gelin-
ce büyük bir tepki meydana geldi. Sol akımların tamamı İstanbul Söz-
leşmesi’nin kadınlar için “kazanım” olduğunun altını çizen paylaşımlar 
yaptı, yazılar yazdı; bu tutumu eleştirenler, kadınların ölmesini istemekle 
suçlandı. 

Pekâlâ kadın cinayetleri son bulsun dediğimizde bu talebin öznesi 
kimdir? Ailedeki şiddet son bulsun derken ailedeki erkeklere mi seslen-
mekteyiz? Veya mitinglerde toplanan kalabalığın yarattığı baskı mı bunu 
durduracak? Kadınlara yönelik baskıların durdurulmasının öznesi hükü-
met mi olacak? İstanbul Sözleşmesi özelinde de anladığımız gibi bu re-
formların hükümetten beklendiği açıktır. Kadınlara karşı saldırıların daha 
ağır cezalandırılmasını isterken herhalde taleplerimizin öznesinin Saray’ın 
emir eri olmuş mahkemeler olduğu da bir o kadar açıktır. 

Burjuva devlet aygıtının varlığını sorgulamadan, sorgulasa bile buna 
karşı doğrudan iktidar hedefli mücadele etmeden, böyle bir mücadele 
olmaksızın da kadınların durumunun düzeleceğini, kadınları özgürle-
şebileceğini söylemek burjuva siyasetidir. Bu tutumun kadınların çoğu 
tarafından desteklenmesi tutumu haklı çıkarmaz, siyasi olarak burjuva 
ideolojisini ezilenlerin saflarına zerk etmenin başka bir örneğidir.

“KADINLARIN KURTULUŞU HEMEN ŞİMDİ” Mİ 

“İKTİDAR HEMEN ŞİMDİ” Mİ?

Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” kitabı bu ko-
nuda başvurulan ancak anlaşılamayan bir kaynaktır. Bu kitabın başlığı 
tesadüfi olmayan bir sıralamaya işaret eder. Önce cinsiyetçi iş bölümüne 
dayanan aile kurulmuş, sonra özel mülkiyet ortaya çıkmış, sonra da bu 
iki gerici varlığa ve onların oluşturduğu sosyal örgütlenmeye dayanan 
siyasi bir örgütlenme yani devlet oluşmuştur. Komünist strateji açısından 
bu sıralamanın önemi büyüktür, aileyi ortadan kaldırmak için de bu sı-
ralama tersine çevrilmelidir. Önce burjuva devleti yıkıp proletaryayı ege-
men sınıf olarak örgütlemek, sonra özel mülkiyet ilişkilerine saldırmak 
gerekir. Bu temeli de kuruttuktan sonra kadının kurtuluş mücadelesini 
başlatmak mümkün. Yani geçelim kapitalizm koşullarını, kadının kurtulu-
şu mücadelesinin proletarya diktatörlüğü koşullarında dahi sonuç alması, 
daha doğrusu gerçek anlamda başlaması, mümkün değildir. Bu yalnızca 
kadınlar için değil tüm ezilenler için geçerlidir. İşçilerin kendilerini kur-
tarma mücadelesi de proletarya diktatörlüğünde ancak başlayabilir. 

Bu vurgu burjuva siyasetine hapsolmuş reformist akımlarla komü-
nistler arasındaki ayrımı daha çarpıcı şekilde gösterir. Çünkü kadın so-
rununda- reformist akımların hepsi kadınların kurtuluşunun aslında bir 
proleter devrim olmaksızın da gerçekleşebileceğini savunurlar. Bunu da 
komünistlere yönelik “ertelemecilik” suçlamasıyla dile getirirler. “Devri-
me kadar kadınlar ölecek mi” diye sorarlar. Komünistlerin “erkek ege-
men dünyanın keyfini sürmek için kadınları sınıf mücadelesi bahanesiyle 
baskıladığını” söylerler. 

