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GİRİŞ

Tarih yazımına başlandığından beri hâkim tarih anlayışlarının değişmeyen
özelliklerinden biri, yazdıkları tarihin öznesi ve nesnesinin erkekler 
olduğudur. Kadınlar bu sebeple, kendi tarihlerine yabancılaştırılmış, 
erkekler tekelindeki bilgiden yoksun bırakılmıştır. Kendi kaderini kabul 
eden düşünüş ve yaşayış tarzından, toplumu değiştirme ve dönüştürmeyi 
amaçlayan düşünce biçimine geçişleriyle birlikte kadınlar ancak kendi 
tarihini yazmaya başlayabilmişlerdir. Kadın tarihi, kadınların özgürlük 
mücadelelerinden doğmuştur. 

Egemen tarih anlatımında yok sayılanlar, bu defa içerisinde kavga 
verdikleri mücadele dinamiklerinde görünmezleştiler. İşçi, genç, siyahi ve 
birçok ırka, etnisiteye mensup kadınlar, toplumsal mücadeleler içerisinde 
kendilerine yer bulamadılar. Ortaya kendi öz mücadele dinamiklerini 
koyan kadınlar,  görünürlülüğünü kazanmak için anlatılmaya ve yazılmaya
değer bir direniş gösterdiler. 

Kadınların toplumsal mücadeleler içindeki yeri, tarih boyunca  beraber 
mücadele ettikleri erkekler kadar önemli olduğu hâlde, adı anılmayan 
kadınların ve en ön safta dövüşüp de deneyimlerini anlatamayan 
kadınların hikayeleri kadın tarihininin oluşmasında bize bir nebze de olsa 
imkan vermiştir. Kadınların zorlu bi dirence rağmen yazılan bu gizli tarihi,
yalnızca kadınlarla sınırlı kalmamış, tarih alanının bütününe farklı bir 
yaklaşım sunmuştur. 

İçeriğinin sınırlılığını aşan bir şekilde devrim savaşımı yöntemleri 
üretimine hizmet etmeyi amaçlayan bu kitapta, Fransız burjuva 
devriminden 2000'lere kadar belli başlı tarihsel dönemlerden bahsettik. 
Kadın mücadelelerinin tarihini anlamaya çalışma çabamız ve yazmamız 
salt bir merak değil; kendi geçmişimize sahip çıkmak ve buralardan 
dersler çıkarıp bugünden başlayarak geleceği değiştirmek iddiasını 
taşıyarak geleceği yönlendirmektir.
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Birinci Dalga

"Kadının giyotine gitme hakkı varsa 
kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır!” 

Olympe de Gouges

5



Kadınların Devrim Deneyimi ve Süfrajet
Hareketi

Avrupa'da ortaya çıkan “Aydınlanma” ve Amerikan Devrimi, özgürlük ve 
eşitlik söylemlerinin yaygınlaşması, kadınların kendi konumlarını 
sorguladıkları ve hakları için mücadele ettikleri bir süreci başlatmıştı. 
İnsanların her türden farklılıkların ötesinde “eşit haklara sahip 
vatandaşlar” oldukları ilkesi yerleştirilirken kadınların herkes için geçerli 
olduğu ileri sürülen bir genel toplumsal ilkeden dışlanmaları, onlarda ilk 
kez bir toplumsal grup oldukları bilincini uyandırmıştır. Fransız burjuva 
devrimine baktığımızda görüyoruz ki adı aydınlanma diye geçen insanlık 
tarihinde “aydınlatılan” erkekler, karanlığa gömülenler ise kadınlar 
olmuştur.

Kadınların kocasının tahakkümü altında olması ve aileye ait olduğu fikri, 
liberal erkek kuramcıların ortak fikriydi. Kamusal olarak doğal hakların 
tüm insanlar için olduğunu savunan John Locke gibi düşünürlerin 
görüşleri de bu yöndeydi. Temel haklar doktrininin kutsal kitabı ve 
Bağımsızlık Bildirisi'nin temel ideolojik kaynağı olarak kabul edilen 
Hükümet Üzerine İkinci İnceleme (Second Treaties of Government, 1690)
'de Locke kadın ve erkeğin yerini şöyle ifade etmiştir: “ Fakat, karıyla 
koca bazen kaçınılmaz olarak farklı isteklere sahip olabilirler. Bunun 
için bir kuralın yerleştirilmesi gereklidir, bu da doğal olarak güçlü ve 
iktidar sahibi olan erkeğin görevidir.”

"Aydınlanma aklı", kadınları kendi ezilmişliklerinin kaynağını toplumda 
aramaya yöneltmiştir. Fransız burjuva devriminin kadınlar açısından ayırt
edici yanı, kadınların politik haklarının, toplumun düzenlenmesine 
erkeklerle eşit politik haklara sahip vatandaşlar olarak katılma haklarının, 
daha önce görülmemiş bir netlikte gündeme gelmesi olmuştur. Liberalizm 
farklılıkların üstünü örtmüş; sınıfı, ırkı, toplumsal cinsiyeti gözardı ederek
“insan” eşitliğini vurgulamıştır. “Eşitlik, özgürlük, kardeşlik” şiarıyla 
sunduğu vatandaşlık sözleşmesinin kadınları kapsamadığı, erkek 
kardeşler arası bir sözleşme olduğu bilinciyle dönemi okumak önemlidir.  
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Fransız Burjuva Devrimi
Devrimden Giyotine

Fransız Devrimi'nin temel ilkelerini yansıtan 1789 tarihli İnsan Hakları 
Bildirgesi, özgürlüğün, mülkiyetin, güvenliğin ve baskıya karşı direnmenin
her bireyin hakkı olduğunu ilan ediyordu. İnsan Hakları Bildirgesi'ni ve 
kadınların taleplerini göz önüne alan Kurucu Meclis, devrimin ilk 
yıllarında kadınların medeni haklarını, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak 
biçimde güvence altına alan yasalar çıkardı. Bu yasalar içinde en 
önemlileri, kız çocukların mirastan eşit pay almaları ve boşanmanın kadın 
ve erkek için eşit biçimde tanımlanmasıydı. Bu yasalar sayesinde Fransız 
kadınları ilk kez kendini yönetme yeteneğine sahip akılcı bireyler olarak 
görülmüş, gerçek bir vatandaşın tüm haklarına değilse de statüsüne sahip 
olmuşlardı. Medeni kanun açısından erkeklerle eşit haklara kavuşan 
kadınlar, erkeklerin sahip olduğu politik haklardan yoksundular. Politik 
haklar için mücadele açısından medeni hakların kazanılması önemliydi. 
Ancak öte yandan, bu hakların varlığı, politik hakların yokluğunu daha da 
kabul edilmez ve çelişik kılıyordu. Kadınlar, politikada, ülke yönetiminde 
de bir yerleri olduğuna inandılar ve böyle bir yerleri varmış gibi 
davrandılar. Ne var ki, oy hakkının yalnızca “aktif” olarak tanımlanan, 
yirmi beş yaşın üzerinde ve en azından üç iş gününe denk düşecek 
miktarda vergi ödeyen erkeklere tanındığı, bu tanıma girmeyen erkeklerin 
bile, “pasif” vatandaşlar olarak ne oy ne de silah taşıma hakkına sahip 
oldukları bir sistemdi sözkonusu olan.  

Fransız burjuva devriminde hatırı sayılır katkıları olan, kadınları devrim 
mücadelesine katmada ve kadınların hakları için mücadele etmede önemli 
adımlar atan Olympe de Gouges eşit haklara sahip vatandaşlık ilkesininin 
sözde herkes için kabul olduğu söylenirken kadınların bundan 
dışlanmalarını sorgulamıştı. İnsan Hakları Bildirgesi, Olympe de Gouges 
için esin kaynağı olmuş ve bunun üzerine Kadın Hakları Bildirgesini 
(Declaration des Droits de la Femme - 1791) kaleme almıştı. Bildirge 
doğrudan İnsan Hakları Bildirgesi'ne yazılmış bir yanıt niteliğindeydi. 
Bildirgenin girişinde Olympe, “Erkekler... benim cinsimi ezme hakkını 
size kim verdi?”  diye sormuştur. İnsan Hakları Bildirgesi'ne de atıfta 
bulunarak şöyle devam eder: 

“Kadın özgür doğmuş(sa) ve yasalar önünde erkekle eşitse, bu politik 
haklar konusunda da tam bir eşitlik anlamına gelmelidir.”
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“Yasa genel iradenin ifadesi olmalıdır; tüm kadın ve erkek yurttaşlar 
yasanın oluşturulmasına kişisel olarak ya da temsilcileri aracılığıyla 
katılmalıdır. Yasa herkes için aynı olmalıdır: Yasa önünde eşit olan tüm 
kadın ve erkek yurttaşlar, tüm kamusal mevki, konum ve görevlere eşit 
bir biçimde gelebilmelidirler.”

Kadın Hakları Bildirgesi, Olympe'in hedefi haline geldiği kadın 
düşmanlığının doruk noktasına çıkmasına yol açmıştır.  5-6 Ekim 1789'da 
ekmek için isyan ettiklerinde sorun yokken, erkeklerle eşitlik talep 
ettiklerinde “devlet 'adamı' olmaya kalktıkları, kadınlık erdemlerini 
unuttukları” için 1793'te Olymp'e “giyotine gitme hakkı” verildi. Elbette 
buradaki amaç sadece Olympe'i maksatını aştığı için cezalandırmak 
değildir. Onun gibi düşünen, hak talep eden binlerce kadının da ayaklarını
denk almasıdır. O yıl kadınların örgütlenme özgürlüklerine son verilmiş, 
tüm kadın kulüpleri kapatılmış ve kadınlar “genel oy hakkı”nın dışında 
bırakılmıştır. 1789'da kadınların kazandığı ne varsa teker teker ellerinden 
alınmıştır.

Olympe de Gouges'un giyotinle idam edilmesinden 4 ay önce Mary 
Wollstonecraft feministler arasında ilk feminist klasik olarak sayılan 
Kadın Hakları Savunusu (A Vindication of the Rights of Women)'nu 
tamamlamıştı. Mary Wollstonecraft’ın Kadın Hakları Savunusu'nu yazdığı 
dönemden önce 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ve 1789’da da 
Fransa İnsan Hakları Bildirisi yazılmıştır. Bildiriler “Birey doğuştan gelen 
temel haklara sahiptir.”  diyen doğal haklar ilkesiyle başlar ve ardından 
özgürlük hakkı, mutluluğa sahip olma hakkı, özel mülkiyet gibi konulara 
değinilir. Ancak bildirgede geçen “her bireyin” içinde kadınlar yer 
almamıştır. Ayrıca kadınlar evlilikle beraber tamamen yok sayılmışlardır. 
Miras ve çocuklar üzerinde vekalet hakkları da yoktur. Wollstonecraft, 
haklar savunusunda cinsiyet eşitliğinin bir insan hakkı olduğunu 
savunmuştur. O zamana dek kadınların aşağı konumunun sebebi akıldan 
daha az pay almalarından kaynaklı olduğu öne sürülürken, Wollstonecraft 
bunun toplumsal olduğunu savunmuştur ve klasik liberal çerçevenin 
ötesine geçerek cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için toplumsal bir 
değişimin gerekli olduğunu vurgulamıştır.
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Süfrajet Hareketi

Geçmişe bugün baktığımızda on dokuzuncu yüzyılın kadınların tarihindeki
yerinin çelişkilerle örülü olduğunu görüyoruz. Bu yüzyılda, özellikle 
burjuva kadınlar için son derece belirlenmiş kurallar geliştirilmiş, kadınlık
tanımlanmıştır. Kadınlar bir yandan aile içine kapatılırken, kamusal 
görevler olarak görülen eşlik ve annelik görevleriyle de donatılmışlardır. 
İşçi kadınlarsa sanayi devrimiyle birlikte kitlesel biçimde ücretli emeğe 
katılıp, özellikle İngiltere'de bırakalım aile içine kapatılmayı, aile 
yaşamının dışına itilmişlerdir. Kadınların ücretli emekçiler olmalarının yol
açtığı çelişki, ücret karşılığı çalışmalarının ikili niteliği yine o dönemde 
ortaya çıkmıştır: Ücret karşılığı çalışma, bir yandan kadınlara göreli bir 
özgürleşme sağlarken bir yandan da onları hem aşırı sömürülmeye hem de
çifte iş gününe mahkum etmiştir.

On dokuzuncu yüzyılda kadınların bu çelişkiyle tanışması tarihimizde bir 
dönüm noktasını gerçekleştirmiştir. Ezilen olma bilinci ve buna karşı 
kolektif bir özne olarak davranma güdüsü çeşitli ülkelerde bir kadın 
hakları mücadelesine, kadın hareketinin birinci dalgasının ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Elbette bu çelişkinin yanısıra kadınlar toplumsal 
mücadelelerden de etkilenmiş ve onlarla birlikte gelişmiştir. Tarihsel 
önkoşullar bize Süfrajet hareketini hazırlamıştır. Fransa'da 1789 burjuva 
devriminin çalkantısı içinde boy gösterirken, İngiltere'de işçi sınıfı 
mücadelesinin çeşitli kanatlarıyla etkileşim içinde ortaya çıkmış, 
Amerika'da ise Kölelik Karşıtı Hareket'le çeşitli bağları olmuştur. 

Amerika ve İngiltere

Amerikan Devrimi'ne baktığımızda Fransa'daki gibi bir devrim hareketi 
olmadığını görürüz. Amerikan Devrimi diğer toplumsal hareketlere kıyasla
kadınların ve erkeklerin birlikte katıldıkları bir halk hareketine 
dayanmamıştır. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra da rejimin 
toplumsal temelleri ayrıca gündeme gelmemiştir. Bu yüzden de kadınların 
bu devrim sürecine katılış biçimleri daha farklı bir yerde durur. Amerikan 
Devrimi'nde kadınlara düşen görev, erkeklerin savaşmak üzere bırakıp 
gittikleri çiftliklerde ve işyerlerinde çalışmak ve bunları yönetmek 
olmuştur. “Vatan uğruna iyi, fedakar anneler” olmaları onlardan tek 
beklenilen şeydir. Fransa'daki veya İngiltere'deki kadın hareketlerine göre 
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Amerika'daki Süfrajet hareketinin militan bir çizgiye sahip olmamasında 
da bu tarihsel durumun ve kadınların o süreçte aldıkları rolün payı 
olduğunu söyleyebiliriz. 
1833 yılında kurulan Kölelik Karşıtı Kadın Derneği Amerikalı kadınların 
siyasal eğitimlerini aldıkları ilk okul niteliğindedir. Çok sayıda kadın bu 
dernekte sürdürdükleri faaliyetler sayesinde, topluluklara hitap etmeyi, 
yazmayı, örgütlenme çalışmaları yapmayı öğrenmiştir. Siyah ve beyaz 
kadınların birlikte kurdukları bu dernek, çalışmalarını Amerikan'ın farklı 
eyaletlerinde sürdürmüştür. Kadınlar böylece daha önce hiç yaşamadıkları
bir birlik duygusunu, ortak davaları  etrafında biraraya gelme ve bir güç 
oluşturma deneyimini yaşamışlardır. Ne var ki, başka toplumsal muhalefet
hareketlerinde olduğu gibi bu harekette de kadınlar için başka dersler de 
vardır. Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Savunusu'nu belki de defalarca 
okumuş olan Lucretia Mott ile Elizabeth Candy Stanton kocalarıyla 
birlikte İngiltere'de yapılan Uluslararası Kölelik Karşıtları Kongresi'ne 
gittiklerinde, kadın oldukları gerekçesiyle delege olarak kabul edilmeyince 
çıkarılması gereken dersi çıkarmış ve tıpkı siyahlar gibi kadınların da 
kırmaları gereken zincirleri olduğunu kavramışlardı. 1837 yılındaki bu 
toplantıya katılıp delege olarak kabul edilmemiş olan bu iki kadın, 1848'de
New York'ta ilk kadın hakları kurultayını topladı.

19-20 Temmuz 1848'de Seneca Falls'da küçük bir kilisede yapılacak ilk 
kadın hakları kurultayının hazırlıklarını başlatan Lucretia Mott ve 
Elizabeth C. Stanton Duygular Bildirgesi taslağını kaleme aldı. Stanton, 
tıpkı elli yedi yıl önce Olympe de Gouges'un Kadın Hakları Bildirgesi'ni 
hazırlarken İnsan Hakları Bildirgesi'ne gönderme yaptığı gibi, bildirgenin 
taslağını hazırlarken Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni kendisine model 
olarak almıştır. Stanton, Bağımsızlık Bildirgesi'nde on sekiz maddede 
sıralanan şikayetler gibi kadınların haksızlığa uğradıkları alanları da on 
sekiz maddede sıralamıştır. Bildirge, Cumhuriyet yönetimiyle ilgili genel 
bir girişten sonra şu sözlerle devam eder: “İnsanlık tarihi, erkekler 
tarafından kadınlara tekrar tekrar yapılan haksızlıkların ve onların 
haklarına el konulması tarihidir; hedef doğrudan doğruya kadınlar 
üzerinde mutlak bir despotluğun kurulmasıdır.” Bundan sonra bildirgede 
erkeklerin, kadınlara seçme ve seçilme hakkını kullanmalarına izin 
vermemelerinden başlayıp evlilik ve boşanma yasalarındaki eşitsizlikler ve
hak ihlallerine; kadınların eğitim, meslek sahibi olma, ücretine sahip 
çıkma ve mülkiyet haklarından yoksun bırakılmalarına; dinsel yaşamdaki 
eşitsizliklere, ahlak alanındaki çifte standartlılığa kadar kadınlara karşı 
yapılan çeşitli ayrımcılıklar sıralandı. Toplantıda 12 karar tasarısı oylandı; 
bunlardan 11'i oy birliği ile kabul edilirken seçme ve seçilme hakkına 
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ilişkin olan karar tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi ve beraberinde de 
tartışmalara yol açtı. Çıkan tartışmada siyah bir kölelik karşıtı erkeğin şu 
sözleri daha sonra tartışmayı dindirmişti: "Oy hakkı, yöneticileri seçme ve
yasaları yapma gücüdür ve diğer bütün hakların güvencesini oluşturan 
haktır." Seneca Falls toplantısından sonra kadınlara bir dizi saldırı ve alay 
kampanyası başladı. Özellikle basın yoluyla kadınlar hedef gösterildi ve 
bunun üzerine imzacıların bir kısmı imzalarını çekti. Toplantılar 1850'den 
İç Savaş'a kadar her yıl düzenli olarak toplandı.

