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ONSOZ 

Kadm kimligi, 
Nereden gelip nereye gittikleri, 
Kadmlann bir sorun olup olmad1g1, 
Kadmlann sorunlan, gozOmleri ya da mOcadelesi. .. 
Konusunda herkes bir §eyler soyiOyor. Biz de oyle ... 
Bu konulann her birine bizim de bir yakla§1m1m1z var el
bette. Yakla§1m1m1zm ozOnde devrimci bir bakl§ mev
cut... 

Bu konuda toplum tarihi sOresi iginde olu§mU§ sorunlan, 
bunun kaynagm1, bakl§ ag1lann1 ve dogru bir bakl§ 
ag1smm ortaya koydugu gozOmO ele almaya gall§t1g1m1z 
bro§OrOn, bu konuda mOcadeleyi bir zorunluluk olarak 
gorenlere katk1 sunmas1 umuduyla .. . 



NEDiR BU KADIN SORUNU 
DEDiGiMiZ ~EY? 

Kadmlar bir sorun mudur? 
Kad1n sorunu diye bir ~ey var m1d1r? 
Kadmlann sorunlan var m1d1r? 
Bu Og sorunun igerigi birbirinden farklld1r. Birincisinden 
ba~layal1m. 

Kadmlar bir sorun mudur? 

HAYIR, degildir! .. Kadm, doganm aynlmaz bir pargas1d1r. 
Dogadaki iki cinsten biridir. Ve bu kendi tercihi de 
degildir, dogal bir sonugtur. Erkegin erkek olmas1 nas1l 
bir sorun te~kil etmezse, kad1n1n kadm olmas1 da bir 
sorun olu~turmaz. 

Kadmm varllgmm dogalllgm1 kabul etmek hayata ve 
sorunlara, sorunlann g6zumune gergekgi bakmay1 
saglar. Gergekgi olmak, dogru du~unmenin ve dogru 
ad1mlar atmanm on ~artld1r. 

$imdi ikinci soruya gegebiliriz. Kadm sorunu diye bir 
sorun var m1d1r? 

EVET, vard1r! Bu sorun tarihsel sureg iginde olu~mu~
tur ... Sm1fll toplumlann ortaya Q1kmas1yla birlikte beliren 
kadm sorunu, gunumuze kadar gelmi~tir. "Kadmlar bir 
sorun degildir" ancak "Kadm sorunu vard1r" cumleleri bir
birinin ayn1 olmayan, birbirine z1t da olmayan cumlelerdir. 
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Ve ayn konulan ifade eder. 

"Kadm sorunu" art1k bir olguyu ifade eder. Bu sorun 
yOzy1llar igerisinde olu~mu~tur ve temeli ekonomiktir. 

Nedir Bu Kadm Sorunu Dedigimiz ~ey? 

Qok gerilere gitmemiz gerekiyor. Tarihin gok eski 
gaglanna ... 

ilkel Toplumda, insanllgm ilk ortaya 91kt1g1 ve kimsenin 
kimseyi somOrmedigi bu toplumda kadm toplulugun lid
eri durumundad1r. Erkek ve kadm arasmda herhangi bir 
e~itsizlik yoktur. Dolay1s1yla kadmm horlanmas1, dl~lan
masl ya da bir mal olarak gorOimesi soz konusu degildir. 
Bunun nedeni ilk insanlann ya~am ko~ullan igerisinde 
kadmm neler yapt1g1d1r. Yani topluluktaki roiOdOr. Ban
nacak yerin ve en basit avlanma aletlerinin bile henOz 
olmadiQI , bunlann gok sonralan geli~tigi , insanoglunun 
henOz dogaya kar~1 gok zay1f oldugu bir donemdir ilkel 
donem. 

Bu donemde belirleyici olan: 
- Topluluk uyelerinin doymas1 (beslenme), 
- Topluluk i~lerinin ~ekip ~evrilmesi (topluluk i~i 
dOzen), 
- 9ocuklarm (~ok e~lilikten dolay1) babalanmn degil 
annelerinin bilinmesidir. 

Kadmm dogurganllg1 kadma saygmllk kazand1ran bir 
ozellik olmu~tur. 



Erkeklerin avlanmas1 henuz topluluk Oyelerini doyuracak 
nitelikte ve s1kllkta degildir. Hem av aletlerinin geli~
memesi bunun sonucu olarak tecrObe eksikligi nedenler 
arasmdad1r. 

Kadmm ise ot toplamas1, bitki yeti~tirmesi toplulugun 
doyurulmasmda daha garantilidir. 0 nedenle kadm daha 
belirleyici durumdad1r. 

Erkegin av ic;in topluluktan s1k s1k aynlmas1, kadmm 
dogurgan 6zelligi, beslenme ihtiyacmm giderilmesinde 
belirleyici olmas1 ve topluluk ya~am1nm dOzenlenmesin
deki etkinligi kadm1 ilkel toplulukta lider duruma getir
mi~tir. 

Bu c;agda kadm, toplumsal dOzeyde kadm kimliginden 
dolay1 sorun ya~amam1~t1r. Peki ne zaman kadm sorunu 
ya~anmaya ba~lam1~t1r? Diye soracak olursak ... Sm1fll 
toplumlar (s6m0r0) ortaya 91kt1, ba~ tac1 olan kadm 
ayaklar alt1nda c;ignenmeye ba~lad1. ilk c;ignendigi yer 
Koleci Toplumdur. 