Oysa burada herkesin gözden kaçırdığı soru asıl ertelemecinin kim 
olduğu sorusudur. Asıl devrimi uzak bir ufuk, ulaşılması güç bir şey ola-
rak görenler devrim mücadelesini, iktidar mücadelesini ertelemektedir. 
“Önce devrim isteyenler kadının mücadelesini öngörülemeyecek bir za-
mana erteliyor” eleştirisini yöneltenler devrim mücadelesine dair kendi 
ufkunun sınırlılığını anlatmaktadır. Devrim mücadelesini öne çekmek, 
hızlandırmak ise gündeme gelmemektedir. Burada sorulması gereken asıl 
soru “kadının kurtuluşu hemen şimdi” diyenlerin neden iktidarı almak 
için de hemen şimdi harekete geçmek istemediği, bir plan yapmadığı 
olmalıdır. 

Burjuva Siyasetine Hizmet Etmeyen 8 Martlar Için 
Tüm Ezilenlerin Mücadelesini Birleştirelim



İktidar için hemen şimdi harekete geçmek elbette yarın devrim olacağı 
anlamına gelmiyor. Burada önemli olan devrim olmadan, iktidar müca-
delesine bağlamadan hiçbir kısmi sorunun ezilenlerin lehine çözümü için 
adım atılamayacağıdır. Bunun aksini iddia etmek kadınların sorunu da, 
şu veya bu kısmi sorun da devrim olmadan da çözülür demek olur. En 
sonunda varılan yer, tıpkı İstanbul Sözleşmesi’ni savunma yarışında oldu-
ğu gibi, var olan devletin aileyi daha adil, hakkaniyetli hale getirebilmesi 
için reformlar önermektir.

8 MARTLARA NASIL GİDİLEBİLİR?

8 Mart arifesinde bunların konuşulması ve hatırlanması komünistler 
için gerekli ve yerinde. Ancak bunlar 8 Martlardan tecrit olunan, zaten 
burjuva siyaseti yaptığını teslim ettiğimiz bu kesimden uzak durulan bir 
dönemece girdiğimiz anlamına gelmez. 

Bu saptamalar kadınların mücadelesinin yanlış olduğu veya bundan 
uzak durulması gerektiği anlamına da gelmez. Komünistler ezilenlerin 
mücadelesini desteklerler ve önünü açmaya çalışırlar. Zaten ayrışma nok-
tası tam da önünü açmanın nasıl yapılacağına ilişkindir. Türkiye’de kendi 
tasfiyeciliklerini kadın hareketi görünümünde saklayan sol akımlar tüm 
kısmi kadın çıkarları ve gündemlerinin devrimcilere dayatıldığı bir “mü-
cadelenin önünü açma” anlayışına sahiptir. Her ne kadar bu dayatmaları 
büyük ölçüde başarılı olsa da mücadelenin böyle güçleneceğini iddia 
etmek düpedüz aldatmacadır. 

Nasıl ki “işçilerin kurtuluş mücadelesi proletarya diktatörlüğünde baş-
lar” demek işçilere grevleri yasaklamak anlamına gelmiyorsa kadınların 
kurtuluş mücadelesinin (sınıfsız toplumun ilk evresi olan) sosyalizmde 
başlayacağını söylemek onlara bugün cinsiyetçiliğe karşı mücadele etme-
yin demek anlamına gelmez. Sadece işçilere olduğu gibi kadınlara da bu 
mücadelenin anlamlı olması için devlete karşı iktidar hedefini taşıması 
gerektiğini anlatmayı şart koşar. Nasıl ki bir işçi grevi olduğunda komü-
nistler kısmi kazançları diğer politik mücadelelerle birleştirme hedefiyle 
hareket ediyorsa, sendikal mücadelelerde işçi sorunlarıyla ulusal soru-
nun birbirinden ayrışamayacağını anlatıyorsa, tacize, şiddete ve her türlü 
cinsiyetçi baskıya karşı direnen kadınların eylemlerine de bu mücadele-
yi bu topraklardaki tüm ezilenlerin mücadelesiyle birleştirmek amacıyla 
katılırlar. Bu tutum 8 Mart’ı zayıflatmak şöyle dursun güçlendirecek ve 
mücadelenin önünü açacak yegâne yöntemdir. 