1869'dan itibaren oy hakkı mücadelesi belli başlı iki örgüt Ulusal Kadın 
Oy Hakkı Birliği (National Women Suffrage Association – NWSA) ve 
Amerikan Kadın Oy Hakkı Birliği (American Women Suffrage 
Association – AWSA) tarafından yürütüldü. Bu iki örgüt, 1890'da 
birleşerek Amerikan Ulusal Kadın Oy Hakkı Birliği (National Women's 
Suffrage Association – NAWSA)'ni kurdular. Susan B. Anthony'nin 
hazırladığı kadınlara oy hakkı tanınmasını öngören anayasa değişikliği 
taslağı uzun bir mücadeleden sonra 1920'de kabul edildi. 

Oy hakkının kazanılmasını izleyen yıllarda Amerika'da kadın hareketi 
varlığını iki ayrı kanatta sürdürdü. Bunlardan biri kadın işçilerin haklarını 
savunma çabasına yönelmiştir. Hareketin diğer kanadı ise Duygular 
Bildirgesi'nde açıkça belirtilmeyen doğum kontrolü üzerineydi. 
Birbirinden farklı olan bu iki mücadele kanadı birinci dalga ve ikinci dalga 
arasındaki köprüyü oluşturmuştur. 
 
İngiltere'de 1903'te Emmeline Pankhurst ve kızları Christabel ve Sylvia 
öncülüğünde Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği (Women's Societ and 
Political Union – WSPU) kuruldu. Bu örgüt, militan çizgisiyle o döneme 
damgasını vurmuştur. Hareket gücünü Amerika'daki hareketin tersine 
değişik sınıf ve aidiyetlerden birçok kadının birikmiş çalışması ve 
kızgınlığından almıştır. 

İngiltere'deki Süfrajet hareketinde işçi kadınlara nazaran orta sınıftan 
gelen kadınların gösteriler ve konuşmalar yapmak üzere seyahatler yapma 
şansı daha çoktu. İşçi kadınlar da geniş bir örgütlenme ağı içinde olmuş ve
bulundukları her yerde oy hakkı için çalışmıştı. Kadınlar insan hayatına 
zarar vermemek ilkesine sadık kalma koşuluyla birçok eylem yapmıştı. 
Milletvekillerinin posta kutularını yakmak, yasalara hakaret etmek, 
milletvekili evlerinin camlarını kırmak, bina yakmak gibi eylemler bu 
yıllarda sürekli yapılan eylemlerdi. Kadınlar hükümetin baskısını her 
defasında daha da arttırmasına karşın yılmamış, 1910'da iki kadın 
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arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen eylemlerini daha militan bir çizgiye 
taşımışlardır. Anayasal bir değişikliğin peşinde olan bu kadınların bine 
yakını ağır mahkumiyetler almış, fakat politik mahkumların 
ayrıcalıklarından yararlanamamışlardır. Hapishanelerde de eylemlerini 
bitirmeyen Süfrajetler açlık grevlerine başlamış ve halk tarafından ilgi 
görmüştür. Hükümet halktan gelen tepkiler sonucu durumu ağırlaşanları 
bırakmak zorunda kalmıştır. 

İngiltere'de Süfrajet hareketi birçok kadını ayrılıkları aşan bir bağla 
birbirlerine bağlamıştı. 1914'te başlayan Birinci Paylaşım Savaşı ise 
kadınlar için yeni, büyük ve kesin bir bölünme yarattı. Süfrajetlerin bir 
kısmı savaş yanlısı olurken bir kısmı barışçı cephede yer aldılar. Kadınlara 
oy hakkı çeşitli kısıtlamalarla savaş sonrasında verilecekti. 1918'de 
İngiltere'de oy hakkı mücadelesi bitti. 

Oy hakkı bu kadınlar için ekonomik-sosyal-siyasal eşitlik için temel araçtı. 
Kadınlar var olan toplumsal düzenin yarattığı sınırlar içinde bile çeşitli 
olanaklara sahip olabileceklerini ummuştu; denetimi böyle 
sağlayabileceklerini düşünüyorlardı. Aynı dönemde farklı ülkelerde de 
kadınlar bu süreçten etkilenerek birçok kadın örgütü kurdu. Seçme ve 
seçilme hakkı, eğitim, kamusal alana girebilme hakkı, eşit işe eşit ücret 
talepleriyle mücadele etmeye başladılar. Birinci Paylaşım Savaşı sonrası 21
ülkede kadınlara oy hakkı tanındı. 

Neredeyse tamamı burjuva kökenli olan Süfrajetler'in mücadelesi işçi ve 
siyah kadınlardan kopuk  olmuştur. Süfrajetler bu hareketlerin parçası 
olan kadınlar tarafından çok defa eleştirilmiştir. Kendi içlerinde de 
kadınların ortak mücadelesini savunan görüşler kabul görmemiştir. 
İngiltere'de Sylvia Pankhurst sosyalist bir çizgi savunarak işçi kadınları 
harekete örgütlemeye çalışsa da başarılı olamamış ve WSPU'dan 
atılmıştır. ABD'de de Angelica Grimke'nin sözleri karşılık bulamamıştır. 
Grimke siyah kadınlarla beyaz kadınların mücadelesinin birleşmesi 
gerektiğini şu sözlerle anlatmıştır: “Ben zencilerle bir tutulmak istiyorum.
Onlar haklarını alana kadar biz bizimkileri hiçbir zaman alamayacağız.”

Amerika'da kadınlar oy hakkı taleplerini dillendirebilir duruma geldikten 
sonra Kölelik Karşıtı Hareket'ten kopmuşlardır. Köleliğin 
kaldırılmasından sonra siyah erkekler vatandaş olup hak elde ederken 
siyah kadınlar bu haklardan mahrum bırakılmıştı. Beyaz kadınlar kendi 
özel alanlarında toplumsal olarak verilmiş bazı ayrıcalıklara sahiplerken 
siyah kadınlar ev kadınlığının dışında aynı zamanda işçiydi. Kölelik 

12



kaldırılsa da ırkçılıkla hala karşı karşıyalardı, proleterlerdi ve oy 
hakkından başka gündemleri vardı. Birçok bedel ödemiş bu kadınların 
kadın mücadelesi açısından önemli adımlar attığını, yarattığı tartışmalarla
bir sonraki dönemin önünü açtığını da es geçmiyoruz elbette. Geçmişin 
tartışmaları bir sonraki dönemi hem teorik hem de pratik anlamda 
ilerletmiş, yeni tartışmalar ortaya atmıştır. Süfrajetler bugün hala kadın 
hareketlerince tartışılan bir yerde durur. 

Bizim Süfrajetler

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarında kadınların 
esas gündemi kadınların “aydınlanmaları” ve eğitilmeleridir. Osmanlı'da 
kadınlar “medeniyetin ilerlemesinin” onların aydınlanmasına, kadınların 
haklarına sahip çıkabilmesinin ve kamusal alanda yer alabilmesinin de 
eğitilmesi durumunda mümkün olabileceğini savundular. Aslında istekleri
erkeklerle eşit haklara sahip olabilmekti. 

O dönem kadınlar İslam hukukunda kadınları kısıtlayan bütün 
hükümlere, erkek çok eşliliğini savunan dönemin İslamcı dergisine karşı 
sayfalarca yazı yazmıştır. 1868’de isimsiz ilk kadın mektupları 
yayımlanmış, “Bir Kadın” rumuzlu mektuplar zamanla adların ilk 
harflerinin yer aldığı mektuplara dönüşmüş ve  bir zaman sonra artık açık 
açık yazılmaya başlanmıştı. Bu birikim, 1895’te kadınların kendi 
imzalarının bulunduğu Hanımlara Mahsus Gazete’nin çıkışıyla ivme 
kazandı. Derginin, 1895’ten 1908’e kadar toplam 609 sayısı aralıksız 
olarak çıkmıştır. Kadın dergilerindeki yazılara baktığımızda kadınların 
çözümü kendilerinde aradıklarını görürüz: "Evet, Osmanlı erkeklerinden 
bazıları bizi, biz kadınları müdafaa ediyorlar; görüyoruz; teşekkürler 
ederiz. Biz Osmanlı kadınları kendimize mahsus inceliğimiz, kendimize 
mahsus adat ve adabımız vardır, bunu erkek muharrirler bir kadının 
anlayacağı ruhla anlamazlar. Lütfen bizi kendi halimize bıraksınlar, 
hayallerine oyuncak buyurmasınlar. Biz kadınlar hukukumuzu bizzat 
kendi çalışmamızla müdafaa edebiliriz."  Yine aynı dönem yayınlanan 
çeşitli dergilerin yanısıra çok sayıda kadının katıldığı konferanslar 
düzenlenmiştir. Bunlardan en ünlüsü Beyaz Konferans'tır. Dergilerde 
yayınlanan birçok yazıda ve düzenlenen konferanslarda özellikle 
kadınların öfkeli yazıları/konuşmaları, kara mizahları etkileyicidir. 
Amerika ve Avrupa'daki kadınların mücadelesini dergilerinde selamlamış 
ve onlardan yazılar da almışlardır.
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Kadınlar bunların yanı sıra kocalarına destek olmak için örgütlenerek 
birçok eylem ve grev yapmış ya da yapılan eylem ve grevlere destek 
vermişlerdi. Bazen işçi grevlerinin yürüyüşlerinee katılıp destek oldukları 
görülürken bazen de tramvay seferlerini durdurmak için rayların üzerine 
yattıkları görülür. 1876'da erkek işçilerin yaptığı tershane grevine destek 
veren kadınlar gazetelere “eli sopalı hanım birlikleri” olarak geçmiştir. 

İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından, sosyal-ekonomik, seçme ve seçilme 
haklarını talep eden eylemci bir kadın kuşağı ortaya çıkmıştır. İkinci 
Meşrutiyet sonrası kadın hareketi artık o dönemin önemli kadınları 
üzerinden yaygınlaşmıştır. Örneğin; hareketin işçilerle bağlantısını 
1908'de bir komünist olan ve Türkiye Komünist Fırkası'nın üyesi olan 
Yaşar Nezihe kurmuştur. Yine 1908 sonrası ortaya çıkan bir diğer önemli 
kadın da Nezihe Muhiddin'dir. Nezihe Muhiddin kadınların kamusal 
alanda yer almaları, toplumsal konumlarının yükselmesi, meslek 
edinmesi, üniversiteye girmeleri, kadınların erkeklerle eşit olmaları 
gerektiğine inanıyor ve bunun için mücadele ediyordu.

1914 yılında ilk kadın üniversitesi İnas Darülfünun kadınların 
mücadelelerinden sonra açıldı. Üniversiteden mezun olan kadınlar giderek
kamusal alanda yer almaya başladılar. Gitgide kadın yazarların sayısı 
artmaya, gazetelerde ve dergilerde kadınların yazdığı makaleler, şiirler, 
hikayeler yayımlanmaya başlamıştı. 

1918-1922 arası Osmanlı'da kadınlar için önemli yıllardı. Savaş nedeniyle 
erkekler cephedeyken, işçi ihtiyacı artıyor, kadınlar erkeklerin yerine işlere
girmeye başlıyorlardı. Savaş sonrası durum tekrar eskiye dönmüş; 
kadınlar evlerine geri gönderilmiş ve yerlerini tekrar erkek işçiler 
almışlardı. 

1923'te Nezihe Muhiddin öncülüğünde bir kadın partisi kurma girişimi 
karşımıza çıkıyor. Fakat, kadın çabalarına rağmen kurmaya çalıştıkları 
Kadın Halk Fırkası girişimine hükümet tarafından izin verilmemiştir. Ne 
var ki, kadınlar buna hiç aldırış etmeden mahallelerde örgütlenmiş, 
örgütler kurmuş, dernekleşmişlerdi. Ardından 7 Şubat 1924 tarihinde 
Kadın Birliği kuruldu. Kadın Halk Fırkası'nı kurma girişimi ve Kadın 
Birliği önemli kilometre taşları olarak öne çıkmaktadır. 

Cumhuriyet reformlarının yapıldığı 1923’ten sonraki döneme baktığımızda
bu döneme ilişkin resmi tarihin yıllardır anlattığı şey, Türkiye'deki 
kadınların hakları için mücadele etmediği, kadınlara bizzat Mustafa Kemal

14



tarafından bu hakların tanındığı ve verildiği yönündedir. Daha sonraki 
yıllarda Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kadınların kazandıkları 
hakların öncesinde böyle bir tarihin yattığını bilmek önemli bir yerde 
duruyor. Osmanlı'da kadın hareketini bilmek, hakların Cumhuriyet'in 
Medeni Kanunu'yla birden bahşedilmediğini görebilmek açısından 
önemlidir. Bugün bizim Süfrajetler'i yazabilmemiz, yine onları günyüzüne 
çıkartan kadınların çabaları sayesinde gerçekleşmiştir. 
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Paris Komünü

“Kadınlar, belirleyici saat geldi çattı. Eski
dünyanın sona ermesinin zamanı geldi. Özgür olmak istiyoruz! Üstelik

Fransa tek başına ayağa kalkmıyor, tüm uygar halkların gözü Paris'te...
Kadınlar, kararlı olun, birleşin! Haydi Paris'in kapılarına, barikatlara,
mahalle komitelerine, her yere! Bu fırsatı değerlendireceğiz. Tüm silah

ve süngüleri erkek kardeşlerimiz kullanıyorsa, hainleri ezmek için
biz de kaldırım taşlarını kullanırız.”

Yelizveta Dimitriyeva
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Göğü Fethe Çıkan Kadınlar

Sınıf savaşımları tarihinde 72 gün sürecek olan Paris Komünü, toplumsal 
mücadeleler tarihinde radikal değişimler ve dönüşümler yaratmıştır. 
Kadınların devrim mücadelesindeki konumlarını ve sosyalist topluma 
giderken toplumun yeniden inşa görevini hem savaş alanlarında hem 
sokaklarda nasıl ördüklerini göstermesi itibariyle Paris Komünü önemli 
bir tarihsel deneyimdir. Bu nedenledir ki, Marx'ın, Engels'in ve Lenin'in 
üzerinde önemle durdukları sınıf savaşımları tarihinin bu yüce örneğinden
çıkarılan dersler arasında kadınların tarihsel rolü ve yeri mutlaka 
irdelenmelidir.

17 Mart’ı 18’e bağlayan gece, tüm Paris sokaklarında direniş ateşi 
yakılmıştı.  İşçiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar komünü için savaşıyordu. 
Paris, özgürlük için bedel ödemeye, ödetmeye hazırdı. Bu, proletarya ve 
diğer emekçi sınıfların burjuvaziye karşı yürüttüğü özgürlük savaşıydı. 18 
Mart akşamı meclisin ve devlet aygıtlarının ele geçirilmesi ile birlikte 
göndere çekilen kızıl bayrak Paris Komünü’nün simgesi olmuştu. Paris 
artık özgürdü. Komün, Paris sokaklarında etkisini zafer şarkılarıyla 
göstermiş, düş ile sınıf savaşımının gerekliliği arasındaki farkı çok net 
ortaya koymuştu. Başarı mutlak biçimde, işçi sınıfı önderliğinde, birleşik 
bir cephenin oluşturulması ve gönül birlikteliğinin zaferi ile sonlandırıldı.

Göndere çekilen kızıl bayrak, 72 gün boyunca Paris halkı için dalgalandı. 
Komünarlar bunun mümkün olduğunu tüm dünyaya ve dünya 
proletaryasına göstermişti. Paris komünü sonlanırken eksikleri ve 
kusurları olmuştu, fakat devrimler ve deneylerden geçmekteydi. 

Paris Komünü'nde, kadın komünarlar devrimin şafağı 18 Mart 1871'de 
Fransız ordusunun gelişini Montmartre tepesinde ilk karşılayanlar 
olmuşlardır. Avrupa'nın ortasında bir devrimin dinamitini ateşleyen 
kadınların bu ilk eylemini komünün önde gelen kadınlarından Louise 
Michel şöyle ifade etmiştir: “Aşağıya indim mantomun altındaki tüfeğimi
kaparken ihanet diye bağırıyordum. Bir müfreze oluşturduk. Silah 
çağrısı yapıldı. Montmartre tepesine dönerken yanımda başkaları da 
vardı, tepede siperlere yatmış bir ordu olduğunu bilerek hızla yukarıya 
koştuk. Özgürlük için ölmeyi bekliyordum. Sanki toprağa basmıyorduk.”

Kadınlar, Paris'in kuşatılmasında ve komün boyunca çok sayıda direniş 
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birliklerinde, savunma komitelerinde yer almışlardı. Louise Michel, 
Yelizveta Dimitriyeva, Nathalie Lemel'in kurucuları arasında yer aldığı 
Kadın Birliği (Union des Femmes)'nin kuruluş bildirgesi, komünün 
kadınlar açısından nihai amacının başta kadınlara karşı ayrımcılık olmak 
üzere tüm eşitsiz ilişkilerin kaldırılacağını söylüyordu. Aynı zamanda 
kadın ve erkek işçileri bölen burjuvaziyi yok edeceklerini duyuruyordu. 
Kadın Birliği'nin bir afişinde de şöyle yazmışlardı: “Zafer ilan edildikten 
sonra erkek ve kadın işçiler tam bir dayanışma içinde ortak çıkarlarını 
savunabilecekler ve son bir çabayla sömürü ve sömürücülerin son 
kalıntılarını da ortadan kaldırabileceklerdir.” 

Kadın Birliği, daha sonra silah ve askeri üniforma hazırlığında çalışmış, 
eşit işe eşit ücret çağrılarında bulunmuş, kadınlar için okuma-yazma 
dersleri örgütlemiş, çalışan kadınlar için fabrika yakınlarında kreşlerin 
açılması gibi birçok alanda çalışmalarda bulunmuştu.