* Ozel mOikiyetin ortaya <;1k1~1yla birlikte c;ocugun miras 
hakkmdan yararlanmas1 ~art1 olarak babasmm belli ol
masl zorunlulugu, 

* Toplulukta tiziki guc; gerektiren i~lerin artmas1yla birlikte 
erkegin tiziki gOcOnOn one 91kmas1 ve kadmm geri 
planda kalmas1, 

* Anaerkil sistemden ataerkil sisteme gec;ilmesi kadm1n 
bu sistemle birlikte erkegin kolesi, c;ocugunun annesi ve 
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dogurma arac1 olarak kabullenilmesi, 
Kadm1 hem ozel mulkiyetin hem de erkegin kar~1smda 
iki kat kale haline getirdi. i~te bu tarihsel kesitle birlikte 
kadm sorunu ba~ gostermeye ba~lad1 ve katlanarak 
artt1. .. 

Somurunun bigimleri degi~se de kendisi degi~medi. 
Kadm sorununun da bigimleri ekonomik-toplumsal 
sureglere gore degi~ti ama ozu degi~medi. 

Feodal Toplumda kadm oncelikle hukmedenin (senyor
feodal bey) sonra da kocas1nm mall durumuna gelmi~tir. 
Kadmm kiminle evlenecegine karar verecek alan feodal 
beydir. 

Cesur Yurek filminden hatlrlayanlanm1z olacakt1r. Klan 
topluluklanna hukmeden feodal beyler, evlenme gagma 
gelmi~ geng k1zlarla, e~lerinden once birlikte olmaktay
dllar. Ve bunu "ilk gece hakk1" adm1 verdikleri bir yasaya 
dayand1rarak yapmaktayd1lar. Kadmm kiminle yatacag1, 
omrunu kiminle gegirecegi somurenin iki dudag1 arasm
dadlr. 

Feodal donemin uzun ve karanllk y1llan dini bask1lann 
belirleyiciliginde gegmi~tir. Bu karanllk ylllar ayn1 za
manda erkek ag1smdan normal kabul edilen her ~eyi 
kadm igin sug olarak gormu~tUr. Dinin bask1s1 altmda tu
tulmaya gall~1lan kadm hem zavalll bir mahlukat olarak 
gosterilmi~ ve hem de erkegi ba~tan 91karabilecek bir 
~eytan ... Erkegin "bo~ ol" demesiyle kapmm onune 
konulan, uzerine ug kere daha evlenilebilen kadm, din 
ile adeta k1skag alt1na allnm1~t1r. Koca dayagm1 hak 



goren, suskun ve kaderci olmas1 emredilen, erkege itaati 
zorunlu ko~ulan kadm, as1rlar boyu bu gen;:ekle ya~a
mak zorunda b1rakllml~t1r. 

Eve hapsedilen "gunahkar kadm", erkege e~it degil, 
onun ancak yans1 degerindedir. 

Burada gorunen k1yaslama kadm-erkek k1yaslamas1 
olsa da kadma da erkege de bu rolu bic;:en esasen 
toplumun ekonomik yap1s1d1r. Kadmm ekonomik 
ya~amda yerinin olmay1~1d1r. 

Bilimin hemen her dalmm yasakland1g1, soru sormaya 
ve dini bask1lara kar~1 gelmeye cesaret edenlerin en
gizisyon ate~lerinde yak1ld1g1 bir donemdir bu donem. 
Dolay1s1yla feodalizmin karanllg1 kadm ic;:in daha da 
karanllk y1llard1r. 

Peki feodal donem bizim Ulkemizde nas1l ~ekillen
mi~tir? 

Bu sorunun ulkemizdeki kar~ll1g1 Osmanll donemidir. 

Osmanll'da kadm ne kadar dogurursa o kadar degerlidir. 
(Bugun uc;: de yetmez be~ olsun yaygarasmm kokeni 
buradad1r) Yani adeta bir kuluc;:ka makinesidir. 

Osmanll feodalizminde kadmlar c;:ocuklan hakkmda soz 
sahibi degillerdi. Kendi dogurduklannm vasileri olama
zlardl. "Ben bilmem babas1 bilir" cumlesi kad1n1n agzmda 
feodal donemden kalan kotU bir mirasm kallnt1s1d1r ve 
hala soylenmektedir. 
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Kadm, kocasmdan ancak koca isterse bo~anabilir. 

Kadmm bo~anmay1 isteme hakk1 dahi yoktur Osmanll 
feodalizminde. Kadm mutlaka bir erkegin himayesi altln
dadlr (bu kocas1, abisi, babas1 hatta kendi dogurdugu 
erkek gocugu bile olabilir.). Ama kendi kendini temsil 
edemez. Acizdir! Yakmllk derecesi ne olursa olsun yolda 
bir erkekle yan yana yi.iri.iyemez. Babas1yla bile!. . 

Toplu ta~1ma araglannda haremlik-selamllk uygulamas1 
vard1r. Osmanll bozuntusu AKP'nin okullarda erkek-k1z 
aynmma gitmek istemesi bu zihniyetin altyapiSinl olu~
turmaya hizmet etmektedir. 