Bu sene de 8 Mart öncesinde kadınların mücadelesiyle tecride karşı 
direnen ve yeniden tutsak edilen Leyla Güven’in mücadelelerini birleştir-
menin önünde engel nedir? Kayyımlar yıllardır Kürdistan’da belediyeleri 
gasp etmişken, Boğaziçi örneğiyle de bu saldırıların durmayacağı açık-
ça ortaya serilmişken 8 Mart’ın da gündeminde yer alabilmelidir. HDP’li 
tutsaklar, açlık grevindekiler neden Dünya Kadınlar Günü’nde gündem 
edilecek bir sorun olamasın? Grevler Türkiye’nin dört bir yanında devam 
ederken, her gün yeni bir grev başlarken kadınların sorunlarını bu grev-
lere, grevlerin gündemini de 8 Mart’a taşımak neden yanlış olsun?

İşte komünistler 8 Martlara kısmi mücadeleleri birleştirme ve büyüt-
me hedefiyle gitmelidir. Kısmi kazanımlar ardında sürüklenedursun, tüm 
ezilenlere saldırılar tek bir yerden gelmektedir. Bu saldırılarla mücadele 
de ancak saldırının geldiği yeri hedef tahtasına oturtmakla mümkün olur, 
ondan saldırıları kesmesini isteyerek değil. 

Tüm ezilenler ve emekçiler adına da iktidarı alabilmenin yegâne koşu-
lu ise devrimci partinin yaratılmasıdır. Dolayısıyla Türkiye’de kadınların 
kurtuluşu için mücadele edenler mücadelelerini bu hedef doğrultusunda 
birleştirmelidir. Günün görevi 8 Mart’ta yükseltilmesi gereken şiarların 
neler olduğunu öne çıkararak bu şiarlar için mücadele edecek partinin 
yaratılması için açık seçik ve somut bir çağrı yükseltmektir. Bu çağrı 
KöZ’ün arkasında duran komünistlerin çağrısıdır. 

Kadınların mücadelesi söz konusu olduğunda komünizm dışında-
ki hareketlerin tümünün reformist karakteri onların aile konusunda-
ki yaklaşımlarından belli olacaktır. Komünistler, aile yıkılmadan ezilen 
cinslerin kurtuluşunun gerçekleşemeyeceğini, devleti ve özel mülkiyeti 
ortadan kaldırmadan da aileyi ortadan kaldırmanın yahut demokratik-
leştirmenin mümkün olmadığını hatırlatacaktır. Engels’in “kadının kur-
tuluşunun insanlığın kurtuluşu” olduğuna dair saptaması muhtelif sol 
akımlar tarafından dönem dönem anımsanır ama bu saptamanın hangi 
bağlamda söylendiği üzerine pek düşünülmez. Marx’ın sermayeyi ana-
lizinden, günümüzde işçi sınıfının “kötü durumda olduğu” sonucunu 
çıkaranlar, “işçi sınıfının yegâne devrimci sınıf olduğu” sözlerini işçi sı-
nıfına yönelik bir övgü olarak anlayanlar, elbette Engels’in bu sözlerin-
den “kadınların herkesten çok ezildiği”, kadınların geleceği temsil ettiği, 
bu nedenle de “erkeği öldürmek”, “kadınlaşmak” gerektiği sonucuna 
varacaklardır. Son iki yüzyıldır sol içerisinde süregiden işçi dalkavuk-
luğu günümüzde yerini öncekine rahmet okutacak, samimiyetsiz bir 
kadın dalkavukluğuna bırakmıştır. Hâlbuki Engels, bu sözleri kadınları 
pohpohlamak için değil, aynı eserinde “kurumsallaşmış fuhuş” olarak 
tanımladığı ailenin tüm sınıflı toplumların üzerinde yükseldiği gerici ve 
baskıcı temel olduğuna işaret etmek için sarf etmiştir. 