Kadın Komünarlar, komün boyunca diğer tüm devrimlerde olduğu gibi, 
kadınlar olmadan devrimin olamayacağını göstermişlerdir. Göğü 
fethedenler komün boyunca savunmadan toplumsal yaşamın 
düzenlenmesine kadar her alanda savaşım yürütmüşlerdir. Ancak 
oluşturdukları kadın birlikleriyle komün mücadelesinin doğrudan 
içerisinde yer almalarına rağmen yönetsel mekanizmalarda 
bulunamamışlardır. 
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Birinci Paylaşım Savaşı Dönemi
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Birinci Paylaşım Savaşı

Tarihi kadınlar açısından ele almaya çalıştığımızda araştırmaların 
kısıtlılığı, bilgilerin yetersizliğiyle karşılaşırız. Kadınları tarihin içinden 
bulup çıkarmak zordur; kadınlar tarihin görünmeyenidir. Bu da kadın 
mücadele tarihi araştırmalarının içinde olduğu dönemin toplumsal 
hareketleri, yaşam tarzı ve ideolojilerinden kopuk ele alınmasının 
nedenlerinden biri olmuştur. Kadın kurtuluş mücadelesi sınıf mücadelesi 
ile ilişki içerisinde ona bağlı olarak ivme kazanmış ya da düşüşe geçmiş, 
mücadelenin talepleri ve yöntemleri onunla uyumlu gelişmiştir. Kimi 
zaman kadın kurtuluş mücadelesi toplumsal hareketlere öncülük etmiş, 
kimi zaman halk ayaklanmaları kadın kurtuluş mücadelesi için atılım 
yaratmıştır.

Tarihe kısa bir bakış:
Birinci Paylaşım Savaşı'nın Çıkışı

Yirminci yüzyılın ilk elli yılında tüm dünyayı etkileyen iki büyük paylaşım 
savaşı yaşanmıştır. Bu iki savaş çok fazla can kaybı ve katliamlar 
içermesiyle birlikte büyük bir ideolojik savaşımın yansımasıdır. Birinci 
Paylaşım Savaşı emperyalizm aşamasına geçen kapitalizmin, sanayinin ve 
emek gücünün yoğunlaştığı ama yetmediği, ucuz emek ve pazar ihtiyacının
acil olarak hissedildiği, bunun karşısında proletaryanın ve sömürge 
halkların devrimci mücadelesinin büyüdüğü bir dönemde meydana 
gelmiştir. İşçiler, işçi komitelerinde örgütleniyor, ulusal ve uluslarası 
kongreler düzenleniyor, proleterya burjuvaziye karşı vereceği savaşa 
hazırlanıyordu. Başta Almanya olmak üzere, birçok ülkede işçiler, 
sendikalar ve komünist partiler de güçlü, yaygın örgütlenme faaliyeti 
içerisindeydiler. Kadın işçilerin sendikalara yoğun katılımı ve yer yer 
grevlere öncülük ettiği görülüyordu. İkinci Enternasyonal'in 1891 
kongresi, tüm ülkelerdeki sosyalist partilerin kadınlara hukuk ve siyaset 
alanında eşit haklar sağlanması için çalışmalar yapmasını karar altına 
almıştı. Bu karar ile kadın işçiler için özerk örgütlenmeler yaratılmış, Clara
Zetkin'in önderliğinde Uluslararası Kadın Birliği çatısı altında 
birleşilmişti. 1907 yılında kadın enternasyonali kurulmuştu. Kadın işçiler 
ve sosyalist kadınlar eşit işe eşit ücret, ücretli doğum izni, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, oy hakkı gibi talepler etrafında örgütleniyordu.
Aynı zamanlarda çoğunluğu burjuva kadınların oluşturduğu feminist 
örgütlenmeler, başta Süfrajetler, büyük ve militan eylemlilikler 
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geliştirmekteydi. Ortak talepler etrafında bu kadın örgütleri yan yana 
geliyordu. Sınıf mücadelesinde enternasyonalist ilişkiler olduğu gibi 
birçok ülke ve ulustan kadınlar da ortak bir kadın kurtuluş mücadelesi 
hattı oluşturuyordu. İşte bu dönemde tarih kitaplarında yazdığı haliyle 
Avusturya veliahtı Ferdinand'ın Sırplı bir genç tarafından suikaste 
uğramasından bir ay sonra Birinci Paylaşım Savaşı'nın ilanı yapıldı. 

Uluslaşma sürecinin devam  ettiği bu zamanlarda paylaşım savaşının ilanı 
ilk başlarda devletlerin yarattığı ''yurtseverlik'' coşkusuyla karşılansa da 
savaşın düşünülenden uzun sürmesiyle bu şevk kayboldu. Nitekim, bizim 
açımızdan önemli olan ezilenlerin bu savaşı nasıl karşıladığıdır. 1915'te 
Bern'de Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin “Bu bir kapitalist
savaştır.” diyerek Birinci Paylaşım Savaşı'nın gerçek nedenlerini ortaya 
koymuş olsa da sınıf mücadelesinin bazı unsurları ve kadın kurtuluş 
mücadelesi, özellikle burjuva kadınların yer aldığı örgütlenmeler, 
emperyalist paylaşım savaşı karşısında alması gereken tutumu 
sergileyemedi. Kadın hareketleri, oy hakkı gibi ortak talepler etrafında 
birleşmiş olsalar da Birinci Paylaşım Savaşı sırasında görüş farklılıkları 
nedeniyle ayrışmalar yaşadı. Eşit işe eşit ücret talepleri ve savaş karşıtlığı 
üzerine eylemler örgütleyen sosyalist kadınlar savaşa karşı bir duruş 
sergilerken, burjuva kadınlar seferberlik çağrıları ile savaştan yana tutum 
aldı. 
Birinci Paylaşım Savaşı yoksulluğa mahkum edilmiş, çalışma koşulları 
zaten kötü olan proleteryanın yaşanamayacak hale gelen hayatlarında 
müthiş bir kıtlık, ezilenlerin özgürlük mücadelelerinin gelişimi için ciddi 
kırılmalar ve boşluklar yaratmıştı. Rusya'da bu durum emperyalist savaşı 
bir iç savaşa dönüştürmüş, Bolşevikler'in öncülüğünde devrimin ilerlemesi
sağlanmıştır. Birinci Paylaşım Savaşı, iç savaş nedeniyle savaştan çekilmek
zorunda kalan Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı'nın ağır
yenilgisi; İngiltere, Fransa, Amerika'nın zaferiyle sonuçlandı. Mağlup 
devletler savaşın bitiminde parçalanırken, “kazanan” devletlerse savaşın 
yıkıcılığı ve derinleşen ekonomik kriz ile yönetilemez hale geldiler. 
Savaştan güçlü çıkan, savaşa geç giren Amerika oldu.  

Birinci Paylaşım Savaşı'nın Kadın Kurtuluş Mücadelesine
Etkileri

Emperyalist savaşlar kadınlar üzerinde birçok boyutta yoğun bir sömürü 
hali yaratır. Kadınlara yönelik muhafazakar ve ırkçı yaklaşımlar, vatan 
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savunmasının kadın namusuyla ilişkilendirilmesi vb. bu sömürüyü artıran 
etkenlerdir. 

Savaş, içinde barındırdığı olumsuzluklara rağmen aynı zamanda 
kadınların bağımsızlaşmaları ve yetkinleşmeleri açısından olanaklar da 
yaratmıştır. Kadınlar, erkekten(baba, eş ve aileden) daha bağımsız bir 
hayat sürmeye başlamış, daha önce yer alamadıkları işkollarına girmiş, 
hayatın ve sermayenin üretimine dahil olmuş, kamusal alanın içerisine 
girmiştir. Birinci Paylaşım Savaşı sırasında cepheye giden erkek işgücünün
yeri, kadınlarla doldurulmak zorunda kalındı. İlk zamanlarda daha az 
saygın, sendikaların zayıf olduğu, basit iş kollarına yerleştirilen kadınlar, 
savaşın düşünülenden fazla sürmesiyle sermayenin zorunlu ihtiyacı olarak
ağır sanayi, elektrik, metal sanayii, makinistlik ve polisliğe kadar birçok 
alana yerleştirildiler. İşgücü açığını kadının emek gücüyle kapatmak bir 
zorunluluk olsa da bu fikrin patronlar, hükümetler ve bazı işçi 
örgütlenmeleri tarafından kabul edilmesi zor oldu. Kadınların cepheye 
giden erkeklerin yerini alması erkeklerle aynı işi yapabilme özgüvenini 
verebilir, aile ve çocuk bakımına hapsedilmiş kadını bu bağlardan 
bağımsızlaştırabilir, birçok alanda yetkinleşen kadının üzerindeki kontrol 
mekanizmaları gevşeyebilirdi. O yüzden yapılan kadın istihdamlarının 
sürekli geçici olduğu vurgusu yapılıyor, vatanı korumak için savaşan 
erkekler döndüğünde kamusal alanın asıl sahiplerine devredileceği 
söyleniyordu. Tüm politikalar aile bağlarını güçlendirmek üzerine 
oluşturuluyordu. Kadınların hayatın üretimine ve savaşa dahil oldukları 
bu yeni süreç, toplumsal cinsiyet kalıplarını yoğunlaştırılmış haliyle tasvir 
ediyordu. Kadın işçiler, ''maharetli elleriyle'' bir ''zerafet'' içerisinde büyük 
bir ''fedakarlıkla'' fabrikalarda çalışıyor, cephe gerisinde yaralı askerleri 
''şefkatle'' iyileştiriyordu. Kadınlara yönelik iş ilanlarında onurlu ama 
mağrur, şefkatli gözlerle kadın resimleri kullanılıyordu. Böylelikle cephede
savaşan erkeklerin, döndüklerinde aile yaşantılarının değişmesi, 
iktidarlarının sarsılma korkusu da bu politikalarla bir nebze gideriliyordu. 
Kadınlar bekledikleri kocaları ve çocukları için zaten yurtsever duygularla 
dolu olmalı, erkeklerine(aynı şekilde devlete de) büyük bir bağlılıkla, 
onlara layık olacak şekilde savaşta üzerine düşeni yapmalıydı. 

Savaş döneminde kadınlar yalnızca cephe gerisinde kalıp, erkeklerin yarım
bıraktıkları işleri devam ettirmek istemiyorlardı. İşçi kadınlar sosyalist 
örgütlerle beraber savaş karşıtı grevler örgütlerken burjuva kadınların 
öncülüğünde kadınların bir kısmı da yurtsever duygularla sadece 
erkeklerin değil kadınların da savaşabileceğini söylüyorlardı. Savaşın 
ilerleyen zamanlarında cephede savaşan erkeklerin ve dini otoritelerin 
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eleştirilerine rağmen kadınlar bu talepleri doğrultusunda cepheye dahil 
olmuşlar; İngiltere'de ilk kadın kolordusu kurulmuş, Amerika'da kadın 
savaş güçleri oluşturulmuştu. Kadınlar vatan için savaşmanın yanı sıra 
erkeklerle aynı işleri yapabileceklerini göstererek haklarını 
kazanabileceklerini düşünmüşlerdi. Cephe ve cephe gerisiyle savaşın 
tümüne dahil olma çabaları bu yüzdendi. Nitekim, kadınların yıllarca 
mücadelesini verdikleri oy hakkını elde etmeleri dışında savaş sonrası pek 
bir kazanımı olmamıştır. Savaşın bitmesiyle beraber erkekler kahramanca 
vatanlarına ve kadınlara emanet ettikleri işlerine geri dönmüşlerdir.
İngiltere ve Amerika cephesinde kadınlar için durum böyleyken Rusya'da 
savaş kadınların ve diğer ezilenlerin mücadelesi için bir sıçrama yaratmış, 
Çarlık Rusyası yıkılmış, Sovyetler kurulmuştu. Emperyalist savaşa dahil 
edilmeye çalışılan Rusya halkları, bu savaşı reddetmiş kendi devrimci 
savaşını vermişti. Bu devrimci mücadeleye kadınlar(kent merkezli 
bağımsız feminist ve kadın hareketleri vs.) en ön saflarda katılmıştı. Fakat,
mücadelenin esas dinamiklerinden birini işçi kadınlar oluşturuyordu. 
Savaş başladığında işgücünün %33'ünü oluşturan kadınlar 1917'de 
işgücünün %50'si olmuştu. Savaş yıllarında kadınların öncü olduğu ekmek
isyanları, açlık grevleri ülkeyi sarsıyordu. Devrime giden büyük 
ayaklanmayı başlatan da işçi kadınlar oldu. Kadınların 8 Mart'ta yaptığı 
Barış ve Ekmek Mitingi'nin ardından erkeklerin de bu gösterilere 
katılmasıyla mücadele engellenemez şekilde büyüdü. Bu sarsılma, 
eylemlerin sürekliliğiyle kırılmaya dönüştü ve Çarlık rejimi yıkıldı. 
Rusya'da Geçici Hükümet'in kurulmasıyla kadınlar ilk kazanımlarını elde 
etmeye başladı. Devrimden iki buçuk ay sonra kadınlara oy hakkı verildi. 
Kadınlarla ilgili birçok yeni yasa oluşturuldu. Dini nikah kaldırıldı, resmi 
evlilik yasalaştırıldı. Doğum izni, işyeri güvencesi, kürtaj ve doğum kontrol
hakkı, boşanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı da bu ilk yasalar 
arasındaydı. Ayrıca kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak 
çamaşırhaneler, kreşler, yemekhaneler oluşturuluyordu. Karma eğitimli 
okullar açılmış kadınların istedikleri meslek alanına girmeleri sağlanmıştı.
Rusya'daki kadın örgütlenmeleri devrim öncesi taleplerinin birçoğunu 
devrimle birlikte kazanmıştı. Kadınlar direniş birlikleri, işçi 
örgütlenmeleri, milis güçleri içinde aktif olarak yer almış ve bunun 
yanında kendi özerk örgütlenmelerini de yürütmüşlerdi. Kadınlar karar 
mekanizmalarında yer almaya başlamış ama erkeklerle eşit düzeyde 
politik hayata katılım sağlayamamışlardı. Sovyetlerde kadınlar Batılı 
ülkelerde olduğu gibi savaş sonrasında evlerine gönderilmemiş toplumsal 
yaşama büyük ölçüde katılmış ve devrimden sonra da kendi kurtuluş 
örgütlerini devam ettirmişlerdir.
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Diğer ülkelerdeyse durum Sovyetler gibi iç açıcı değildi. Sovyetlerde 
sosyalizmin getirdiği insancıl yaşam koşulları inşa edilirken diğer tarafta 
emperyalist ülkelerde savaşın yarattığı yıkımın çelişkisi yaşanıyordu. 
Emek sömürüsüne duyulan ihtiyaç artarken bununla beraber sermayenin 
gelişimi için sanayileşme hızlandırılıyordu. Bir yanda gitgide zenginleşen 
bir avuç zümre diğer yanda yoksul halk kitlesi duruyordu. İşçi sınıfı 
yaşadıkları haksızlıklar karşısında kendi örgütlenmelerini oluşturuyordu. 
Burjuvazi bu atmosferde muhafazakar ve faşist politikalara sığınmaya 
çalışsa da birtakım demokratik hakları vermeye de mecbur kaldı. 

Kadınlar nezdinde durumu inceleyecek olursak, bu yıllarda; oy hakkı 
talebi karşılanmış, ücretli doğum izinleri verilmiş, eğitim kısmen 
ortaklaştırılmış, kadınların çalışabileceği alanlar genişletilmişti. Kadınlar 
birtakım haklar kazanırken bu haklar muhafazakar politikaları ortadan 
kaldırmaya yetmemişti. Bu politikalar, kadınları ev içi aile yaşantısına 
hapsetmiş, kürtaj ve doğum kontrolü yasaklanmış, çocuk başına teşvik 
primleri ödenerek kadının rolü annelikle sınırlandırılmıştı. Bu yasaklar ve 
roller karşısında işçi kadınlar doğum grevleri örgütlemişlerdi.

Kadınların bu yasakları en ağır yaşadığı dönemler, Avrupa ülkelerinde 
faşizmin iktidara geldiği yıllardı. Bu ülkelerde faşizm yaşanmadan önce 
kadınlar iş gücünde azımsanamayacak düzeyde yer alıyorlardı. Örneğin, 
Nazi Almanyasında faşizmin iktidar olmasıyla beraber kadın işçiler toplu 
hallerde evlerine gönderilmek üzere işten atılmaya başlandı. İşten atılmak 
bir yana binlerce kadın faşizm tarafından katledildi. Gettolarda toplanan 
ve imha edilen binlerce Yahudi kadın yakılarak öldürüldü. Zulüm yalnızca 
Yahudi kadınlara yönelik de değildi. Azınlık kadınlar da çocuk 
doğurmamaları için kısırlaştırılıyordu. Saf Alman ırkını çoğaltmak adına 
Almanların birbirleriyle evlenmeleri işe girmenin şartı haline getiriliyor, 
çocuk doğurmak evlilik kredilerini silmenin yolunu açıyordu. Bu 
politikalara bağlı olarak da kadınların kürtaj ve doğum kontrol yöntemleri 
kullanması yasadışı sayılmıştı. Babalık davaları ve miras hakkı kaldırıldığı 
gibi kadınlara evlilik dışı ilişkiler yasaklanmıştı.
İtalya'da da Mussolini'nin iktidara gelmesiyle durum Almanya'dan çok 
farklı olmadı. Tıpkı Nazilerde olduğu gibi burada da demiryollarında 
çalışan tüm kadınlar işten çıkarılmıştı. Kadınları evlere geri gönderme 
politikaları ve uygulanan baskılar, 1931'de 200 bin sendikasız kadın işçinin
greviyle sonuçlanmıştı. Bir yıl sonra ucuz emek gücünü oluşturan 
kadınların işgücüne istihdamını içeren düzenlemeler yapılmıştı. Bu sırada 
İtalya'da soy ıslahı çok gündem olmamıştı. Fakat, soy ıslahını 
destekleyecek yasalar çıkarılmıştı. 
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Fransa ve İngiltere'de, Amerika'nın öncülüğünde kapitalist düzene ve 
onun konjonktürel çıkarlarına uygun yeni modern bir kadın tipi 
yaratılıyordu. Aile içi ilişkilerle ve annelik rolleriyle sınırlandırılmış olan 
bu kadın aynı zamanda “bilgili, bakımlı ve iyi bir tüketiciydi''. Bunlara ek 
olarak da kadın tutsaklığını yaratan toplumsal cinsiyet rollerini 
sürdürebilecek, evin bakımı ve eğitim işlerini yapabilecek bilgilerle 
donatılıyordu. Kadın kendisi olmaktan uzaklaştırılarak maddi dünyada bir
metaya dönüştürülüyordu. Çünkü erkek egemen dünyada iyi kadın demek 
kendi için yaratılmış, kendisine itaat eden kadın demekti. Burjuvazi içinse 
iyi kadın, yeniden üretimin yapıtaşı olan ailenin devamlılığını 
sağlayabilmesi demekti.