Kadm pegelidir ... Ylllarca hayata cumbalann arkasmdan 
bakmaya mahkum edilmi~tir. Mahkemede tan1kllg1 
gegersiz say1lm1~t1r! Konu~mas1 izne baglanm1~t1r! 
"Karnmda s1pa, s1rtmda sopa" y1llarca kadmm gergegi 
olarak kalm1~t1r. 

Olkemizde tazminat doneminde, 1908 Me~rutiyet 
Hareketi 'nin ba~1n1 geken aydmlar bu sorunun temeline 
inmek ve koki.inden gozmek yerine taklitgi bir yakla~1m 
izlemi~lerdir. Kopyala- yap1~t1r usuli.i ~ehi rde ya~ayan 

kadmlar, Bat1ll kadmlann koti.i birer taklitgisi olmu~tur. 

Anadolu kadmmm ne ya~ammda ne de anlay1~1nda her
hangi bir degi~im gori.ilmemi~tir. 

Osmanll doneminde kadmm en bi.iyi.ik "serbestligi" 
sava~ doneminde ya~and1. I. Emperyalist payla~1m 
sava~1 , pegeli bukrall da olsa kad1n1 evinden d1~an 
g1kard1. Kadm bu donemde silah fabrikalannda ve de
polannda gall~maya ba~lad1. Ula~t1rma , haberle~me , 



sagllk alanlannda gorevler ustlendi. Bu zorunluluk Os
manll'ya ~eriat kanunlann1 9ignetse de kad1n1n sosyal 
ve siyasal ya~am~nda herhangi bir degi~iklik meydana 
gelmedi. 

Kad1n yine pe9eliydi. Vine cumban1n ard~ndan bakly
ordu. Mahkemede yine tan1k yerine konmuyordu. Vine 
izin verilmeksizin konu~am1yordu. 

Gunumuz iktidan AKP, Osmanll'ya ozenip tarihin teker
legini geriye dondurmeye 9all~sa da, bunun mumkun 
olamayacag1 bir ger9ektir. Otuz ya~1ndaki bir insan1 on 
be~ ya~1na geri dondurmek nas11 mumkun degilse, 
toplumsal sistemin varklnl geriye dondurmek mumkun 
degildir. 

KAPiTALiZM, KADINI KE~FEDiVOR 

Her ~eyin kar olarak degerlendirildigi kapitalist sistem, 
feodalizme k1yasla kad1n i9in olduk9a 9ekiciydi. Burju
vazi feodalizme kar~1 sava~1nda koylu ve i~9i YIQinlannl, 
feodalizmin ezdigi tUm kesimleri yan1na alabilmek i9in 
bayraglna "e~itlik, ozgurluk, karde~lik" yazdl. 

Orta9ag karanllg~nda diri diri topraga gomulen kad1n 
"e~itlik, ozgurluk, karde~lik" bayrag~ndan tutan ve evin
den d1~an 91kan oldu. Kapital izm, feodalizme k1yasla 
ilerici, devrimci olan bu sloganla kad1n1 da yan1na ((ek
meyi ba~ard 1. 

Kad1n i9in sorun, e~it olmakt1, kapitalizm i9inse kar elde 
etmek! 
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Evinin e~igini atlayarak dart duvar arasmdan kurtulan 
kadln YIQinlar halinde, ustelik de yOCuklanyla birlikte 
fabrikalarda, i~yerlerinde ogutUimeye ba~land1. 

Emek somurusunun ucuz halkalan durumuna getirildi. 
Ama e~it olmad1! 

Kadmm koleligi yaln1zca bi9im degi~tirdi. Ge9mi~te yal
n•zca kocasmm kolesi gibi gorunen kadm, kapitalizmde 
patronun kolesi haline getirildi. Kolelik zincirinin yaln1zca 
boyu uzam1~ oldu. Zincirin uzunlugunu belirleyense kap
italizmin somuru yarklydl. 

Kapitalist sistemde uretimin toplumsalla~t1nlmas1 dogal 
bir sonu9 olarak kad1n1 da toplumsalla~t1rd1. Bu durum 
kad1na kendi gelecegini kurma mucadelesi a91S1ndan bir 
f1rsat yaratm1~ oldu. Kadm, mucadelede one f1rlam1~ 
oldu. 

"Kapitalizm, kendi mezar kaz1c1lanm yaratt1." 
(Komunist Manifesto) 

Mucadele, kapitalizm i9in bogulmas1 gereken bir an
lay•~tlr. Ki, tUm somuru duzenleri i9in ge9erlidir bu ... Ama 
kapitalizmi diger somuru biyimlerinden aylran ~ey, hem 
somuruyu en vah~i bi9imde surdurmesi hem de bunu gi
zlemenin en ince taktiklerini bularak somuruyu gizleme
sidir. Buna ragmen ge9mi~e oranla ileri alan ne varsa 
kadm bunu kendi bileginin gucuyle, can1yla kazanm1~t1r. 
Oy kullanma hakk1n1 elde etmesi de (*); Qall~ma alan1 
i9inde hiyerar~iye tabi olmas1 da; Qall~ma saatlerinin 
k1salt1lmas• da; Mesleki egitim gorme hakk1 da; Mu-



cadele saflannda orgOtlenme i<;:inde yer almas1 da (**) 
bizzat kendi sava§lyla kazan1lm1§ haklard1r. 
* Bu konuyla ilgili izlenebilir film: Demir <;eneli Melekler. 
** Bu konuyla ilgili izlenebilir film: Ekmek ve GOI. 