Engels’in bu saptaması aynı zamanda komünistlerin ezilen cins so-
rununa yaklaşımıyla kadınların özgürleşmesinin kimi zaman “hemen 
şimdi” kimi zaman da “ancak inatçı, uzun soluklu ve günlük bir mü-
cadeleyle” kazanılabileceğini savunan kof radikal söylemlere sahip dar 
pratikçi akımların yaklaşımı arasındaki farka da işaret eder. Komünistler, 

aileyi ortadan kaldırmak için devletin ve özel mülkiyetin ortadan kal-
dırılması gerektiğini savunurken her boydan reformist akımın varacağı 
noktada “demokratik, dayanışmacı aile” kavramı olacaktır. “Demokratik 
ve dayanışmacı devlet” ne kadar gerçekçiyse “demokratik, dayanışmacı, 
erkek egemen olmayan aile” de o kadar gerçekçi bir mücadele hedefi-
dir. Konu kadınlardan çok daha katmerli bir cinsiyetçi baskıya uğrayan, 
bugün LGBTİ+ adıyla varlığını en kör gözlere dahi duyuran kesimler ol-
duğunda bu durum daha da çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu 
bakımdan aileye yaklaşım her boydan burjuva sosyalizmiyle komünizm 
arasında bir turnusol kâğıdıdır. 

Aile konusu programatik zeminde tartışılacak teorik bir sorun de-
ğildir. Günümüz Türkiye’sinde bu konunun pratik politik bir anlamı 
vardır. Zira Erdoğan Millet İttifakı’nı bölmek için toplumdaki cinsiyetçi 
baskıyı pekiştiren aileye ve geleneksel değerlere vurgu yapmaktadır. Bu 
nedenle önümüzdeki günlerde kadın sorunu, İstanbul Sözleşmesi ko-
nuları gündeme her zamankinden fazla oturacaktır. Bu durumun ken-
disi Türkiye’de emekçi ve ezilenlerin en basit bir kazanım elde etmesi 
için bile Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini anlatır. Erdoğan’ın nasıl gidebi-
leceği sorusunu yanıtlamadan kadın hakları konusunda konuşmak ge-
vezelikten öte bir şey olmayacaktır. Benzer bir gevezeliği “demokratik 
anayasa” sakızını yıllardır çiğneyenler de sürdürmektedir. Komünistler 
ise bu süreçte öncelikli görevin Erdoğan’a karşı kitlesel bir seferberlik 
yürütmek olduğunu tekrarlayacaktır.

Demokratik devlet de 
Demokratik aile de olmaz!
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8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanmasının yarattığı 
rüzgâr kendini önce New York’ta yirmi binlerin grevinde gösterdi. Grev 
kazanımla sonuçlandı. Ancak ilerleyen yıllarda 8 Mart tüm dünyayı ye-
rinden oynatacak bir başka devrimci gelişme ile anılacaktı: 1917 Şubat 
Devrimi.

Rus Çarlığı Avrupa gericiliğinin kalesiydi. Tüm siyasi güç 300 yıldır 
Romanov ailesinin elindeydi. Halklar hapishanesinde onlarca halk esirdi. 
Çarlık rejimi altında işçiler ve köylüler en basit demokratik haklardan 
bile mahrumdu. Kadınlar ise Rus toplumundaki feodal ilişkiler nedeniyle 
bir kat daha fazla ezilmekteydi. Fakat 1917 8 Martı’nda kadınlar tüm bu 
yapıyı kökten sarsacaklardı.