Farklı ideallere sahip dünyaların gelişme ve gerileme dönemlerinde 
kadınların bu süreçleri nasıl etkilediğini ve bu süreçlerden nasıl 
etkilendiğini anlamak için bir de Osmanlı'nın yenilgi yıllarına bakmak 
gerekir. Savaştan yenik çıkan Osmanlı yeni sömürgeler elde etme 
hayallerini gerçekleştirememiş, sahip olduğu toprakları da kaybetmişti. 
Savaşın yenilgisinin yarattığı kaos durumuyla hak, eşitlik, adalet talepleri, 
Osmanlı İmparatorluğu'nda da dalgalanmalar yaratmıştı. Azınlıkların 
başını çektiği özgürlük mücadelesi, dergi çevreleri ve bazı birlikler 
şeklinde kendini örgütlüyordu. Kapitalizmin gelişmesi için kısmen 
demokratik bir ortama ihtiyaç duyan sermaye güçleri bu talepleri bir 
noktada karşılamak zorunda kalmıştı. Yetkileri kısıtlı olsa da halk meclisi 
devlet yönetimine eklenmiş, basın-yayın özgürlüğü, dernek ve sendika 
hakkı kazanılmıştı. Böylece İkinci Meşrutiyetle birlikte dergi çevreleri, 
sendikal örgütlenmeler, feminist örgütler kurulmuş ve çok sayıda 
toplantılar, grevler, mitingler düzenlenmişti. Kadınlar da, Osmanlı 
Kadınlar Birliği olarak örgütleniyordu. Bu kadın birliği, kendi yayınlarını 
çıkarıyor, toplantılar düzenliyor, oy hakkı ve erkeklerle eşit hak talepleri 
için mitingler düzenliyorlardı. Bu örgütlenmeleri sadece kadınlarla 
yapıyorlar, erkekleri dahil etmiyorlardı. Dünya kadın hareketlerini takip 
ediyor, etkileşim halinde olmaya özen göstererek ilişkilerini 
sürdürüyorlardı. 
Hak taleplerinin ve kazanımlarının Osmanlı toplumunda yerini bulmaya 
başladığı dönemlerde Birinci Paylaşım Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı, 
emperyalist devletlerce işgal edildi. Bu işgale karşılık ulus devlet temelinde
halk direnişi gerçekleşmiş ve Türkiye devleti kurulmuştu. Bu yeni kurulan 
Türkiye devleti sermayenin gelişimi açısından Avrupa ülkelerinden çok 
geri pozisyondaydı ve kendini bir an önce sermaye sahasına atmalıydı. 
Bunun için devletin ekonomi politikalarında pürüz yaratacak tüm muhalif 
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unsurlar yok sayılmalı, devlet desteğiyle büyütülmesi hedeflenen embriyo 
halindeki özel sermaye için steril bir alan yaratılmalıydı. Sendikalar, 
sosyalist parti ve dergiler, kadın dernek ve örgütlenmeleri ilk kapatılanlar 
arasındaydı. Komünistlere karşı tutuklama furyası başlatılacak; grev, 
miting, gösteri hakkı yasaklanacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç 
duyduğu Batılı, tayyör giyen, opera dinleyip vals yapan, yeni modern bir 
kadın tipolojisi yaratılmalıydı. Çünkü, Türkiye yönünü çoktan Sovyetler 
yerine Batı kapitalizmine çevirmişti. 'Türk kadını'' namuslu bir yurtsever, 
bilgili bir anne, kocasının temsilini sağlayacak bir eş olmalıydı. Bu 
nedenledir ki kadınlara yönelik; kılık kıyafet düzenlemesi, seçme ve 
seçilme hakkı, miras ve boşanma hakkı, eğitim hakkı özellikle de İsveç 
medeni anayasasından alınan yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu 
kazanımlar kadın örgütlerinin Osmanlı döneminden beri sürdürdükleri 
örgütlü mücadele birikiminin sonucu oldu. Kazanılan haklar kadınlar için 
sınırlı da olsa özgürleştirici olanaklar yarattı. Yeni kurulan Cumhuriyet bu 
yasal düzenlemelerle kadın kurtuluş mücadelesinin sadece devletin partisi 
olan CHP'nin kadın kollarında devletin gözetimi ve denetimi altında 
seyretmesini istemiş, sınırını devletin çizdiği bir özgürlük ile tariflemiştir. 
Bunu doğrulayan bir yerden kadınların kadın partisi kurma istekleri 
reddedilmiş, mevcut feminist örgütler lağvedilmiştir. 

Sonuç Yerine

Paris Komünüyle gelişen kadın kurtuluş mücadelesi, toplumsal çelişkileri 
her zaman derinden  hissetmiş, diyalektik bir seyir içinde olmuştur. 
Kadınlar tarihin dönüm noktalarında daima kilit rol oynamış, tarihin 
yazımına gizlice ortak olmuşlardır. Kadın emeği, toplumsal kültürün 
oluşum aşamalarında yok sayılmıştır. Tarihte de sayısız defa gördüğümüz 
gibi mücadeleler (devrimci mücadeleler dahil), kahraman erkeklerden ve  
sabırlı, şefkatli, fedakar kadınlardan ibaret olmuştur.  
İnceledğimiz dönemin özelliklerine baktığımızda da bu söylediklerimize 
pek yabancı olmayan bir tabloyla karşılaşırız; en zorlu anlarda kendini, 
vicdanını, direnişini ortaya koyan kadınlar kaosların ve savaşların 
durmasıyla tekrar evlerine gönderilmeye, erkeklere ait alanlardan 
uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Fakat, bedeli ne olursa olsun kadınların 
bugün de ataerki ve tüm eril kurumlarına karşı yürüttükleri mücadele 
bundan vazgeçmediklerini göstermiştir. Çünkü kadınlar doğalında birer 
savaşçı, direnişçi, komünal ruhun son taşıyıcılarındandır. Bu özelliklerin 
egemenler tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanıldığına şahit 
olduğumuz gibi(emperyalist savaşa seferberlik çağrılarıyla katılan kadınlar
ya da faşist kurumlarda saflaşan kadınlar) aynı zamanda kendi özgürlük 
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mücadelesini diğer ezilenlerle ortaklaştırdığında devrimci mücadelelerin 
sıçramalarına tanık oluruz. İki paylaşım savaşı arasındaki dönemde 
sosyalizme karşı birçok ülkede iktidarlaşan faşist diktatörlüklerin 
yaşandığı süreçte, kadınlar (Süfrajetler ve devamcıları olan feminist 
gruplar ile antifaşist direnişe katılan kadınların direnişleri dışında) kendi 
özgürlük mücadelelerine dair ertelemeci yaklaşmıştır. Ertelemeci 
yaklaşımların esas nedeninin kadın mücadelelerinde stratejik bir 
perspektifin geliştirilmemesinden kaynaklandığı ortadır. Dönemin 
koşullarında feminist grupların başlangıçta orta sınıftan gelen, “beyaz” 
kadınlardan oluşması topyekün bir kadın direnişi oluşumuna izin 
vermemiş, talepleri sömürge ülkelerdeki kadınları, kadın işçileri 
kapsayamamıştır. 

Kadınlar kendi kurtuluşlarına dair ısrarcı talepler ortaya koyamamışlarsa 
da yaşadıkları tüm deneyimler sonraki dönemler için ciddi bir birikim 
yaratmış, dönemin çelişkileri tartışılmıştır. Bu dönemde kadın özgürlük 
mücadelesi beden politikaları, cinsellik, ev içi emek gibi yeni tartışmaları 
da doğurmuştur. Dönemin devrimci örgütlerinde de kadınların rolleri ve 
konumları sorgulanmıştır. Kadınlara, savaş alanlarındaki yeteneklerine 
rağmen hem erkek düşmanları hem de yoldaşları tarafından önyargıyla 
yaklaşılmıştır. Bu doğrultuda yönetim ve yürütme aygıtlarından uzak 
tutulmuşlardır. Direnişlerde, lojistik, güvenlik, aşçı, hemşire, cephane 
taşıyıcılığı gibi görevler dışında kadınlara başka görevler verilmemesi 
sorgulanmıştır. Yine de mücadelenin keskinleştiği anlarda kadınlar kendi 
iradeleri ve özgüçleriyle, devrimci savaşımların en direngen, en cesur 
kahramanları olmuşlardır. Kadınların özgüçleri ve bağımsız iradeleriyle 
kurdukları devrimci kadın örgütlenmeleri ve feminist birlikler kadının 
özgürleşmesini, kendini varetmesini kolaylaştırmış ve nefes borusu işlevi 
görmüştür.

Gerçek şu ki kadınlar, erkekle özdeşleştirilen ve kadının yeri olmadığı 
düşünülen savaş alanlarını, kendilerini kanıtlayabilecekleri ve belki de 
erkeklerle eşit haklara sahip olabilecekleri bir alan olarak görmüşlerdir. 
Bu nedenle, cephede savaşan birçok kadın erkeksi davranış kalıplarına 
bürünmek zorunda kalmış, bir erkek gibi savaşmaya çalışmıştır. Mevcut 
kapitalist sistemde eşit olmak aynılaşmak demektir. Yanıbaşlarındaki 
kadınlar, ne kadar kendilerine benzer, eril dünyanın devamcısı olurlarsa 
ve mücadeleye kendi özgünlükleriyle katılmazlarsa o zaman bu dünyada 
da kendilerine yer bulacaklardır. Erkeklerin olduğu bütün mücadele 
alanlarında kadın olmak bunu gerektirmiştir. Kadın özgürlük mücadelesi 
ise bütün alanlarda erkek egemenliğini yıkmayı gerektirir.
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İkinci Paylaşım Savaşı

"Hayatın olduğu her yerde savaşmak istiyorum"

Clara Zetkin
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Kısa Bir Özet:

İkinci Paylaşım Savaşı, insanlık tarihinin en büyük savaşlarından biriydi. 
Bu savaşta milyonlarca insan hayatını kaybetti; en büyük kaybı ise 11 
milyon asker, 7 milyon sivil olmak üzere Sovyetler verdi. Sovyet 
düşmanlığının yoğun yaşandığı iki savaş arası dönemde Avrupa ve 
Amerika, Hitler'in ilk olarak Sovyetlere saldıracağını düşünerek Nazilere 
karşı duruş sergilemedi. Nazilerin Batıya yönelmesi ve tüm Avrupa'yı 
işgali mevcut dengeleri değiştirdi. Nazi yayılmacı politikası Asya'ya kadar 
uzanıp orada gücünü Japon emperyalizmiyle buluşturmayı hedefliyordu. 
Avrupa'da Nazi, Asya'da Japon işgali, işgal edilen halkların ulusal 
kurtuluşları için faşizme karşı ayaklanmalarını doğurdu.
 
İkinci Paylaşım Savaşı, tarihte 1939'da Nazilerin Polonya'yı işgal etmesi ile
başlamış sayılsa da Nazilerin Sovyetlere karşı Barbarossa Harekatı'nı 
başlatmasıyla yayılıp şiddetlendi. Nazilerin Sovyetlere harekatı  1943'te 
Stalingrad zaferiyle yenilgiye uğratıldı ve savaşın seyri değişti. Bu zafer 
ülkelerde tek tek büyüyen halk ayaklanmaları için büyük bir moral yarattı. 
Dünyada faşizme karşı oluşturulan antifaşist cepheyi büyüttü. Faşizme 
karşı direniş sadece işçi sınıfının öncülüğünde geniş bir cephe yaratılarak 
örgütlendi. Faşizme karşı direniş cepheleri, işgalden kurtulup Birinci 
Paylaşım Savaşı sonrası siyasal düzeni yeniden kurmak isteyen 
burjuvalardan, komünistlerden ve sınıf taleplerini dillendiren işçilerden 
oluşuyordu. Komünistlerin tüm ülkelerde faşizme karşı gösterdikleri 
direniş ve cesaret halk kitlelerinde olumlu bir hava yarattı ve komünist 
partiye katılımlarda artış oldu. Direnişler, ilk olarak işgal ordularına karşı 
propagandaların yapıldığı yayınlarla ve grevlerle örgütlenirken faşizmin 
baskısının artmasıyla birlikte silahlı direnişlere dönüştü. İkinci Paylaşım 
Savaşı deneyimlerinden çıkan silahlı mücadele yöntemleri, sınıf 
mücadelesi açısından devrimci savaşımı ilerletecek önemli tecrübeleri 
kazandırdı. 

Faşizm tarafından ezilen kadınlar yaşadıkları ağır sömürüye cevaplarını, 
antifaşist cephe içerisinde kitlesel örgütlenmeleriyle verdi. 1934'te Paris'te 
toplanan Dünya Kadınlar Kongresi ile faşizme karşı direnişin cephesi 
daha da büyütülmüştü. Faşizm, kendi ırkçı, cinsiyetçi doğasına hangi 
yöntemle olursa olsun karşı çıkan her kadını cezalandırmıştı. Direnişe 
katılan kadınlar Gestapoların işkencelerine, toplu tecavüzlerine maruz 
kalmış, saçları kesilip çırılçıplak sokaklarda sürüklenmiş, kurşuna dizilmiş
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ve aileleri katledilerek cezalandırılmıştı. Savaşın kadınlar açısından etkisi 
her zaman olduğu gibi bir üst boyutta yaşanmıştı.

Kadınların bu dönemde bireysel ya da lokal kalan duruşları dışında 
ataerkiyle mücadelesi geri planda kalmıştı. Kadınlar direniş örgütlerinin 
eril tarzına müdahale edememişler ve kendilerine bu direniş içerisinde yer
açmışlardı. Kadınlar bu direnişi hayatlarının doğal bir parçası haline 
getirmişlerdi. Kadınların bu direnişe katılmaları dahi zorlu bir 
mücadelenin eseriydi. Fakat faşizmin yenilmesi ve bununla beraber 
direnişin sonlanmasıyla kadınlar yeniden eski rollerine dönmüşlerdir. 
Ödüllendirilen, ya da kahramanlık hikayeleri anlatılan isimleri bile 
bilinmeyen kadınlar değil erkekler olmuştur. 
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Gerileyen Sosyalizm ve Kadın Kurtuluş
Mücadelesinin Kaybettiği Mevziler

Yirminci yüzyıl devrimler çağı olarak görülüyordu. Sanayinin 
yoğunlaşması, ekonomik kriz ve düşen işçi ücretleri beraberinde örgütlü 
işçi kitlesini, güçlü sendikal birlikleri ve enternasyonalist, komünist 
partileri getirmişti. Sömürünün altında yatan farklı çelişkiler, ortaya 
konulan mücadelelerle görünürlük kazanıyordu. Paris Komününün 
bıraktıklarıyla özgür bir yaşam için verilecek mücadele ve bunun inşası 
üzerine tartışmalar yürütülüyor, kitlesel grevler ve mitingler 
örgütleniyordu. Kadınların erkek egemenliğine, sömürülen halkların 
egemenlere, siyahların beyazlara karşı verdiği mücadele ile işçilerin 
burjuvazi karşısındaki örgütlenmeleri bir bütünlük yaratıyordu. Her 
ülkede ezilenlerin örgütlü mücadelesi militan çizgide ilerliyordu. Birinci 
Paylaşım Savaşı'yla birçok ülkede özgürlük mücadelesi, komünist 
partilerin ve kadın örgütlerinin emperyalizme karşı ortak tavır alamayışı 
ile kırılmalar yaşamıştı. Bu durum savaş sonrasında, dünyanın yeniden 
paylaşımıyla, savaşın etkileriyle ve 1929'da zirve yapan ekonomik krizle 
daha da derinleşecekti. Savaş sona erdiğinde, kitlenin artan yoksullukla 
daha da öfkelendiği süreçte, tekelci burjuvazi bu güvensiz dönemi 
atlatabilmek için faşist diktatörlüklere başvurup baskıcı ve muhafazakar 
politikalar izlemişti. Bu dönemde sendikal örgütlenmelerde artış görülse 
de özgürlük mücadelesi güçlü bir çıkış yapamamıştır. Bu seyrin dışında 
emperyalist savaşı devrimci bir iç savaşa çeviren Sovyetlerde ise 
ezilenlerin mücadelesi başarıya ulaşmış, yeni bir toplum, sosyalizm inşa 
edilmişti.

Sovyetlerde, devrimin hemen sonrasında, yaşamın her alanında köklü 
değişiklikler yapıldı. Devrim öncesinde güçlü işçi kadın örgütlerinin ve 
feminist grupların yürüttükleri mücadele devrimle birlikte kadınların 
özgürleşmesi yolunda kazanımlarla sonuçlandı.

Rusya'da devrim öncesinde mevcut kadın hareketlerinin seyrine kısaca 
bakacak olursak; 1859'da ilk feminist grubun kurulduğunu, sonrasında da 
yardım dernekleri üzerinden gelişen bir kadın hareketini görürüz. 2. 
Enternasyonal'in 1891 kongresinde, kadın işçilerin örgütlülüğü bir sorun 
olarak ele alınmıştı. Kadınların örgütlülüğünü artırabilmek için önündeki 
engellerin kaldırılması, kadınlara sivil hukuk ve siyaset alanlarında 
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erkeklerle eşit haklar sağlanması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 
Bu tarih, sınıf mücadelesi içerisinde kadın hareketinin gerekliliğinin 
derinden hissedilmiş olması bakımından önemlidir. 