8 Mart'm K1sa Tarihi 
Amerika'nm New York eyaletinde dokuma i§<;:isi kadmlar 
"E§it i§e E§it Ocret" talebiyle grev ba§latt1lar. 8 Mart 
1857'de grevin kanla bast1nlmas1 sonucu 111 direni§<;:i 
kadm fabrikada patronlar tarafmdan yakllarak oldOrOidO. 

1910 yllmda Kopenhag'da toplanan Enternasyonal'de 
Clara Zetkin'in onerisiyle 111 dokuma i§<;:isinin oldOrOI
dOgO 8 Mart gOnO, "DOnya Emek<;:i Kadmlar GOnO" 
olarak kabul edildi. 

-.. HALKIN iKTiDARI C?.L~ADIGI SURECE 
_ • KADIN SORUNU <;OZULMEZ! 

iktidar koltugunda kim oturursa otursun, halkm iktidan 
olmad1g1 sOrece kadmm temel sorunu degi§meyecek ve 
<;:6z01meyecektir. Kad1n somOrOnOn bir arac1 halindedir 
ve metala§tmlml§tlr. Bir doyum arac1 olarak gorOimesi 
de; Burjuva siyasetine malzeme yap1lmas1 da; Geli§me 
olanaklanndan yoksun b1rak1lmas1 da; Qifte somOrOye 
tabi tutulmas1 da ... kapitalizmin kadma bi<;:ip giydirdigi el
bisedir. 

Kendi ayaklan Ozerinde duramayan ve hep birine muh
ta<;: olarak ya§amak zorunda b1rak1lan, dO§Oncelerinin 
geli§mesine izin verilmeyen, aksine ket vurulan sonra da 
"kadm milleti" diye a§ag1lanan kadmm tOm duygulan 
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adeta kapitalizmin ipotegi alt1ndad1r. 

Her ~eyi kara donu~tOren kapitalizm kadmm bedenini 
de, duygulann1 da buyuk bir pazara donu~tUrmu~ , 

kad1na insan oldugunu unutturmu~tur. 

Kapitalizm , malln1 pazarlarken her defasmda kadm1 
yeniden yeniden pazarlar. Hemen hemen her reklamda 
bir kadm goruntUsu vard1r. Ve bu kadm adeta dav
etkardlr. Sat1lacak urunden c;:ok kadm on plandad1r ve 
urun kadmm yanmda promosyon gibidir. Oc;: kuru~luk 
sak1z reklam1 bile k1rm1z1 rujlu kadmm agzmdan sunulur. 
Olkemiz kadm1 c;:ok c;:e~itli goruntUier sergilemekle birlikte 
esas olarak ozgurle~ememenin surecini ya~am1~t1r. 

Koyden kente goc;: etmek zorunda kalan kadm, kapital
izmin susledigi ~ehir vitrinleriyle c;:arp1lm1~ , dunyasm1 
adeta ~a~1rm1~t1r. Yerli filmlere de bu durum bolca konu 
edilm i ~tir. Emperyalizmin yoz kultUruyle ~ehrin sokak
lannda, caddelerinde tan1~m1~t1r. 

Ac;:llk belas1 , zihinlerde y1k1lamaz diye du~unulen fikirlere 
ustUn gelmi~ ; yoksulluk, "ay1p", "gunah" olgulann1 ezip 
gec;:mi~tir. 



"Kondulardan gelmi~ik lo 
acllk yoksulluk cekmi~ik 
her sabah1n seherinde 
Guvenpark'ta birikmi~ik 
Acllgm dini olmaz 
Yoksullugun vatan1 
K6r olasm kahpe devran 
Cam silerik panl panl 
Agart1nk kap kacag1 
Yeter ki gelsin de ekmek 
Biz her bir i~i goruruk ( ... )" 

Soz: Hasan Huseyin Korkmazgil, 
Muzik: Grup Yorum 

KADINA BUGON KONULMAYA 
QALI~ILAN iPOTEK NEDiR? 

AKP fa~izmi, kapitalizmin kadm1 kullanmasmdan rahat
SIZ degildir. "Batmm kotU yanlann1 alm1~1z" ele~tirisinin 
6zunde yaln1zca biQimsel bir ele~tiri vard1r. Yoksa AKP 
iQin ele~tiri konusu kadmm mal haline getirilip getir
ilmemesi degildir. AKP de kadm1 ba~ka ~ekilde mal ha
line getirmi~tir. 

SOSYALiST LENiN: "Her mutfak kadm1 , devleti idare 
etmesini 6grenmelidir!" 

KAPiTALiST R. T. ERDOGAN: "E~im 61mesin, bana kim 
bakacak sonra?" 
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09 90cuk degil be~ 9ocuk dogurmas1, nas1l dogum ya
pacagma yasal dOzenlemeler zoruyla karar verilmesi, 
hamileyken sokakta gezmeyip evinde oturmas1 vb. vb ... 
insan1 degil adeta bir et y1gmm1 tart1~1r tart1~t1r1r durum
dadlrlar. 