8 Mart kutlamaları Rusya’da Bolşeviklerle başlamıştı. 1913’te Gregor-
yen takviminde 8 Mart’a denk gelen 23 Şubat’ta Bolşeviklerin öncülük 
etmesiyle Kadınlar Günü Rusya’da ilk defa kutlandı. Bolşevikler 8 Mart 
kutlamalarını kadını erkeği ile tüm işçileri bir araya getirip mücadele-
yi büyütecek bir kaldıraç olarak görüyorlardı. Bolşeviklerin ardından 
Menşevikler de bu kutlamaları önemsemeye başladı. Ancak Menşevikler 
kutlamalara sadece kadınların katılması gerektiğini savunuyor, kadınlarla 
diğer ezilenler arasına bir duvar örüyorlardı.

1917 8 Martı, paylaşım savaşının yükünün iyiden iyiye ağırlaştığı bir 
yılda yaklaşıyordu. Milyonlarca emekçi cephelere gitmişti, cepheye giden 
erkeklerin fabrikalardaki yerini ise kadınlar doldurmaya başladı. Petrog-
rad’ta işgücünün yarısı kadınlardan oluşuyordu. Kadınlar her gün ekmek 
kuyruğundaydı. Bir kilometreye varan kuyruklar gösterilere, gösteriler 
dükkân yağmalarına dönüşüyordu.

Rusya 1917 yılına büyük bir grev dalgasıyla girdi. Petrograd’ta yüz 
seksen bin işçi grevdeydi. 22 Şubat’ta fabrika patronları Putilov silah fab-
rikasının 20 bin işçisinin grevine işyerini kapatarak karşılık verdi. Sokağa 
dökülen binlerce işçinin öfkesi, buz gibi havada ekmek için kuyruklarda 
bekleyen kadın emekçilerle buluştu. Ortak öfkenin Putilov’da üretilen 
bombalardan daha patlayıcı olduğu ertesi gün anlaşıldı.

23 Şubat Dünya Kadınlar günüydü. Bütün sol partiler Kadınlar gününü 
alışılagelmiş bir şekilde, yürüyüşlerle kutlama niyetindeydi. Greve çağrı 
yapan bir örgüt yoktu. Hiçbir eylemden geri durmayan Bolşevikler bile 
kadınlara, yalıtık eylemlerden kaçınmalarını ve parti kararlarına uymala-
rını öğütlediler. Kadın tekstil işçileri uyarılara aldırış etmeyip bir günlük 
genel grev ilan etti. 

Grevci kadınlar, metal fabrikalarında çalışan erkek işçileri kendilerine 
katılmaya ikna etmek için yürüyüşe geçtiler. Bir metal işçisi o günü şöyle 
hatırlayacaktı: “Binlerce kadın işçi militan bir ruh haliyle fabrikamızın 
önündeki boşluğu doldurdu. Bizi görenler kollarını sallıyor, ‘Dışarı Gelin! 
Çalışmayı Bırakın!’ diye sesleniyorlardı. Açık camlardan kartopları üzeri-
mize yağıyordu. Eyleme katılmaya karar verdik.”

Grevciler, Viborg varoşundan şehrin merkezine aktılar. ‘Ekmek!’’ diye 
bağırıyorlardı, ‘Barış!’, ‘Kahrolsun otokrasi!’. Petrograd’ın yarısı sokaktay-
dı. Devrim başlamıştı. Fransız Devrimi’nde, Komün’de olduğu gibi kadın-
lar yine en öndeydiler. 

Petrograd’taki taburlarına güvenen Çar II. Nikola ise tasalanmıyordu. 
Çar, ayaklanmanın bastırılmasını emredince, generallerinin kitlenin üze-
rine ilk olarak sürdüğü Kazak birlikleri kadınlara vahşice saldırdı. Kadın-
larsa geri çekilmedi ve askerlerin etrafını sarıp, neden sokağa döküldük-
lerini anlattılar. İşte tam bu anda süvariler, komutanlarının emirlerine itaat 
etmediler. Silahlarını indirip kışlalarına döndüler.