"1905 yılında, o zaman Rusya'da ünlü Kanlı Pazar'dan sonra ilk devrim 
denilen olaylar başlamıştı. Artık ekonomi politik ve toplumsal literatür 
alanında isim yapmıştım ve tüm güçlerin ayaklanma kasırgasında 
seferber edildiği o hareketli zamanlarda benim konuşmacı olarak halka 
mal olduğum ortaya çıktı. Ancak o zaman ilk kez, partimizin emekçi 
sınıfın kadınlarının yazgısıyla ne kadar az uğraştığını ve kadının 
özgürlüğüne kavuşmasına ilgisinin ne kadar az olduğunu farkettim. 
Gerçi Rusya'da artık çok güçlü bir burjuva kadın hareketi oluşmuştu. 
Ama Marksist dünya görüşüm bana tam bir açıklıkla, kadının 
özgürlüğüne kavuşmasının ancak yeni bir toplum düzeni ve başka bir 
ekonomik sistemin zaferi sonucu gerçekleşebileceğini gösteriyordu." 
diyerek Kollontay kadınların özgürlük mücadelesine vurgu yapıyordu. 
Devrim hareketinin yükselişiyle kadınların değişen hayatlarını da şu 
sözlerle anlatacaktı: "1905'te bir kadının kendisi hakkında konuştuğunun 
ya da yeni haklar talep ettiğinin duyulmadığı tek bir sokak yoktur."

Bu değerlendirmeler ışığında işçi kadınlar bir yandan sınıf mücadelesi 
verirken bir yandan da kadını gerileten, aşağılayan bağlara ve ilişkilere 
karşı da örgütlü mücadele yöntemleri geliştirmişti. 1910-1914 yılları 
arasında kadın işçiler ilk defa kadın işçi olmanın yarattığı çifte sömürüyü 
ve özgürlük taleplerini (cinsel sömürü, küfür gibi kadınlara cinsiyetçi 
yaklaşımın cezalandırılması, gebelik izni) dile getiren eylemlilikler 
örgütledi.

Sovyet kadınları 1917 devrimiyle birlikte kadın hakları mücadelesini belli 
bir aşamaya ulaştırmış oldu. Devrimin ardından ilk çıkarılan yasalarla 
kadınlar hukuksal taleplerine ulaşmıştı. Aynı zamanda Bolşevik Parti 
Kadınlar Seksiyonu Zhenotdel ilk konferansında kadınların Sovyet 
iktidarına desteğini artırmak, sendikalara ve partiye katılımını sağlamak, 
kadınları ev işi angaryasından kurtaracak komünal bir yaşam kurmak, 
çifte ahlak ve ev içi kölelikle savaşmak, kadın emeğini ve anneliği korumak
üzerine kararlar almıştı. Kadının özgürleşmesinin önündeki engellerin 
başında eve ve aileye bağımlı olan yaşam ele alınıp, bu bağımlılığı 
kaldırmak için evişleri ve çocuk bakımı kolektif hale getirilmişti. Ortak 
çamaşırhaneler, kreşler ve ortak aşevleri kurulmuştu. Okuma-yazma 
oranının çok düşük olduğu Sovyetlerde kadınlar için okuma-yazma 
kursları açıldı, kadınların meslek okullarına ve akademiye girmeleri teşvik 
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edildi. Bütün bunlar dönemin koşulları için son derece ileri gelişmelerdi. 
 
Ancak bu süreç özel mülkiyetin kaldırılmasının ezilenlerin en ezileni olan 
kadınların özgürleşmesinde tek başına yeterli olmadığını göstermişti. 
Kadının özgürleşmesi devrimin yaşayabilmesinin can damarıydı. Gerçek 
şuydu: “Kanun önünde eşitlik hayatta eşitlik değildir. Kadın işçinin erkek
işçiyle eşitliği yalnızca kanun önünde değil yaşamda kazanması 
gerektiğini söyleriz.Kadınlar için tam bir özgürlük elde edilemezse, 
proletarya tam bir kurtuluşa ulaşamayacaktır.” (Lenin) 

Kollontay ise Sovyet kadınının durumunu 8. Sovyet kongresinde verdiği 
önergeyle tartıştırmasını şöyle anlatacaktı: “Sovyetler tüm alanlarda 
kadının eşit haklara sahip bir kişi olarak görülmesine ve buna uygun 
olarak ona devlet ve komün çalışmalarında görev verilmesine katkıda 
bulunmalıdırlar. Bu önergeyi vermeyi ve kabul ettirmeyi başarmam pek 
de kolay olmadı. Bu büyük, kalıcı bir zaferdi. Yeni ahlak konusundaki 
savımı yayınladığımda yoğun bir tartışma başladı; çünkü Sovyet evlilik 
yasamız aslında benzer yasalardan daha ilerici değildir, gerçi kiliseden 
ayrılmıştı, ama bu diğer ilerici demokratik ülkelerde de böyleydi. Evlilik, 
medeni nikah ve evlilikdışı çocuk yasal olarak meşru çocukla eşit 
tutulmasına karşın, bu alanda uygulamada henüz pek çok ikiyüzlülük ve 
haksızlık vardı. Bolşeviklerin propagandasını yaptıkları 'ahlaksızlık'dan 
söz ederken bir de evlilik yasalarımız ayrıntılı biçimde incelenmelidir, o 
zaman boşanma sorununda Kuzey Amerika düzeyinde olduğumuz ve 
evlilikdışı çocuk sorununda ise Norveç kadar bile olamadığımız 
anlaşılacaktır.”

Lenin de tartışmayı ahlaki düzeyde almasa da Sovyetlerde kadının 
özgürleşmesi için komünistlerin üzerine düşeni yapmadığını ortaya koyar: 
“Bu alanda yapmış olduğumuzdan kıvanç duymakta bin defa hakkımız 
var. Ama meydanı bu burjuva eski kurum ve kanunlar yığınından 
kurtardıkça, bunun yalnızca yapı için bir temizlik olduğunu, ama henüz 
yapının kendisinin olmadığını daha iyi görüyoruz. Bütün kurtarıcı 
kanunlara rağmen kadın evin esiri olmaya devam ediyor. Zira onu 
mutfağa, çocukların odasına bağlayarak, gücünü kesinlikle üretici 
olmayan bayağı, sinirlendirici, sersemleştirici, güçten düşürücü işlere 
harcamaya zorlayacak küçük ev ekonomisi kadını eziyor, boğuyor, 
aşağılıyor. Kadının gerçek kurtuluşu, gerçek komünizm ancak, kitlelerin 
bu küçük ev ekonomisine karşı savaşları (iktidarı elde bulunduran 
proletaryanın yönettiği) başladığı zaman ve yerde veya daha doğrusu, 
bu küçük ekonominin büyük sosyalist ekonomi haline geçişiyle 
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başlayacaktır.”

1923'te Kollontay Oslo'ya ilk kadın elçi olarak gitmişti ve bu inanılamaz bir
durumdu. Şimdiye kadar hiçbir kadının resmi olarak elçilik görevi 
yapmamış olması Kollontay'ı yine tartışmaların, karşı propagandanın 
hedefine oturttu. Kollontay ilk defa bir kadının aldığı bu görevleri 
anlatırken şöyle diyecekti: “Eğer birşeyler başarabildiysem, bunun 
nedeni benim kişisel niteliklerim değildir. Aslında başarılarım yalnızca 
kadının herkesçe kabul edilme yolunda atmış olduğu büyük adımların 
bir göstergesidir. Milyonlarca kadın savaş sırasında çok hızlı biçimde 
üretken çalışmaya katılmıştır ve bu da bir kadına en üst düzeyde politik 
ve diplomatik görevler verilmesini olası kılmıştır. Yine de ancak 
Sovyetler Birliği gibi geleceğin ülkesi olan bir ülkenin, kadına tümüyle 
önyargısız bakmayı/bunu yalnızca iş görme yetenekleri açısından 
değerlendirmeyi ve buna uygun olarak ona sorumluluk gerektiren 
görevler vermeyi göze alabildiği açıktır.”

Sovyetlerde uzun süren iç savaş, sosyalizmin beklenildiği gibi diğer 
ülkelerde varolamaması ve tek bir bölgeyle sınırlı kalmasına ek olarak 
dünya çapında sanayinin yoğunlaşması ve 1928-1929 yıllarında yükselen 
ekonomik kriz üzerine bu özgürleştirici politikalar değiştirilmek zorunda 
kalındı. Faşizmin yayılması ve  İkinci Paylaşım Savaşı'nın koşullarının 
giderek oluştuğu tespiti üzerine savaş hazırlığı ihtiyacı doğrultusunda 
merkeziyetçi, muhafazakar politikalara geçildi. Hala en büyük sorunlardan
biri üretime dahil olan nüfusun azlığıydı. Kreşlerde bakılması gereken 
çocuk sayısı giderek artmış, cinsel yaşamın özgürlüğü çocuk bakımı 
sorumluluğunu almamasından dolayı daha çok erkeklerin lehine 
gelişmişti. Bütün bunlar üzerine yöntem olarak benimsenen tutucu 
eğilimler yine ilk olarak kadınların yaşamları üzerinde karşılık buldu.

İlk politikaların aksine ev işi ve çocuk bakımının ekonomik bir biçimde 
karşılanmasını sağlayan aile  güçlendirilmeye başlandı. Nüfus sayısını 
artırmak için annelik yüceltilerek çok sayıda çocuk doğurma teşvik edildi 
ve kürtaj yasaklandı. Yeniden üretimi sağlamayan eşcinsel ilişkiler 
yasaklandı. Kadınlar toplumsal işbölümünde yeniden sadece annelik 
üzerinden tariflenmeye başlandı, hatta çocuk sayısını artırmak için çok 
çocuklu kadınlara “Sovyet anaları” madalyaları verildi. Ailenin korunması 
için boşanma zorlaştırıldı, her boşanmaya karşılık para cezaları belirlendi. 
1943'te karma eğitim yasaklandı. Kadınların birçok alanda yetkinleşmesini
sağlayan eğitim modelinin yerini toplumsal cinsiyet kalıplarını pekiştiren, 
kadınlar için dikiş-nakış ve pedagoji; erkekler için teknik derslerin zorunlu
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olduğu bir eğitim modeli uygulanmaya başlandı. Kadınların toplumsal 
yaşamın örgütlenmesinde ve inisiyatif olmalarında ilerletici olan 
Zhenotdel, artık ihtiyaç olmadığı düşünülerek dağıtıldı. Evlerinden çıkarak
toplumsal hayata dahil olan ve onun örgütlenmesinde yer alan kadınlara, 
bu politikalarla tekrar esas yerlerinin evleri olduğu gösterildi. Kadınların 
kendi inşa ettikleri yaşamdan erkeklerce uzaklaştırılması, onlara  tekrar 
ihtiyacın duyulduğu İkinci Paylaşım Savaşı'na kadar sürdü. İkinci 
Paylaşım Savaşı'nda kadınlar tekrar direnişe çağırılırken, doğalında 
Sovyetlerin savunmasında her zaman olduğu gibi en zorlu görevlerde 
yerlerini aldılar. 

Sovyetler'de ilk vazgeçilenler kadınlardı. Bu dönemde kadın sorununun 
ekonomist indirgemeci bir perspektifle ele alınması kadın mücadelesinin 
gereksizleştirilmesine neden olmuştur. Böylelikle kadın örgütleri ihtiyaç 
dışı görülmüş ve ayrı bir kadın mücadele perspektifinin olmayışı da 
cinsiyete bağlı sömürüyü gözetmeyen bir güdükleşmiş, içeriksizleşmiş 
“devrim mücadelesini” getirmiştir. Erkeklerin ataerki sorununa uzak 
durmasının yanında kadın özgürleşmesine dair kadın örgütlerinin hiç 
kesişmeyecek ayrı yollardan  gitmesi de önemli bir faktördür. 

Feminizm ilk olarak burjuva kadınların eşit yurttaşlık talepleri ile 
şekillenmişti. İngiltere'de devleti karşısına alan tüm toplumsal 
kesimlerden kadınların, militan tarzda ilerleyen Süfrajetlerin yanısıra 
burjuva feministler de boşanma, miras, oy hakkı gibi siyasal hakların 
kazanımıyla kadının özgürleşeceğini anlatmış ve yöntem olarak kapitalist 
sistem içerisinde yürütülecek siyasi çalışmaları benimsemiştir. Burjuva 
feministler çoğu zaman yanıbaşında gelişen diğer ezilmişlikleri, proleter 
kadınları ve köleliğe karşı mücadele veren siyah kadınları görmemiş, 
ilgilenmemişti. Sınıflı toplumun kadınlar üzerindeki sömürüsü ve bunun 
getirdiği kadınların da mülkleşmesi tartışılmazken daha bireyci çözümlere 
odaklanmışlardı. Bununla beraber sosyalist kadınların bir kısmı da erkekle
kadın arasındaki çelişkinin sınıf sorunundan ayrı bir şekilde de varolan 
erkek egemen zihniyete yoğunlaşmamıştı. İçinde bulundukları 
örgütlenmelerde erkeklerin kadınlara karşı iktidarcı davranışları, bir 
toplantı sırasında kadın konuşmacının (az bulunur bir şey) sözünün 
dinlenmemesi, hayatın örgütlenmesinde erkeklerin yaptığı işleri yapmaya 
başlamalarının (mesela erkeklerle birlikte savaşmaları) yadırganmasına 
karşı yeterli bir müdahale yapılmamıştır. Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, 
Kollontay başta olmak üzere kadın komünist önderler ayrı bir kadın 
çalışması yapılmasının gerekliliğini ortaya koyup kadınların bağımlı 
yaşamlarının kaynaklarını ortadan kaldıracak örgütlenmeler yapmışlardı. 
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Devrim sürecinde ve sonrasında, çok sayıda kadın bu sayede kendini 
varedebilmiştir.  Fakat, kadın örgütlenmesinin sürekliliğinin bozulması 
durumunda tekrar eril uygulamalar yerini almıştır. Sovyetlerde kadınlar 
çok çeşitli mesleklerde yetkinleşmiş, akademiye ortak olmuş ama kadının 
gelişimi hemen hemen bununla sınırlı kalmıştır. Yürütme ve yönetim 
organlarına aynı oranla dahil olamamışlardır. Patriyarkaya karşı net, 
derinlikli bir mücadele verilemediği için gelişen zor koşullarda en hızlı 
şekilde erkek egemenliği kendini yeniden tesis etmiştir.

Kadın özgürlük mücadelesi genel olarak ikincileştirilmiş, 
önemsizleştirilmiş, sadece kamusal düzen içinde ele alınmış, özel alan ise 
hep görünmez kalmıştır. Çünkü kadınların özgürlük mücadelesi mutlaka 
erkekleri kendi erkekliğini tartışmaya itecek, patriyarkanın temellerini 
sarsacaktı. Bundandır ki hangi sınıftan ya da kesimden olursa olsun hiçbir 
erkek kadınların ezilmişliğine samimi şekilde yaklaşmamıştır. Bunu 
söyleyerek tüm erkeklerin kadına yaklaşımını elbette eşitlemiyor, 
aynılaştırmıyoruz. Bu yaklaşım erkeklerin kendi taşıdığı çelişkilerden 
bağımsız gelişemez. Ama tarihin de gösterdiği gibi muhakkak bir noktada 
erkek egemen zihniyet benzer savunma mekanizmaları ve yöntemler 
üretmiştir. Kadınların mücadelesinin önüne yüce davalar, vatan 
savunması, ulusun çıkarları, milli birlik beraberlik, işçilerin birliği 
koyulmuştur. Bu yaklaşıma karşı çıkanlar da ciddi eleştirilere, kötü 
muameleye maruz kalmış, ait olduğu gruplardan atılmıştır. İki dünya 
savaşı arasında sosyalist ülkelerde kadın hareketinin gerilemesi de bütün 
bunların somut örneğidir. 

Tarihteki bu kesit kadın kurtuluş mücadelesinin nihai hedefi, yöntemleri 
ve müttefikleri üzerine yürütülen tartışmalara zemin yaratması açısından 
önemlidir. Kadınların özgürleşmesi için verilecek mücadelenin kimlere 
karşı nasıl verilmesi gerektiği daima tartışılmış, zaman zaman ciddi 
ayrışmalara neden olmuştur. Bu tartışmalar kadınlar arasında 
yürütüldüğünden daha fazla erkeklerin tartıştığı bir halde ilerlemiştir. 

Son olarak Kollantay'ın dediği gibi: “Kadına karşı ezeli önyargıları ortadan
kaldırma gücünü gösteren yalnızca canlı, devrimci rüzgarlardır ve ancak 
yeni insanlık, üretken-emekçi halk, yeni bir toplum kurarak kadının 
tümüyle eşit haklara ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayı 
başarabilecektir.”
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Faşist Diktatörlükler Döneminde
Kadınlar

“Cephede elimde temizlik beziyle gebermeye gelmedim. Devrim için
yeterince kap yıkadım.”
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Faşizmin Kadın Tezleri

Faşizm, serbest rekabetin hakim olduğu kapitalizm döneminden tekelci 
kapitalizm aşamasına geçildiği iki paylaşım savaşı arası dönemde ortaya 
çıkmıştı. Birinci Paylaşım Savaşı'ndan sonra kapitalist devletlerin, 
kendilerini sermayenin birikmesi sonucu doğan bir krizin içerisinde 
bulmaları da faşizmin ortaya çıkışını hızlandırmıştı. Zaten kapitalist 
devletler savaş sırasında da ekonomik anlamda büyük yıpranmalar 
yaşamıştı. Avrupa, Amerika'ya ciddi şekilde borçlanmış, işsizlik ve 
enflasyon değerleri iyice yükselmişti. Bu nedenledir ki, Avrupa'da 
burjuvazi, tekelci kapitalizmin son kurtarıcısı faşist güçlerle bağlar 
kurarak dünya gücü olma yarışında geriye düşmemeliydi. Tekelci 
burjuvazi için kısa vade de en iyi çözüm yolu buydu. Nitekim, burjuvazi 
ekonomik krizlerle boğuşurken diğer tarafta ekonomik krizin yakıcı 
etkileri işçi sınıfını kontrolden çıkarabilirdi. Toplumdaki çelişkilerin artışı,
sınıf mücadelesini derinleştirebilir, Sovyetlerde gelişen tehlike 
büyüyebilirdi. Bunun için vakit kaybetmeden çelişkiler görünmez hale 
gelmeli, tüm toplum tek parça halinde sermayenin çıkarları doğrultusunda
dizayn edilmeliydi. 