Kimsin, ne istiyorsun, beklentilerin, taleplerin nelerdir? .. . 
Sorulan yoktur. Ve emek9i kadmlar 90k bilin9li politika 
ve yonlendirmelerle kendi sorunlann1 tart1~maktan , an
lamaktan, 96zmekten uzakla~t1r1lmaktad1r. 

"Dindar" AKP, genelevlerden vergi almaya devam eden 
ve yaratt1g1 a91ikla da fuhu~ evlerini artt1ran bir iktidard1r. 
Kadmlar, a91igm ve yozla~manm degirmeninde un ufak 
edilmi~lerdir. 

Kapitalizmle birlikte icat edilen ve sm1rll say1daki asalak
lann fantezi dOnyasm1 ifade eden moda adeta kadm be
deni Ozerine kurulu bir sekt6rd0r. Yine kozmetik tekelleri 
kadm1 yolunacak kaz olarak gormekte adeta kadmlan 
bOyOk kitleler halinde yonlendirmektedir. Reklamlar da 
bu sekt6r0n hizmetindedir. 

Makyaj, kadm1 m1 "guzelle~tiriyor", kar kap1lanm m1 
gizliyor? Sorulanna cevap olmas1 a91smdan ~u veriler 
dikkat 9ekicidir: 

"SadeceABD'de 50.000 kedi, 61.000 maymun, 180.000 
kopek, 554.000 tav$an ve milyonlarca fare kozmetik i9in 
katlediliyor. Deneyler ve kozmetik Oretimi i9in her yt/300 
milyon hayvan katlediliyor" (Yuruyu~ dergisi , sayl-375) 



Bu kadar r;ok hayvanm -yaln1zca ABD'de- ugruna ka
tledildigi kozmetik sanayi acaba kadmlann dudaklann
dan, kirpiklerinden, gozlerinden ne kadar kazan1yor? 
Kimleri ne kadar zengin ediyor? 

Ruj uretiminde kullan1lan cenin say1s1n1n haddi hesab1 
yoktur. Elbette kadmm cinsel meta arac1 olarak goster
ilmesi gerekecek, elbette ahlaki yozla~ma ve r;urume 
koruklenecek, elbette guzellik ve ozguriUk kavramlan 
r;arp1tilacak ... Ki, tekeller kadmm etinden, dudagmdan, 
sar;1ndan kar elde edebilsinler! 

AKP'nin bugun yapt1g1 ve en ba~anll oldugu i~ . kadm
lann duygulann1 somurmesidir. Yoksullugun ve ar;llgm 
bu kadar boyutland1g1 AKP fa~izmi doneminde, AKP it;in 
yine kadmlar r;all~m1~t1r. Ostelik bu kadmlar buyuk 
oranda yoksul ve ar; evlerin e~iklerinden atlayarak bunu 
yapm1~lard1r. 

Kadmlarm Mitingi 

"istanbul'da 2010 ylftntn be$ eyltJI gt1nt1 Kazlu;e$me 
Meydant 'nda AKP'nin duzenledi{Ji mitingin en ktsa tarifi 
budur. (. . .) Neredeyse her be$ ki$iden ikisi kadmdt ... Her 
be$ kadmdan ikisi gem; ktzdt. (. . .) Kadmlar o kadar k;
tendi ki, kadmlar o kadar kararltydt ki, o kadar yurekten 
bagmyorlardt ki belli ki AKP bir $eki/de onlara elini uzat
mt$. AKP'nin iyiligini g6rmt1$1er. AKP ile hayatlan biraz 
of sun degi$mi$, iyile$mi$. (. . .)Biliyorsunuz en sadtk ser;;
men kadmlardtr. Aileyi y6n/endiren de onlardtr. .. " 
(Mehmet Tezkan- 6 Eylul 2010 Asllnda Ne Oldu?) 
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"KADIN SORUNU" DERKEN 
TUM KADINLARI Ml KASTEDiYORUZ? 

Somuru duzeninin kadm• somurdugu ve onu ikinci sm1f 
insan olarak gordugu ger9eginin uzerinden atlarsak 
"Peki ne yapacag1z?" sorusuna cevab1m1z da yanh~ ola
caktlr. Bu nedenle oncelikli olarak bu soruyu cevapla
mam•z gerekir. 

"Kadm sorunu" derken kastettigimiz kimdir, tUm 
kadmlar m1d1r? 

Hay1r tUm kadmlar degil! 

Bizim bak1~1m1z ~udur; "OzgiirWk ve tabu/an y1kma 
adma cinsel sapkm/Jk/an tarfl$anlannkinden farklid1r. Biz 
i$9i- emek9i kadmlan, kii9iik burjuva kadmlan ve on/ann 
kurtulu$u sorununu tarfi$JYOruz. Konuya smlfsal a91dan 
yakla$JYOruz ve sorunu salt cinsel a91dan e/e alarak, i$9i 
kadmla burjuva kadmm sorunlanm aym kefeye koyup 
96zme iddiasmda o/anlarla olanlarla aynlworuz. " (Hak
hy•z Kazanacag1z, 2. Gilt, syf: 204) 

Buradaki temel k1stas1m1z, ezen- ezilen meselesidir; 
kadm-erkek meselesi degil .. . Somuru sistemi i9inde 
ezilen kesimde yer alan kadmm sorunudur bizim sorun 
olarak tan1mlad•g•m•z. 