Bu itaatsizlik karşısında afallayan komutanlar askerleri emekçilerin 
üzerine sürmeye devam ettiler. 26 Şubat’ta kitlenin üzerine ateş açıp 169 
işçiyi katlettiler. Ancak emir komuta zinciri kırılmıştı bir kere. Önce kat-
liam haberi erler arasında hızla yayıldı. Bu sırada kadınlar, erleri ateş 
etmemeye, kendilerine katılmaya çağırıyorlardı. Bir gün geçmeden, Pet-
rograd’taki tüm askeri birlikler ayaklanmıştı. Silahlar işçilere değil komu-
tanlara doğrultulmuştu. İşçiler ele geçirdikleri cephanelerle silahlanıyor-
lardı. Artık başkentte kontrol kadın-erkek işçilerde ve erlerdeydi.

3 Mart’ta Petrograd Sovyeti’nin emriyle çar tutuklandı. İşçilerin prole-
ter kadınların öncülüğündeki silahlı ayaklanması çarı devirmişti ama bir 
işçi-köylü ittifakının somut biçimi olan Sovyetler egemen olamamıştı. Şu-
bat’ın bir proletarya diktatörlüğüyle taçlanmaması Bolşeviklerin hazırlık-
sızlığından kaynaklanıyordu. Bolşeviklerin Geçici Hükümeti devirip ikti-
darı Sovyetlere bırakması için aynı yılın Ekim ayını beklemek gerekecekti.

Ekim Devrimi’nde kadınlar yine en ön saftaydılar. Silah kullanamayan-
ları sıhhiyeci olarak örgütleyen ebe Fortunatova’dan, Geçici Hükümet’ten 
gizli onlarca silah taşıyan tramvay sürücüsü Rodionova’ya kadınlar dev-
rimin kaderinde belirleyici oldular. Devrim sonrasında iki sene sürecek 
iç savaşta da yetmiş bin kadın zorunlu olmamasına rağmen Kızıl Ordu 
cephesinde savaştı.

Devrim, binlerce yıllık kadın-erkek eşitsizliğinin sonu anlamına gel-
miyordu. Ancak, ücretsiz kürtaj, boşanma, doğum izni, eşit işe eşit ücret 
gibi haklar devrimden çok kısa bir süre sonra tanınmıştı. Ekim’in proleter 
kadınlar açısından bu sosyal haklardan da daha önemli kazanımı ise, ta-
rihte ilk defa bir sovyet cumhuriyetinin muzaffer olmasıydı. Öteden beri 
ezilen, hor görülen kadınlar artık iktidarın doğrudan bir parçasıydılar.

Ekim Devrimi ona önderlik eden Bolşeviklerin eksiklikleri nedeniyle 
yenildi ama Ekim Devrimi’nin yenilgisi kadınların mücadelesinin bittiği 
anlamına gelmedi. Çin’de, Vietnam’da, Küba’da, Nikaragua’da dünyanın 
dört bir yanındaki devrim mücadelelerinde hep kadınlar yer aldı.

Bugün de kadınların mücadelesi büyüdüğünde,

Kadınlar kendilerini sadece kadınların sorunlarına 

hapsedenlerin ördükleri duvarları yıktığında,

Kadınlar, kadını erkeğiyle tüm ezilenlerin mücadelelerinin başını 

çektiğinde,

İşte o zaman Çarı Deviren Kadınlar bir kez daha sahneye çıkacak;

Kendini çar sanan parlamenter çar taslaklarını da tarihin 

çöplüğüne süpürecek.

Çar’ı Kadınlar Devirdi 
Çar Taslaklarını da Kadınlar Devirecek!