Tekelci burjuvazi, savaş sonrasında egemen blokta ve ezilen sınıflar 
nezdinde yaşadığı bunalımların çıkış yolunu, bir süreliğine iktidarı faşist 
güçlere bırakmakta bulmuştu. Avrupa ülkelerindeki kaos durumunu 
yönetmek için faşist diktatörlükler ideal bir seçim olmuştu. Faşist 
diktatörlükler, tekelci burjuvazinin kesintisiz iktidarını sağlamak için 
binlerce insanı katledecek ve kimse bunun gerçek nedenlerini 
anlayamayacaktı. Almanya'da, İtalya'da ve Bulgaristan'da işçi sınıfı, 
kadınlar ve tüm mualif kesimler faşizmin silahlı güçleri tarafından ölüme 
mahkum edilecek ve burjuvazinin istediği sükunet ortamı oluşacaktı.

Faşizm bu saldırılarıyla ilk elden işçi örgütlerine yönelmişti. İşçi sınıfı 
içerisinde yer  alan kadınlarda faşist diktatörlüklerin uyguladığı en vahşi 
teröre maruz kalmıştı. Kadınlar, proleterin proleteri olmanın bedelini yine
en ağır şekide ödüyordu. Bu dönemde erkek egemenliği, faşist 
diktatörlüklerin gelmesiyle ''en yüksek aşaması''nı yaşıyordu. Yalnızca 
faşizmin iktidarda olduğu yıllarda değil, aynı zamanda faşizmin yükseldiği 
ve iktidara yürüdüğü dönemlerde de kadınlar ve kurtuluş mücadeleleri en 
ağır şekilde bastırılmıştı. İnsanlığın görebileceği en vahşi dönemlerde bile 
görebiliyoruz ki: kadınların ezilen cins olarak ezenler karşısındaki 
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konumları, uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin aldığı biçimlerle doğrudan ve 
birçok yönden alakalıydı. Kadınların ciddi sınavlardan geçtiği ve 
kazanımlarının birer onar yok edildiği faşizm dönemleri kendine özgü 
yöntemleriyle kadınlar açısından da mutlaka ele alınmalıydı. Fakat, ne 
yazık ki faşizm üstüne yapılan bütün kadın çalışmaları, faşizm üzerine 
yapılan analizlerin kadın ve erkeklerin faşizmi nasıl yaşadıklarını kapsam 
dışı bıraktıklarını vurgular.

1970'li yıllar itibariyle başlanan faşizm ve kadın konulu çalışmaların 
öncülerinden Macciocchi şöyle diyor: "Sanki, bütün 40 yıl içinde, üç 
kadın kuşağı boyunca, bu kadın 'insanlık'ın 'arka planı', toplama 
kamplarında kırıp geçirilme, ırkçılık, Yahudi kırımı, cinsel baskı, 
ineklere ve tavşanlara uygulanan doğurma zorunluluğu, zorlu bir 
ailecilik anlayışı, çalışma ve kamu yaşantısı yasağı, yüzyıl boyunca 
papalık genelgeleriyle desteklenmiş olarak, kadının kendisini 
yadsımasını buyuran faşist haremcilik’in ve nazi eşcinselliğinin iğrenç 
topluluğu değilmiş gibi..."

I.
PNF İtalyası

Patriyarka, faşizmle kendine özgü bir biçim almakla birlikte, faşizmin 
özlerinde yatar. Bu açıdan ilk olarak faşizmin, kadın ve erkeğin doğası 
gereği farklı oldukları tezini vurgulamak gerekir. Loffredo, "kadın, bir yılın
dörtte üçü süreyle, bedeninin içinde çocuğunu olgunlaştıracak bir yapıyla 
yaratılmıştır; bir yılı aşkın süreyle organizmasının bir salgısıyla o çocuğu 
besleyebilecek bir yapısı vardır, onun" der. Kadının biyolojik olarak birçok 
ezilmişliğin müsebbibi hâline getirilen tek farklılığı, doğurganlığı, 
faşizmde toplumsal boyuta Loffredo'nun kelimelerinin birebir 
yansımasıyla ezilmenin temel gerekçesine dönüştürülür. 

İlkay Meriç "Faşizm ve Emekçi Kadınlar" yazısında Birinci Paylaşım 
Savaşı sonrasında işçi kadınların sayısında muazzam bir artış olduğuna 
dikkat çekiyor: "O dönemde İtalya tarım toplumundan sanayi toplumuna
hızlı bir geçiş yaşamış ve kadınların sanayi işçileri içindeki oranları da 
yükselmişti. Erkek işgücünün savaşta tahrip olması, kadın işgücüne 
duyulan ihtiyacı fazlasıyla arttırmıştı. 1921 yılına gelindiğinde, tarımda 
işgücünün %44’ünü, sanayide ise %35’ini kadınlar oluşturuyordu. 
Kadınlar kırın ve evin dar sınırlarının dışına çıkarken geleneksel değer 
yargılarını da yıkıyor, her açıdan hızlı bir bilinç dönüşümü 
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yaşıyorlardı." Birinci Paylaşım Savaşı sonrasındaki bu sıçrama ile 
kadınların İtalya gibi ülkelerde, mücadelelerinin yükselmesi eşzamanlı 
olmuştur. Kriz içerisindeki faşist İtalya ucuz işgücü, bitmeyen askeri 
ihtiyaçların sağlanması ve iç talebin yükseltilmesi konularında da kaygıya 
düşünce topun ucuna önce "zahmetli yoksullar" olarak kadınları koydu. 
"Yirminci yüzyılın başında gerileyen doğurganlık oranları, ırksal 
karakteristikleri ve milliyetçi çabalarıyla ulus/devlet kimliğini sözde 
zayıflatan etnik azınlıklar ve sözde en az uygun olanlar çoğalırken 
elitlerin azalmasına neden olan iç doğurganlık farklılıkları bu kaygıları 
daha da ağırlaştırdı."1 1922 yılında iktidara gelen faşist Mussolini, "sayı, 
güçtür" der ve "devletin güç ve kan hazinesini yaratanları öne geçirmek 
için, anne olan kadınlarla öbür kadınlar arasında bir hiyerarşi 
kurulmalıdır."2 diyerek de faşizmin kadına biçtiği kuluçka makinası 
rolünü açıkça anlatır. O dönem 40 milyon olan İtalya nüfusunun 1950 
itibarıyla 60 milyona çıkarılması, boşanmayı zorlaştıran yasalar, doğum ve
evlilikte kredi teşviki ve vergilerin silinmesi, cinsel eğitimin ve kürtajın 
kilise denetimine sokularak yasaklanması, bekâr erkeklerin ek vergi 
ödemesi, devlet dairelerine alınacak erkeklere 1930 yılı ile evli olma 
şartının getirilmesi3 İtalya'nın kadınlar için kümese çevrildiğinin başlıca 
kanıtlarıydılar. Sayı yalnızca bir iç güç değildi. De Graiza, doğum ve nüfus 
politikalarının faşizmin emperyalist tutkularından kaynaklandığının da 
altını çizer: "Duce'nin sürekli tekrarlamayı sevdiği gibi 'İtalya, bir 
imparatorlık olmasaydı, kesinlikle bir sömürge olacaktı.'" Oysa faşizm 
orta sınıfın üremesini teşvik ve kırsalın beklentilerini tatmin edebilirken, 
yoksullukla boğuşan işçi sınıfından kadınlar "Tek çocuk, profesör, tek 
çocuk istiyoruz." diyorlardı. 1930'ların sonunda kürtaj, yasaklara rağmen 
gizlice, sakatlayıcı enfeksiyon, kalıcı fiziksel hasar ve ölüm tehlikesi göze 
alınarak en yaygın doğum kontrol biçimi hâline geldi.  

Doğum politikası, ucuz işgücü ihtiyacına rağmen kadınların üretimden 
dışlanması politikalarını beraberinde getirdi. İşte Şirin Tekeli'nin 
aktarımı: "Mussolini'nin 'Makina ve kadın' konulu bir yazısından (yıl 
1943): 'Günümüzde, makina ve kadın, işsizliğin iki büyük nedenidir. Özel
planda bakarsak, çalışan kadın, çoğunca bir aileyi, ya da kendini bir 
noktada kurtarmaktadır; ancak genel çerçeve içinde, onun çalışması bir 
siyasal, ahlâkî acılar kaynağıdır. Birkaç kişinin kurtarılışı bir 
kalabalığın kanına girmekle elde edilmektedir. Ölümsüz zafer olmaz.. 
Kadınların çalışma ortamından sürülüşünün bir sürü aile üzerinde 

1 Mussolini İtalyan Kadınları Nasıl Yönetti?, Victoria de Grazia
2 Faşizm ve Kadınlar, Şirin Tekeli  
3 Faşizm ve Emekçi Kadınlar, İlkay Meriç

40



ekonomik yansımaları olacaktır elbet. Ama erkekler ordusu da 
aşağılanmış alınlarını yukarı kaldıracak, sayıca yüz kat daha fazla yeni 
aile de bir çırpıda ulusal yaşama girecektir. İnan getirmek gerekir ki, 
çalışma, kadında kadınlık niteliklerinin yitirilmesine yol açmakta, 
erkekte ise, çok güçlü bir fizik ve ahlâkî erkeklik gücü yaratmaktadır. 
Makinanın da bu gücü arttırması gerekir.'"4 İşten atılmalar, kamuda 
kadınların çalışmasının sınırlanması ve daha birçok faşist kanun bu 
perspektifte şekillendi. "Faşist rejim kadını eve hapsederek doğum 
makinesi haline getirmek için kadın işçilerin ücretlerini düşürürken, 
eğitimli kadınların çalışma alanlarını da sınırladı. Örneğin kadın 
öğretmenlerin orta, lise ve yüksekokullarda çalışmaları büyük ölçüde 
engellendi. Demiryollarında çalışan tüm kadın işçiler işten atıldı. 1933 
yılında devlette çalışan kadınlar için %10 sınırı getirildi ve 1938’de bu 
özel sektörde de uygulamaya konuldu."5 Aslında ucuz işgücüne duyulan 
yüksek ihtiyaçla kadınların erkek işçilerle aralarına ücret farkının 
konulması veya işten atılması politikaları açıkça çelişiyordu: Bütün işçilere
düşük ücret politikasının uygulanması. 1938'de sanayi işçilerinin gerçek 
gelirinin 1929'daki düzeyin yüzde 3 gerisinde ve 1921'deki savaş sonrası 
zirveden yüzde 26 düşük olması faşizmin "düşük ücret" ekonomisinin bir 
göstergesiydi. 1938'in sonunda ortalama aile gelirinin yarısından fazlası 
gıdaya harcanmaktaydı. İtalyan işçi ve köylü kadınları için diğer 
sınıflardan daha ciddi sonuçlar doğuruyordu. Ücretlerdeki düşüş ve yaşam
standartlarının sanayileşmiş bir ülkeye göre çok daha geri parametrelerle 
ölçülmesi kadınların çalışma yasağına rağmen iş aramasına ve dolayısıyla 
güvencesiz, düşük ücretli, daha fazla sömürü koşullarında çalışmasına 
sebep oluyordu. Nitekim bu çelişki bu hâliyle idame ettirilemedi. Savaş 
ekonomisi ve doğum oranlarının beklenen seviyede artırılamaması 
faşizmin kadın emeği üzerindeki politikalarını kapitalist mantalite 
açısından yenilgiye uğrattı. Üstüne üstlük 1931 yılında greve giden 200 bin
sendikasız kadın işçi eylemlerinden kazanımla çıkmayı başardılar. 
Şüphesiz bu durumla, yükselen erkek işsizliğine karşı patronların daha da 
ucuzlayan kadın emeğine yönelmesi ve buna karşı faşizmin bir süre sonra 
gizli çalışma ve kadın emeğinin sömürülmesi konularında çeşitli yasalar 
çıkaracak çizgiye gelmesinin; faşizmin kriz dönemi çelişik ekonomi 
politikalarının alakası bulunmaktadır.

Yine de tarih Faşist Parti'nin kitle gösterilerinde 'Duce'nin kadınlar adına 
attığı nutukları geri alamıyor: "...kadın boyun eğmelidir... Bir analiz gücü 
varsa da sentez gücü yoktur onun. Hiç bir zaman bir mimari yapıt 

4 Faşizm ve Kadınlar, Şirin Tekeli
5 a.g.e, İlkay Meriç
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ortaya koymuş mudur? Bir tapmaktan söz etmiyorum, bir kulübe 
kurmasını isteyin, kadınlar üstesinden gelemeyecektir. Kadın, bütün 
sanatların sentezi olan mimariye yabancıdır ve kaderi de bu noktada 
düğümlenmektedir... Bazı kadınların günümüzde, bazı ekonomik 
zorlukların baskısıyla, evinin dışında bir çalışma ara duruma düştüğünü
biliyorum. Ama modern toplumda kadının gerçek yeri, geçmişte olduğu 
gibi aile ocağıdır." diyerek adresi açıkça verir."*

Aile ocağı, faşist İtalya'da "devletin en küçük birimi" olma özelliğini diğer 
burjuva aile düzenlerinden kat be kat fazla gösterir. Faşizmin otorite, 
hiyerarşi kavramlarına yüklediği anlam devlete ve partiye doğrudan bağlı 
aile yapısı faşist ideolojiye göre baştan başa olmasa da aile bireylerinin 
üretim, geçim kaynakları, devletle olan ilişki, üreme, bireylerin 
birbirleriyle olan ilişkisi açısından bir çok yerde dönüşüme uğrar. 
Sanayileşmiş ülkelerin şehirlerde doğan modern burjuva aile yapısıyla, 
faşist ideoloji tarafından fethedilen kırsal ve muhafazakâr kesimin aile ve 
kadına biçtiği rol faşizm döneminde harmanlanır. Geri kalmış İtalya'nın, 
daha da geri olan kırlarındaki toplumsal cinsiyet rolleri faşizm tarafından 
tekrar yüceltilir ve bu konuda iktidar olarak tam desteğini aldığı özellikle 
Katolik kilisesinin ve kır yanlısı orta sınıfın muhafazakâr erkek egemen 
zihniyetini okşar. Faşist dönemin İtalya'sında ithalatın kısıtlanması ve 
bağımlılığın azaltılması yönündeki politikalar halkı kırlara yöneltiyor ve 
orada kiracılığı (yarıcılık) geliştirerek sosyal  hayata dahil olmayan, 
belediye ve kilise yardımlarından yoksun bırakılmış ailelerin ucuz üretim 
yapmasını sağlıyordu. Bu üretim tarzında ortalama 7 kişiden oluşan yarıcı 
ailelerin 6 üyesi emeğinin karşılığını almıyordu.

Faşizmin İtalyan ideologu Loffredo, "Kadının tartışma götürmeyecek 
kadar aşağı düzeyde bulunan zekâsı... bulabileceği en büyük doyumun 
aile içinde olacağını, kocanın güvenirliğinde daha onurlu yaşayacağını 
kavramasına engel olmuştur." der ve devam eder: ''Kadın, erkeğin 
(kocanın, babanın) egemenliği altına dönmelidir. Bağımlılığa, yani 
tinsel, kültürel ve ekonomik aşağılığa kavuşmalıdır. Bu ilkeyi yüceltmek 
gerekir; bunun için de onu her yere yaymak, kamuoyunu etkilemek, 
yetiştirme programlarında yapılacak değişiklikler gibi önlemlerle onu 
pekiştirmek, kadınların çalışmasını yasaklamak, kadınların spor 
yapmasını önlemek, iffete ve alçak gönüllülüğe karşı yapılan 
küstahlıklara şiddetli yaptırımlar uygulamak gerekir." 

* Not: Bu sayfa itibarıyla Şirin Tekeli'nin Faşizm ve Kadınlar yazısında 
Macciocchi'den alıntıladığı aktarmalar (*) ile gösterilecektir. 
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Görüldüğü üzere İtalyan faşizmi, kadını toplumun aşağılık kesimi olarak 
tanımlamış, iktidarını İtalyan erkekliğini yücelterek, erkekleri faşizmin 
aparatı olarak konumlandırmış, kadının zekasından rahmine kadar bütün 
bedenini, emeğini sömürge hâline getirmiş ve erkek egemenliğinin en 
gerici, en şoven versiyonunu kadınların tarihine yazmıştır. Elbette ki 
patriyarkanın İtalyan faşizmi döneminde aldığı biçimi anlatırken De 
Grazia'nın belirttiği üzere Mussolini'nin 1922'de Roma'ya yürürken 
bunların bütünüyle planlı olduğundan bahsetmiyoruz. Erkek egemenliği, 
İtalya'da faşizmin iktidara yürüme koşulları altında da epey yol katetmişti.
Dolayısıyla faşizmin yükseliş dönemleri, faşist yönetimlere patriyarkal 
açıdan yüklüce bir miras bırakır. Buna örnek olarak 1919'da ortaya çıkan 
faşist hareketin, ilk dönemlerinde boşanmayı destekleme, burjuva ailenin 
geleneksel ahlak yapılarına karşı çıkma ve kadınların oy hakkından yana 
olma düşüncelerini benimsemesini verebiliriz. Ancak kendi kitle tabanı 
(gaziler hareketi, faşist sendikal birimler, kırsal Katolikler ve sosyalistlere 
saldırılar örgütleyen kara gömlekli squadristiler) ile çelişen bu tezlerden 
vazgeçmek çok da zor olmamıştı.