Kazova Direni~i i9inde yer alan direni~9i i~9ilerden 
Songul Kara, hlrSizlik yapan patronlan i9in: "Onlar biz
imyalnlzca param1z1 9almad1lar. Aynca ekmegimizi ve 
onurumuzu da 9ald1lar. Ekmegimiz ve aim terimiz i9in 



direnmeye devam edecegiz." demi~tir. 

Songul Kara'nm "onlar" dedigi h1rs1z patronlard1r. 
"Onlar"dan biri de Aynur Bekta~'t1r. Aynur Bekta~. TOBB 
(Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi) y6neticilerindendir. 
Ve Hey Tekstil'in patronudur. i~ten at1ld1g1 icin direni~i 
secen Hey Tekstil i~cisi Zeynep Gultekin'le patron Aynur 
Bekta~ hemcinstir. Kazova i~cisi Songul Kara ve Kazova 
patronu h1rs1z Gaye Somuncu da 6yledir. Hemcins! 

Peki kadm olmalarmm d1~unda il?c;iyle patronlarm 
yal?amlarmda nas1l bir ortakhk vard1r? 

Zeynepler'in, Songuller'in yal?ad1g1 hangi sorunu 
kadm patronlar yal?amaktad1r? 

i~te bu nedenle kadm sorunu bizim icin ezilen i~Ci, 
emekci ve kucuk burjuva kadmlann sorunlann1 ifade 
eder. Kadmm kadm olmaktan dolay1 ya~ad1g1 sorunun 
k6keninde de s6muru sistemi vard1r. 0 nedenle mucade
lenin temeli sm1fsal olmalld1r. 

"KADIN SORUNU" DiVEN HERKES 
AYNI$EYiMiSOYL0YOR? 

Kad1n sorununun kapsam1n1 en genelde; 
* Yuzy1llard1r ezilmi~ olmas1, egitimsiz b1rakllmas1, 
* Oretimden, kultlirel ve sosyal ya~amdan ayn ya~a
maya mahkum edilmesi , 
* Sanattan, politikadan anlamayacag1 du~Oncesiyle 

ya~at1lmas1 ve bu fikrin kadmm du~Oncesi haline getir
ilmesi, 
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* Yonetmeyi bilmemenin getirdigi ve yonetilme all~kan
llgmm yaratt1g1 guvensizlikler ... olarak s1ralayabiliriz. 

Kadmlann ya~ad1g1 tUm sorunlar bu gergevede ele alm
abilir. Bu durum kapitalizmde de oz olarak degi~me
mi~tir. 

0 nedenle sorumuzun kar~IIIQI feministlerde hakim olan 
anlay1~ gibi erkeklere kar~1 bir mucadele degildir. Ama 
erkek egemen anlay1~a ve onu var eden sistemedir. 

Feminizmle bu yan1yla aynllr bak1~ ag1m1z. Feminizm, 
kadm sorunu deyince "erkege kar~1 olmak" 
du~uncesi etrafmda doner. Kadm sorununu s1mfsal 
temelden kopanr. Bu yamyla feminizm burjuva ide
olojisinden beslenir. Duzen igi bir anlay1~t1r. Burju
vaziye ozu itibanyla gug kazandmr. Sm1fsal bakmaz. 
Kadmm gucunu de, enerjisini de hayali umutlarla tOketir, 
duzenigine geker. 

Son donemde gokga gundeme getirilen tore ve kadm 
cinayetleri de bu kapsamda degerlendirilmelidir. 

"Kadm Sorunu" bizim i~in esas olarak duzen-devrim 
sorunudur. Ama boyle diye, bu duzen y1k1lana, devrim 
olana kadar kadmlann bir ~ey yapmasma gerek yoktur, 
demiyoruz elbette. Tersine mucadele etmeden , hak
lanmlzm kavgas1n1 vermeden duzen kendi kendine ylkll
maz. 

"( .. .) Kadm sorununun 96ziimiinii devrimde g6rmek/e 
birlikte, eller g6giiste birfe$firilip beklenilsin, demiyoruz. 



Bu duzende de o/sa, kadm haklanm geni$fetmede, iyi
ie$tirmeler saglamada adtmlar attlacagma, bu mucade
lenin de verilmesi gerektigine inamyoruz. Ama mucade
leyi bu kadarla stmr/amtyor ve hedef gosteriyoruz. 'De
vrimler o/makstzm kadmm kurtufU$U dt1$t1n0/emez. '(. . .)" 
(Hakhy1z Kazanacag1z 2.cilt, syf 205} 

KADINLARIN ORGUTLENMESi 
NEDEN COK ONEMLiDiR? 

Devrim igin kadmlann 6rgutlenmesi olmazsa olmazd1r. 

Dogru bir 6rgutlenmede ve dogru bir ~ekilde ... c;unku 
tUm yoksulluga ve agllk tehlikesine kar~1 ve ezilen 
kadmm (kendi tarihinden miras ald!QI) tUm yetersizligine 
ragmen bu duzenin ag1r yukunu gekiyor. Bu buyuk bir 
ADALETSiZLiKTiR ... 