Öte yandan Ş. Tekeli, faşizmin kitle ile olan ilişkisine kadınlar açısından 
şöyle dikkat çekiyor: "Kadınlar, toplumsal sınıfları yatay bir biçimde 
kesen bir kategori olarak, faşizm altında, yahudilerden sonra en fazla 
baskıyı gören toplumsal kesimdir. Yahudilerin ideolojik baskının 
ötesinde doğrudan fizikî şiddetle ortadan kaldırılmak istenmelerinden 
farklı olarak kadınlar yoğun bir ideolojik-politik baskıya maruz kalmış, 
emekçi sınıflarda ise, kadınların sömürü ve ezilme oranlarında artış 
olmuştur. Ama öte yandan, yahudilerden farklı olarak, faşizmlere 
yükseliş ve iktidar dönemlerinde en yoğun desteği de kadınlar 
sağlamışlardır. İşte açıklanması gereken bir paradoks."6 Bu paradoksun 
çözümü kadınların hangi sınıftan geldikleri ve faşizmin geçmişi ile büyük 
oranda açıklanabilir hale gelmektedir. Macciocchi,"kadınların fethi 
Mussolini için iktidara yükselmenin ilk aşaması olmuştur." diyor.  Aileye 
verilen ağırlık, kadınların yeni modelleri benimsemesine yol açtı. Okul 
sonrası, çocukların faşist programlara hazırlanması, parti ve belediyelerin 
güneş-ve-deniz sömürgelerinde geçen yazlar, devlet yardımından 
yararlanmak üzere yoksul kadınlrın "specialisti della asistenza" olarak 
kamusal alana dahil olması, kadın gönüllülere duyulan güven, ev işi 
kursları, çocuk büyütme dersleri, doğum politikalarıyla birlikte iyileştirilen
doğum koşulları, faşist kadınların finanse ettiği küçük burjuva ve işçi 
sınıfından kadınlarla yapılan aile toplantıları hem aileyi biçimlendiriyor 

6 A.g.e, Şirin Tekeli
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hem de kadını faşist iktidarın yönetimine sokuyordu. 

"Diktatörlüğün kadınları çeşitli parti örgütlerinde toplaması ilk bakışta 
rejimin kadınları kamusal alandan dışlama çabasıyla çelişir gibi 
görünür. Yine de faşizm, muhafazakâr rejimlerden farklı olarak, 
karmaşık toplumların sosyal ve toplumsal cinsiyet ayrımlı 
politikalarının ulusun erkek uyruklarının yanı sıra kadın uyrukların da 
rızası olmadan uygulanamayacağını anladı." diyerek De Grazia faşizmin 
yapısına dair önemli bir tespitte bulunuyor. Kentli orta sınıf ve köylü 
kadınlar için PNF'nin seksiyonları mevcuttu.7 Faşizmin kadın örgütleri, 
liderleri zengin, şovenist bir tutumla muhtaçlara yardım etme ve kadınları 
ulus adına topykûn savaşa hazırlama amaçlı teşkilatlardı. "Erkek gibi 
cüretli, kadın gibi ince" olmanın çelişkileri annelikle partililik arasında 
gidip gelmelere yol açıyordu. Burjuva kadınlar teşkilatlarında bu çelişkiyi 
yaşayadursunlar işçi kadınlar 1930'lar biterken "doğum grevlerine" 
gitmeye, marksistleri ve sosyal Katolikleri desteklemeye başladılar.  

II.
NSDAP Dönemi Almanya

İtalya'da ortaya çıkışına rağmen Almanya'daki faşizmi en gelişkin örnek 
yapan hususların başında, nasyonal sosyalizmin baskın ırkçı karakteri 
gelir. Irksal bozulma tehdidi altında olan Volkskörper (halkın ya da ırkın 
bünyesi) algısı, erilliğin faşizmde en üst seviyede olduğunu kanıtlar. Nazi 
ideolojisi, cinslerarası eşitsizliği, ırklar arası eşitsizlik kadar değiştirilemez 
görmüştür.8 Hitler'e göre, "doğada ve tanrıvergisi olan harikulade şey, 
kadın ve erkek arasında, herbiri kendi doğasının ona verdiği fonksiyonu 
yerine getirdiği sürece çatışma olmamasıdır." Kadın ile erkek eşitliğinin 
bir Yahudi icadı olduğu tezi öne sürülür. Bu tezden hareketle "cinsel anti-
Semitizm"in propagandası yapılır.*9

7  "Gerçekten de, diktatörlük İtalyan toplumundaki keskin sosyal ve cinsel bölünmeleri
ağırlaştırdığı  ölçüde,  çeşitli  kadın  örgütlerine  önayak  olmak  da  PNF'ye  farz  oldu.
1930'ların  sonuna  gelindiğinde  partinin  tam  bir  kadrosu  vardı:  Piccole  italiane,
GUF'un ve giovane fasciste'nin kız seksiyonları dışında, esas olarak kentli orta sınıflar
için temeli 1920'de atılan fasci femminili, köylü kadınlar için massaie rurali (1934) ve
işçi sınıfı için SOLD (1938) vardı. II. Dünya Savaşı arifesinde şu ya da bu parti grubuna
üye 3,18 milyon civarında kadın vardı.", a.g.e, Victoria de Grazia
8 a.g.e, Şirin Tekeli
9   "Nazi gençlik örgütü Fülırer'in bu teşhisini şöyle yorumlayacaktır; "Yahudi, cinsel
demokrasi  isteğiyle  karımızı  çaldı.  Biz  gençler,  dünyanın  en  kutsal  şeyini,
hizmetkârımız  ve  kulumuz  olarak  kadını  yeniden  kazanabilmek  için,  bu  canavarı
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Bunun doğal sonucu olarak faşist Almanya'da kadınlar üstün ırktan 
olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrıldı: "Volk'un anneleri" ve "bozuk" ve
"aşağı" kadınlar. Bu ayrım kadınların yaşam hakkını kullanıp 
kullanamayacaklarını belirliyordu. Gisela Bock, Nazi Toplumsal Cinsiyet 
Politikaları ve Kadınların Tarihi adlı makalesinde Nazi ırkçılığı 
kurbanlarının yaklaşık yarısının kadın olduğunun altını çizer. 
Kristallnacht'ın katledilen 90 yahudisinin yarısının kadın olduğu 
bilinmelidir. Hitler, 1930 yılında Mein Kampf'ta açıkça kısırlaştırmayı 
savunduktan sonra yıl 1936'ya geldiğinde kadınlar faşizmin ideologları 
tarafından dörde ayrılmıştı: "Çocuk doğurmaya teşvik edilecek kadınlar; 
çocukları sakıncalı olmayan kadınlar; çocuk sahibi olmaması gereken 
kadınlar ve kısırlaştırma yoluyla çocuk sahibi olmaları önlenmesi 
gereken kadınlar." Bu hesaba göre nüfusun yüzde 20'si (yaklaşık 12 
milyon kişi) annelik ve babalığa uygun değildi. Oysa "sağlıklı Almanlar" 
için doğum oranının yüzde 30'luk artışı Nazilerin programına alınmıştı.  
İlk nasyonal sosyalist yasa, kısırlaştırma üzerine olan yasadır. Zorla ve 
polisin yardımıyla soy ıslahçı kısırlaştırma emredilmiştir. On yılda yarısı 
kadın olan 400 bin kişi kısırlaştırıldı. Bock şöyle aktarıyor: 
"Kısırlaştırmaların çoğu duygusal ya da entelektüel kusurlardan ötürü 
gerçekleştirildi: Bu kusurlar gerçek ya da sözde eblehlik, şizofreni, 
epilepsi ve manik-depresif hastalıkları kapsamaktaydı. Kısırlaştırma 
yasası sadece Yahudilere, Çingenelere, siyahlara ve diğer "yabancı" 
ırklara uygulanmadı, fakat onları da kapsadı (Hitler kısırlaştırma 
yoluyla "ırksal yükselme"ye yabancı ırkların layık olmadıklarını bir süre
düşünmesine rağmen). Kısırlaştırma politikası, Nazi liderlerin sık sık 
işaret ettikleri gibi, nasyonal sosyalist ırk politikasının ayrılmaz bir 
bileşeniydi. Nazilerin yabancı ırkları ya da halkları reddetmenin yanı 
sıra, kendi halkı içinde "aşağı " soydan olanlara ayrımcılık yaparak 
Alman Volk'unu "yenileme"ye çalışmasının nedeni buydu. Henüz var 
olmayan ve üretilmesi gereken "efendi ırk "ı yaratmak için böyle bir 
yenileme zorunluydu. Hukuk dahilinde ve dışında Çingeneleri ve siyah 
Almanları kısırlaştırmak için özel hükümler konuldu. Alman Yahudilerin
şizofreniye, Doğu Avrupalı Yahudilerin eblehliğe özellikle yatkın 
oldukları düşünüldü."10 Kısırlaştırma konusunda çarpıcı olan şudur ki, 
gerçekleştirilen riskli operasyonlardan ölen binlerce kişiden çoğu son ana 
kadar direnen kadınlar olmuştur. Kadınlar kısırlaştırılmadan önce gebe 
kalmaya çalıştılar ve buna "protesto gebelikleri" 
(Trotzschwangernschaften) adı verildi. Ancak 1935'te gelen kürtaj yasası 6 

öldürmeliyiz."*
10 Nazi Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Kadınların Tarihi, Gisela Bock
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aya kadar olan hamilelikleri eğer kısırlaştırma kapsamına giriyorsa 
sonlandırmayı uyarıyordu. Kadınlar, istemeden de olsa yani tecavüz 
yoluyla bile hamile kalabilecekleri, bilgileri sınırlı olduğu ya da intihara 
sürüklendiği için şizofren sayılıp kısırlaştırıldılar. 

Bock'un anlatımındaki şu noktaya İtalyan faşizminin kadın çelişkilerini 
aşması bakımından dikkat çekmek gerekir. Bock, Nazi faşizminin 
kadınları çocuk doğurmakla birlikte "yenilenme" amacıyla yönettiğini 
anlatır. Ona göre dişi annecilik, ırkçı polemiğin hedefi olmuştur. "Çünkü 
annecilik, her egoizm gibi, ırka aykırı hareket eder." Bu bağlamda ders 
kitaplarında Alman anneliğinin şanına üç sayfa yer ayrılırken, diğer 
ırklarla olan cinsel ilişki yasağına ve doğumculuk karşıtı politikaya on iki 
sayfa ayılmıştır.  

SS lideri Heinrich Himmler, Rassenkampf'ı (ırk mücadelesi) teorize 
ederken şöyle der "Bir köyde partizanlara ve Yahudi komiserlere karşı 
harekete geçmek zorunda kaldığımda...o zaman ilke olarak bu 
partizanların ve komiserlerin kadınlarını ve çocuklarını da öldürme 
emrini verdim...İnanın bana, bu emrin verilmesi ya da uygulanması 
mantıksal olarak düşünüldüğü kadar kolay ve basit değildi...Fakat ilkel, 
ezeli, doğal bir ırk mücadelesine giriştiğimizi kabul etmeliyiz."11 Ötenazi, 
T4 gaz odaları ve  II. Paylaşım savaşı bütünüyle düşünüldüğünde, 
Rassenkampf'ın bir o kadar Sexuellkampf olduğunu görmek zor olmasa 
gerek. Bu faşizmin doğasında kadını kadın olarak karşısına aldığının 
başlıca göstergesidir. 

Faşist diktatörlükler, kadının ikincil cins olarak konumunu 
ağırlaştırmakta ideolojik ve pratik olarak ısrarcı ve ciddidir. Yasa 
koyucular hiçbir zaman kadınların özellikle iktisadi alandaki konumunda 
savaş ekonomisi ve emek kıtlığına rağmen kadın istihdamında ileri 
kanunlar çıkarmamışlardır. İtalya'daki başarısız örnekte görüldüğü gibi 
Nazi Almanya'sında da kadınların istihdamı engellenmeye çalışılmıştır.  
Burada Ş. Tekeli, faşizm öncesi dönemlerle faşist dönemler arasında 
kadınların emek pazarına katılımlarının yaptıkları işe ve ırksal seviyesine 
göre farklılaştığını anlatıyor: "Çalışma hayatına ilişkin olarak alınan, 
önleyici, yasaklayıcı kararnameler, daha çok, öğretmenler, memurlar, 
doktorlar gibi, küçük burjuva ye burjuva kadınların icra etme eğiliminde
oldukları meslekleri hedef alıyor... Geniş, çalışan kadın kitleleri, yani işçi 
kadınlar açısındansa durum hem daha farklı, hem de daha ikirciklidir. 

11 a.g.e, Gisela Bock
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Gerçekten de gerek İtalya'da, gerek Almanya'da 1930 iktisadî krizinin 
yol açtığı işsizlik sorununa bir çözüm olarak kadın işçilerin işten 
çıkarılmasına öncelik verilmiş olmakla birlikte bu politika pek etkili 
olmamış; örneğin, Almanya'da kriz sırasında erkeklerin 1/3'ünün, 
kadınlarınsa ancak 1/10'unun işten çıkarıldığı görülmüştür." İkinci 
Paylaşım Savaşı sırasında sanayide çalışan kadınların yüzde 23'ünü 
oluşturan yabancı kadın oranıyla birlikte Naziler kadınların çalışmadığı 
bir dünya hayalini geleceğe ertelemek zorunda kaldılar. Bock, Nazilerin 
1932 seçim kampanyalarında kadın istihdamının devam edeceği vaadinde 
bulunduğunu belirtirken bekâr ya da bakacak kimsesi olmayan kadınların 
istihdamını önemsediklerini ancak kocalarına iş vererek çalışmak 
istemedikleri halde ekonomik zorunluluklardan ötürü çalışan annelerin de
işten çıkabilecekleri propagandası yaptıklarını da ekliyor. '33 sonrası 
dönemde bu propagandalar özellikle orta sınıftan kadınlarda karşılığını 
bulsa da işçi sınıfından kadınların emek güçlerini satma zorunluluğundan 
hiçbir şey eksilmiyor. 

Nasyonal sosyalizm, hane sınırlarını hizmet etme bağlamında bütün 
Almanya olarak belirledi. Bu, kadınlara verilen aile içerisindeki 
yükümlülüklerin devlete hizmetle birleştirilmesi açısından rol oynadı. 
NSDAP dönemide Almanya'da bir çok kreş kuruldu. Çocuk bakımı 
olanakları iyileştirilirken doğum izinleri artırıldı. Ancak bu "güvenceler" 
"aşağı ırktan" kadınları kapsamamaktaydı. En az 4 ortalama 6-7 çocuğa 
sahip olması salık verilen Alman kadınına karşın Rus ve Polonyalı kadınlar
Himmler gibi Nazilerin politikalarıyla düşük yapmaya, kürtaj olmaya 
zorlandılar. 

Nasyonal sosyalizm doğum ile çalışma ilişkisinde İtalya'dan farklılaşır. 
Gebelik, kürtaj, imkânlar, kadının doğumla birlikte çalışma hayatından 
uzaklaşması gibi meseleler Almanya'da karışık bir hale bürünür. '30'ların 
başında yükselen kriz, kürtaj oranlarının aşırı yükselmesini beraberinde 
getirir. '33-'34 yılları Goebbels'in kamusal alanda ve ailede uygun kadın 
rollerinin propagandalarıyla geçer. Bu sırada kürtajın devlete ve ırka karşı 
suç olduğu ceza yasasının çıkması planlanırken '35'te tıbbi ve soy ıslahçı 
gerekçelerle kürtaj yasallaşır. Ancak 1943'te, Alman kadınların kürtaj 
olmasını sağlayan doktorlara ölüm cezası öngörüldü. Bu bağlamda aile de 
kurumsal ve ahlaki açılardan Nazilerin yücelttiği bir kavramdı.12 Faşist 

12 "Bu amaçla üç önemli sosyal reform yürürlüğe kondu. 1933'te karıları çalışan, fakat
evlenince  işinden  ayrılan  (1936'dan  itibaren  tam  istihdamla  birlikte  evli  kadınlar
çalışmaya devam edebildiler ve devam etmeye zorlandılar) kocalara düşük faizle geri
ödemeli ve her doğumda dörtte bir oranında azalan, yani dört çocuk doğduğunda geri
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Almanya'da tüm yardımlar kocalara veya babalara ödeniyordu. Çünkü 
anne, hizmetleri karşılığında ödül talep ettiği anda, iyi anne olmaktan 
çıkardı. Yabancı kadınların babasız çocuklarıysa Nazilerin açtığı 
doğumhanelerde dünyaya geldiler, hepsi birer birer ırksal sağlamlık 
testlerine tabi tutuldu ve elendiler. İşçi sınıfından kadınlar, savaş sırasında
gebelik durumu haricinde yasaklanan işten ayrılma haksızlığını, gebe 
kalarak kullandılar. Böylece savaş sırasında düşmesi gereken doğum 
oranlarının yerine "kaçak bebek patlaması" yaşandı. 

Dolayısıyla Nazilerin ırk politikalarıyla birleşmiş olan aile, doğum ve kadın
politikalarının çelişik görünen yanları Alman faşizminin erkek egemen 
sistemde ciddi dönüşümlere sebep olmadığının değil, nasyonal 
sosyalizmin doğal erilliğinin göstergesidir. 