~ Hem egitimsiz b1rak1p hem de cahil diye suglamak, 
~ Hem du~unmesini engelleyip hem de "sen anla
mazsm" diye a~ag1lamak, 
~ Hem elinden tUm maddi-manevi olanaklan allp hem 
de bulup bulu~turmasm1 istemek, 
~Hem ag b1rak1p fuh~a zorlamak hem de bunu ba~ma 
kakmak, 
~ Hem cinsel meta arac1 haline getirip hem de bunu 
kafasma kafasma vurmak ama ayn1 zamanda bundan 
yararlanmak ... 

Kadm1 ahtapotun kollan arasmda ya~amaya mahkum 
etmektir. 
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Emegi g6rulmeyen, onuru cyignenen, yoksullugu ve 
ezilmi~ligi amentU gibi ezberletilen kadm hem insan 
olma onurunu hem kadmhk erdemini yeniden kazan
mahdlr. 

Esas olarak hedefimiz gecekondularda, fabrikalarda, 
at61yelerde, i~yerlerinde ya~amla arasmda amans1z bir 
mucadele olan kadmlard1r. Ogrenci ve kucyuk burjuva 
k6kenli kad1nlar da cyah~ma alan1m1z icyerisindedir. 

Hi~ kul?kusuz onceligimiz yoksul, emek~i kadmlar 
olmahd1r. 

Sahiplenme duygulan, fedakarhk ve 6zverileri, hayatm 
tUm aynnt1lann1 nak1~ nak1~ oren emekcyi yanlan kendi 
onur mucadelelerinin temel direkleri haline getirilmelidir. 
Burjuvazinin ya da burjuvaziden 6duncy ahnan cyarp1k 
ozgurluk anlay1~lan silinip gercyek ozgurlugun ne demek 
oldugu kazmmah kadmlanm1z1n kafasma. Bunu biz 
ba~armahy1z. 

"OZG0RL0K, ZORUNLULUKLARIN KAVRANMA
SIDIR" (F. ENGELS) 

Kadmlarm orgutlenmesi, kadmlan orgiitlememiz 
l?art! <;unku: 

i'c Kendi uzerlerinde hissettikleri her tUriU bask1ya -: 
(ekonomik olarak s6murulmeye, gecymi~i ifade eden kafa 
yap1sma, yozla~t1rmaya, ahlaks1zhklara, du~uncelerini 
savunduklan icyin ugrad1klan yapt1nmlara vb.) kar~1 «ylk
abilmeyi 6grenecekler. 



~ Duzenin a~1lad1Q1 "sag1 uzun akll k1sa" anlay1~1n1 
y1karak bir kadm olarak, bir insan olarak varllklann1 
gastermeyi agrenecekler. 

~ Duzenin anlerine koydugu her tOrlu engele ragmen 
dogru olduguna inand1klann1 , du~Qncelerini hayata 
gegirecekler. 

~ Hayatm her alanmda (evde, sokakta, i~yerinde , 

kat1 ld1klan etkinliklerde, siyasal-sosyal faaliyetlerde vb) 
sazlerini saylemeyi, kararlara katllmayl agrenecekler, bu 
haklannl sake sake alacaklar. 

~ Bu gok buyuk bir gucun ag1ga g1kmas1 , gergek azgur
lugun hayat bulmas1 demektir. Bu kadmm afkesinin 
dogru kanalda argutlenmesi demektir. Bu emeginin ve 
kendisinin yok say1lmasmm yaratt1g1 acmm argutlenmesi 
demek. Bu kadmm yorulmak bilmez gall~kanllgmm 
argutlenmesi demek; fedakarllgmm ve azverisinin mu
cadeleye gOg katmas1 demek .. . Kadma, insanllgm1 
yeniden ke~fettirmek demektir! 

"Ugmak, bir martmm en dogal hakk1. Ozgurluk ise 
varolu~un bir pargas1. Bo~ inanglar olsun, gelenekler 
olsun azgurlugu k1s1tlayan ne varsa kaldlrlp atmak 
gerekir." (Marti -Jonathan Livingston) 

Orgutlenmi~ kadmlar azgurluk mucadelesi yolculuguna 
g1kt1klannda me~ruluklan , sab1rlan, kararllllklan tarihin 
yeni sayfalanna "zafer" yazd1nyor. 

Tek ba~ma direnen i~gi Turkan Albayrak tam da gocugu 
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igin direndigini, bir annenin annelik gorevini yerine ge
tirdigini soylemi~tir. 

Cansel Malatyall, direni~inin yaln1zca ekmek mucadelesi 
olmaktan 91k1p ayn1 zamanda onur mucadelesine 
donu~Wgunu soyleyerek direnmi~ ve kazanm1~t1r. 

* Fabrikalarda dogum izni, * Kre~ . anaokulu hakkl, * E~it i~e e~it ucret, * i~yerlerinde emzirme odalan ve emzirme saatleri 
duzenlemesi, * Sigortas1z gall~t1rma, * Yoksul emekgi kadmm bannma, sagllk, egitim hakk1 , * Yoksul emekgi kadmlann ya~ad1g1 mahallelerdeki yol, 
su, elektirik, ula~1m sorunlan , * Call~an kadmlara uygulanan psikolojik bask1lar, * Hakk1n1 arayan, hak ve ozgurluk mucadelesi veren 
kadmlann maruz kald1g1 devlet bask1s1 ve teroru ... 

Bunun gibi pek gok sorun kadmlanm1z1n sorunudur ve 
gozum beklemektedir. Mucadele ve devrimci saflarda 
orgutlenmek gozumun anahtand1r! 

PEKi, NASIL ORGUTLEYECEGiZ? 

Bilmeliyiz ki orgutlenmemi~ ve dogru bir orgutlenme 
iginde degerlendirilmemi~ kadln ofkesi duzene yedekle
nen bir gugtUr. 0 nedenle ~u soz gok anlamlld1r: 
"B0T0N DUYGULAR DEVRiME YONELMELiDiR!" 
(DURSUN KARATA!?) 



Tum ezilen kadmlanm1z1 nerede-ne sorun ya~1yor olursa 
olsunlar, iki temel talep etrafmda orgutlenmeliyiz: 

Birincisi, ikinci s1mf olmaktan ~1k1p hayatm her 
alanmda e~it olmak. 

ikincisi, Feodal kalmtllarm ve kapitalist egemen an
lay•~m ku~atmasm1 yararak ger~ek ozgOriOge kavu~
mak. 

Bunu nas1l ger9ekle~tirecegiz? 

* Kadmlanm1za ofke ve ac1lannm tarihsel ve ideolojik 
kokenlerini gosterecegiz, 

* Zay1fllklannm, gu9suzluklerinin kendilerinden kay
naklanmadlglnl , duzenin bi9tigi rolu ustlenmek zorunda 
kald1klann1 kavratacag1z, 

* Kendilerine guvensizliklerini a~malan i9in bir yan1 bilgi 
bir yan1 pratik alan iki yonlu egitim programlan belirley
erek guven kazanmalanna yard1mc1 olacag1z, 

* Kadmlann mucadele tarihini, kadm ~ehitlerimizin hay
atlannl anlatacag1z. Kadm kahramanlanm1zm yazd1klan 
destanlardan gu9 almalann1 saglayacag1z. 

* Ger9eklerden korkmadan, en 90k ger9eklerin gucune 
inanarak orgutlenmemizi bunun uzerine kuracag1z, 

* A9llgm, yozla~manm, degersizle~menin as11 sorum
lusunun kapitalist somuru duzeni oldugunu gostere-
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cegiz, 

* Egitim ve pratigimizle kadmlan once umut eder hale 
sonra da umudun kendisi haline getirecegiz. $enay 
Hanoglu, Gulsuman Donmez, ipek Yucel, Hulya $im~ek, 
Ozlem Durakcan, Tulin Aydm Bak1r, Elmas Yah;m ve 
nice kadm kahramanlmlz bu ulke topraklannda hie; de 
tekil 6rnek degillerdir. Orneklerimizi c;ogaltacag1z ... 

Kadmlanm1z 

Toprak 6yle bitip tUkenmez, /daglar 6yle uzakta, 
sanki gidenler higbir zaman 
higbir menzile eri~emeyecekti. 
Kagmlar yuruyordu yekpare me~aleden tekerlekleriyle 
Ve onlar 
aym altmda donen ilk tekerlekti. 
Aym altlnda okuzler 
ba~ka ve c;ok kuguk bir dunyadan gelmi~ler gibi 
ufac1k k1sac1kt1lar 
ve pmlt1lar vard1 hasta kmk boynuzlannda 
ve ayaklan altmdan akan 
toprak, 
toprak, 
ve toprakt1. 
Gece aydmllk ve s1cak 
ve kagn1larda tahta yataklannda 



oyu mavi humbaralar <;lnl<;iplaktl. 
Ve kad1nlar 
birbirlerinden gizleyerek 
bak1yorlard1 aym altmda 
gegmi~ kafilelerden kalan 6kuz ve tekerlek 61ulerine. 
Ve kadmlar 
bizim kadmlanm1z: 
korkung ve mubarek elleri 
ince, kuguk geneleri, kocaman g6zleriyle 
anam1z, avrad1m1z, yarimiz 
ve sanki hi<; ya~anmam1~ gibi olen 
ve sofram1zdaki yeri 
okuzumuzden sonra gelen 
ve daglara kag1np ugrunda hapis yatt1g1m1z 
ve ekinde, tUtUnde, odunda ve pazardaki 
ve kara sabana ko~ulan ve ag1llarda 
1~1lt1smda yere sapll b1gaklann 
oynak, ag1r kalgalan ve zilleriyle bizim olan 
kadmlar, 
bizim kad1nlanm1z 
~imdi aym altmda 
kagnllann ve hartuglann pe~inde 
harman yerine kehriban ba~ll sap geker gibi 
ayn1 yurek ferahlig1, 
ayn1 yorgun all~kanllk igindeydiler. 
Ve onbe~lik ~araplenin geliginde 
ince boyunlu gocuklar uyuyordu. 
Ve aym altmda kagmlar 
yuruyordu Ak~ehir uzerinden Afyon' a dogru. 

(Naz1m Hikmet Ran) 
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