Siyasal hayata geldiğimizde İtalya'dan çok daha güçlü faşist kadın 
örgütlenmelerinin olduğunu görürüz. Alman faşizmi, kadın örgütlenmeleri
konusunda oldukça başarılıdır. Ancak bu siyasal hayata kadınların 
katılımının erkeklerle aynı olduğunun göstergesi değildir. Kadın parti 
içindir. Öyle ki 1921'de NSDAP lider kadrolarından ayıklanmışlardır. 
1935'te katılımı artan ve partinin yan kuruluşu haline gelen, 1931 yerel 
faşist kadın örgütlenmelerinin birleşmesiyle kurulan Nasyonal Sosyalist 
Kadın Birliği (Nationalsozialistische Frauenschaft, NSF) 2 milyon kadına 
sahipti. Kitlesel kadın örgütlenmesi Reich'ın kadınlarının Führer'i Gertrud
Scholtz-Klink'le bir elite dönüştürülmeye çalışıldı ve adaylık konuldu. Yine
Scholtz-Klink'in yönettiği Alman Kadınlar Birliği 4 milyon üyesiyle (+2 
milyon yabancı kadın) -ki bu üyeler içerisinde NSDAP'ye katılım oranı çok 
azdı. Bu da kadınların faşist partiye katılmaya ne kadar gönüllü 
olduklarının göstergesidir. Parti içerisinde kadın talepleri tamamen yok 
sayılıyor, kraldan çok kralcıların sözü dinlenmiyordu. Faşist kadınlara şu 
soruyu kendilerine sormaları tavsiye edildi: "Nasyonal sosyalizm bizim 
için ne yapabilir yerine biz nasyonal sosyalizm için ne yapabiliriz?". 
Yanıtı "Kinder, Kirche, Küche" (çocuk, kilise, mutfak) üçlemesinde, ders 
kitaplarında, Scholtz-Klink'in eğitimlerinde bulmak Alman kadınları için 
mümkündü. Diğerleri içinse yanıt kapkara bir sayfa olarak tarihte yer 

ödemesiz evlilik kredileri verildi. Bu kredinin ana amaçlarından biri erkeklerin evlilik
yaşını düşürmek ve böylece fahişe ihtiyacını azaltmaktı. İkincisi, aile reisi eşinden ve
çocuklarından ötürü gelir ve miras vergisi indirimlerinden yararlandı. Bu indirimlere
1934'te başlandı ve 1939'da, çocuksuzlara bir vergi artışıyla birlikte artırıldı. Üçüncüsü,
1936'da,  beşinci  çocukla  birlikte  başlamak  üzere  devletçe  ödenen  aylık  çocuk
ödenekleri başlatıldı; iki yıl sonra ebeveynler üçüncü çocuktan itibaren yardım almaya
başladılar." a.g.e, Gisela Bock
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almaktadır. 

Kalın hatlarını ele aldığımız İtalya ve Almanya faşizmi tablosunda halkın 
faşizme olan desteği ve kadınların faşist örgütlenmeler içerisinde coşkuyla 
yer alışları anlaşılması güç bir durum gibi gelir. Bu durum için faşizmi 
doğuran dinamiklere tekrar bakmak gerekir. İkinci Paylaşım Savaşı'na 
giderken ülkelerin başvurduğu olağanüstü devletler, kapitalist düzenin 
ürettiği yaşamın kaosa girdiği, politikaların belirsizliği ve halkta yarattığı 
güvensizlik, işçi sınıfı ve kadınların sosyalist devrime yaklaşmışken 
uğradığı başarısızlık karşısında istikrar ve güvenceli iş arayışı üzerine 
kendini var eder. Bu ortamda faşist yönetimler bir önce izlenen liberal ve 
değişken politikalar yerine net, kararlı politikalar koyarak halkın güvenini 
sağlamıştır. Toplumun tüm kesimlerini (işçiler, küçük burjuva, burjuvazi) 
devlete hizmet noktasında birleştiren bir örgütlenmeye sahiptirler. Bu 
örgütlenmelerle toplumun devlete desteğini sağlıyorlar, yoğun ideolojik 
çalışmalarla faşist bireyler yaratıyorlardı. Toplumsal kesimler arasındaki 
farkları görünmezleştirip işçi, küçük burjuva, burjuva tüm sınıfları devletle
bütünleştiriyordu.
 
Bir diğer nokta da, konumuzla esas ilgili olan taraf, faşizmde kadınların 
durumudur. Hiyerarşiler üzerine kurulu, kadını kabaca doğurma makinesi
olarak gören faşizmin doğası kadına aykırıdır. Antifeminist faşist 
yönetimler cinsiyet eşitsizliğini erkeklerin lehine kurumsallaştırır ve 
kadınların cinselliğini, ücretli emeğini, toplumsal alana katılımını 
bütünlüklü olarak kısıtlayarak kendinin bir parçası haline getirir. Buna 
rağmen faşizmin kadınları kendine örgütleyebildiğini, kadınların desteğini
sağladığını görürüz. Şirin Tekeli Faşizm ve Kadınlar makalesinde bu 
ilginç durumun, altında yatan nedeni kadınların şimdiye kadar farklı bir 
perspektifle, alternatif bir ideolojiyle karşılaşmaması olarak ortaya koyar. 
Bundan dolayı kadınlar kendilerinin o denli aşağılanmasına rağmen 
geleneksel, patriyarkal ideolojiye dayanan faşizme destek olmuşlardır. 
Mevcut sosyalist mücadele ve kapitalist düzen ilişkileri arasında kadına 
yaklaşım arasında derin farkların olmayışı ile kadınlar faşizmin ağır bir 
şekilde dayattığı patriyarkal aile düzenini yadırgamamışlardır. 

Burjuva ailenin, devletler özellikle de faşist devletler açısından taşıdığı 
önem sadece kadının görünmeyen emeği ile ekonomik bir birim 
olmasında yatmaz. Aile gerici düşünceyi üreten en dolaysız en önemli 
hücre, gerici öğretiyle gerici zihinsel yapıyı üreten fabrikadır.** Bu 
nedenle her gerici programın en başında ailenin korunması gelir. Aileyle 
üretim biçimi arasındaki yakın ilişkinin de gözden kaçırılmaması gerekir. 
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Özellikle İtalya'da yaygın olan küçük ve orta dereceli tarım işletmelerinde 
bu ilişkiyi daha net görürüz. Toprağa bağlılığı ile bilinen köylülüğün bu 
davranışında yatan tek neden topraktan sağladığı üretim değildir, toprak 
aynı zamanda geleneğin, erkek egemen düzenin, aile bağlarının bir 
ifadesidir. Faşist devletlerin kadının tıpkı bir toprak gibi Alman ulusunun 
yetişeceği bir fidanlık, akıldan yoksun ama bir erkek aklıyla verimli 
olabileceği anlatısı bu ilişkiye denk düşer. Toprak nasıl çiftçinin malıysa 
kadın da erkeğin malıdır.

Faşizm dönemi denilen iki savaş arası dönem, aynı zamanda bir ideolojik 
bunalım dönemidir. Birinci Paylaşım Savaşı'nın sonuçları, sonrasında 
buhranlar, bunalımlar, dengelerin değişimi İkinci Paylaşım Savaşı'nın 
altyapısını oluşturuyordu. 40'lı yıllarda bütün ülkelerde yayılan kitlesel 
işçi grevleri, faşist işgallere karşı verilen bağımsızlık mücadelesi faşizm 
döneminin sonunun geldiğini işaret ediyordu. Faşizm döneminde 
yaşamsal olarak oldukça gerileyen kadınlar gelişen antifaşist direnişin 
büyük bir gücünü oluşturacaktı.
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Silahlı Direnişlerde Kadınlar

İkinci Paylaşım Savaşı'nda Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Polonya, 
Yunanistan, Yugoslavya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde faşizme 
karşı verilen mücadelenin önemli bir kesimi kadınlardan oluşmaktaydı. 
Direniş kadınların hayatlarının bir parçası olmuş ve bu direnişlerde de 
hayatlarında olağanüstü bir değişiklik görmemişlerdi. Ellerinde silahla 
direnişte yer almanın yanında, günlük yaşamda verdikleri direnişleriyle de
antifaşist mücadelede önemli bir yer tutmuşlardı. Bu kadınların 
birçoğunun ismini bugün bile bilmiyoruz; belki de hiçbir zaman 
öğrenemeyeceğiz. Ancak,  bildiklerimizin isimlerini yazıp onların 
deneyimlerinden dersler çıkarmak, önümüzdeki süreçte kadınları 
bekleyen tehlikenin büyüklüğünü ve mücadele etmenin yakıcı önemini 
kavramak bakımından mutlaka faydalı olacaktır. 

“Cephede elimde temizlik beziyle gebermeye gelmedim. Devrim
için yeterince kap yıkadım.”

İspanya'da faşist General Franco'ya ve ordusuna karşı yürütülen antifaşist 
direniş uzun ve zorlu bir mücadeleyi gerektirmiştir. İspanyol Komünist 
Partisi yönetiminde yer alan Dolores Ibaruri'nin, faşizme karşı 
meydanlarda, sokaklarda ve mitinglerde yaptığı konuşmalar direnişin 
uzun sürmesindeki en önemli etkenlerdendi. Doleres'in “Ayakta ölmek, 
dizlerinizin üzerinde yaşamaktan daha iyidir” sözleri direnişin sloganı 
olmuştu. Dolares aynı zamanda, kadınları savaşa katma noktasında yaptığı
çalışmalarla da İspanya'da kadın hareketinin önünün açılmasını sağlayan 
isimlerdendi. Kadınları, silah bulamadıkları takdirde mutfak bıçaklarıyla, 
kaynar sularla savaşmaya çağırmış, onun öncülüğünde kurulan Savaşa ve 
Faşizme Karşı Uluslararası Kadın Komitesi 100 bin kadın üyesiyle 
direnişe katılmıştı. 

Direnişe katılan İspanyol kadın savaşçılar cephede, şehir savunmalarında 
yer almış, direnişin önemli parçaları haline gelmişlerdi. 
Kadınlar,barikatların ve siperlerin yapımı, ilkyardım noktalarının 
kurulması, erzak dağıtımı, ortak aşevleri ve cephanelerin örgütlenmesi 
gibi direnişin canlılığını ve sürekliliğini sağlamak için yapılan tüm işlerde 
varlardı. Madrid adeta bir kadın şehri olmuştu. Diğer antifaşist 
direnişlerden farklı olarak İspanya'da kadınlar ataerkiyle de mücadele 

51



etmişlerdi. Kadınlar, “Cephede elimde temizlik beziyle gebermeye 
gelmedim. Devrim için yeterince kap yıkadım” diyerek yanıbaşındaki 
erkeklerin cinsiyetçi yaklaşımlarına karşı çıkmışlardı. 

20 bin kadın üyesiyle anarşist ilkelere dayanan, kadınların patriyarkanın 
zincirlerinden kurtulmasını hedefleyen bir örgütlenme olan Özgür 
Kadınlar (Mujeres Libres)'da başyazar Lucia Sanchez kadınların direnişte 
olmazsa olmazlar olduğunu savunup buna rağmen erkek 
egemenliklerinden taviz vermeyen yoldaşları için; “Savaşta kadınların 
işbirliğini içtenlikle dileyen yoldaşların sayısı pek çoktur. Ancak bu dilek 
değişmiş bir kadın anlayışıyla bağlantılı değildir. Bu yoldaşlar 
kadınların işbirliğini zafere daha kolay ulaşmak için bir yapıtaşı, adeta 
stratejik bir etken olarak istemektedirler, ancak bu nedenle bir an için 
bile olsa kadının özerkliğini düşünmemekte ve kendilerini dünyanın 
merkezi  olarak görmeyi bırakmamaktadır.” diye yazmıştı.

Ingrid Strobl'in Silahlı Direnişte Kadınlar isimli kitabında anlattığı 
"Dinamitera" da İspanya'daki tek kadın sabotajcıydı. Faşistlere karşı 
savaşta el bombaları hazırlayan Dinamitera kendi yaptığı el 
bombalarından birinin patlamasıyla elini kaybetmişti. Ancak bu onda 
hiçbir tereddüt yaratmamış, cephe gerisine dönmeye hiçbir zaman ikna 
olmamıştı.

“Ben sizden daha iyi vururum.”

Hollanda’da 25 bin kadın ve erkek, Nazilere karşı direniş hareketine 
katılmıştı. Çoğunluğu genç olan bu direnişçiler gizlilik kurallarının 
gerektirdiği bir yaşamı tercih etmek zorunda kalmışlardı. Direnişçiler 
yeraltı matbaalarında el ilanları ve bildiriler basarak örgütleniyor, 
Gestapolara karşı suikastler düzenliyorlardı. Bu direnişçilerden biri de 
Hannie Schaft'tı. 

Hollanda Komünist Partisi üyesi Hannie Schaft, "kızıl saçlı kız" olarak 
bilinirdi ve Nazilerin en çok aradığı isimdi. Nazileri bu kadar öfkelendiren 
bu kadının, tek özelliği komünist parti üyesi olması değildi. Hannie Schaft 
çalışmasını kadın yoldaşlarıyla, özellikle de Truss ve Freddie 
kızkardeşlerle sürdürüyordu. Dönemin cesur militanlarından bu üç kadın, 
genellikle kadınların yaptığı gıda kuponları, yasadışı broşürlerin 
ulaştırılması, silah nakli gibi işleri yeterli görmüyordu. Direniş için 
yapabilecekleri çok şey vardı. Bu kadınlar erkek yoldaşları gibi suikast ve 
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sabotaj eylemleri yapabileceklerini söylüyorlardı. Üstelik söylemekle 
kalmıyor, faşist çetelere yönelik sayıları bilinmeyen suikast ve sabotaj 
eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Uzun süren mücadele yıllarının ardındansa
Hannie, 1945 yılında bir kontrol noktasında yakalandı. Onun, kızıl saçlı kız
olduğunu anlayan faşistler uzun süren sorgular ve işkencelerle bile 
Hannie'yi konuşturamamış ve onu kurşuna dizmişlerdi. Hannie, karşısına 
dizilmiş askerlerin attığı ilk kurşunun sıyırması üzerine, “Ben sizden daha 
iyi ateş ederim” diye haykırmıştı.

"Irkçılığın her türlüsüne karşı; sosyal, kültürel ve dini
ayrımcılığa ve istismara karşı: İnatla; şimdi ve daima; direniş"

İtalya'da hem faşist diktatörlüğe karşı hem de Alman işgaline karşı 
yürütülen direnişler örgütleniyordu. Birçok kesimin içerisinde olduğu 
geniş bir antifaşist cephe kurulmuştu. Antifaşist cephenin başını çektiği 
İtalyan Komünist Partisi'nin şehirlerde ve kırlarda oluşturduğu sayıları 
çok fazla olan partizan örgütlenmeleri bir bütünlük içinde çalışmaya 
başlamıştı. Bu partizan örgütlenmelerinin ilki Garibaldi Hücum 
Tugayları, İtalya'nın Alman işgali altındaki bölgelerinde 210 bin 
savaşçıyla yürütülen İtalyan antifaşist direnişi içinde yer alan birçok 
partizan örgütlenmeleri için ilham kaynağı olmuştu. Şehirlerde, Alman 
subaylara ve faşist yöneticilere yönelik eylemler yapan Yurtsever Eylem 
Birlikleri (GAP), köylerde yaşayan köylülerinse Nazilere karşı savunmasını
sağlayan Yurtsever Eylem Mangaları (SAP)'da direnişin 
tamamlayıcılarıydı. Mücadele içerisinde birliklerin birbiriyle bağlantılı 
eylemleri, 1943 ve 1944 kitlesel grevleri beraberinde getirmiş ve  faşizme 
devrimin zaferinin yakın olduğunu göstermişti. Bir milyondan fazla işçinin
katıldığı 1944 genel grevi Avrupa'da Nazi işgalinin olduğu bölgelerdeki en 
büyük direniş olma özelliğine de sahipti.

“Kan emiciler defolun!”

Komünist partiyi yasaklayan, hak ve özgürlükleri çalan, halkı yoksulluğa 
sürükleyen Vichy Hükümeti Nazilerle işbirliği yaparak neredeyse tüm 
Fransa'yı Nazilerin işgaline açmıştı. Hükümet işgal yıllarında bunlarla 
yetinmeyip Fransa'da yaşayan Yahudileri de Alman faşizminin eline teslim
etmişti. 1942'nin Mart ayında Vichy Hükümeti'nin ve Nazilerin baskılarına
karşı örgütlenen antifaşist direniş hareket, o dönem ciddi adımlar atmıştı. 
Resistance, Combat, Alliance, M.O.I, FTPF o dönemin önemli direniş 
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örgütlerindendi. 

M.O.I antifaşist direnişte kritik eylemler gerçekleştiren, üyeleri hem 
Yahudi hem komünist hem işçi olan bir örgütlenmeydi. M.O.I'nın aynı 
zamanda sadece kadınlardan oluşan sabotaj ve suikast eylemleri yapan bir 
kadın partizan birliği de vardı. Bu örgüt gerçekleştirdiği başarılı eylemlere 
rağmen görünür olmayı başaramamıştı. FTPF (Fransız Çeteci-Partizan 
Birliği), Fransız Komünist Partisi'nin silahlı direniş örgütüydü. Bu birlik 
içerisinde de kadınlar aktif olarak yer alıyorlardı. Kadınlar, Hitler 
lojistiğine karşı baskınlar, sabotajlar, Gestapo ve yerli işbirlikçileri 
cezalandırma gibi eylemlerin tümüne katılmışlardı. Kadınlar silahlı direniş
örgütlerinde yer almanın dışında faşizme karşı “Ekmek istiyoruz” ve “Kan 
emiciler defolun” diye haykırdıkları miting ve sokak gösterilerini de 
düzenlemişlerdi. 

Kadınlar bu direnişlere başlarına gelebilecek her türlü işkenceyi göze 
alarak katılmışlardı. Gestapo tarafından tutuklanan kadınların saçları 
meydanlarda kazınıyor, kadınlar en ağır işkencelerden geçiyor, tecavüze 
uğruyor ve en sonunda kurşuna diziliyorlardı. Faşistler kadınları sırf 
komünist ya da antifaşist oldukları için değil, aynı zamanda kendi kölelik 
kalıplarına sokamadıkları için de aşağılıyor ve hedef haline getiriyordu.

Fransa antifaşist direnişinde yeralan kadınlar isim isim bilinmese de kod 
adlarından ve idam edilen direniş arşivinden kısmi bilgiye sahip 
olabiliyoruz. Combat ve Alliance direniş örgütlerinin kurucusu 
kadınlardan 10'u da bu idam edilenler arasındadır.

''Çiftçi Kadın Sıvıştı''

Yugoslavya faşizme karşı direnişte yer alan kadın sayısının ve kadına 
yaklaşımın en ileri olduğu ülkeydi. 100 binden fazla kadın Ulusal Kurtuluş 
Ordusu'na aktif olarak katılmıştı. Tito, 1942'de Antifaşist Kadınlar 
Cephesi Kongresi'ne şöyle seslenecekti: “Bu kadar çok kadının savaştığı 
bir ordunun başında bulunmaktan gurur duyuyorum.”

Savaş koşulları altında daha da görünmezleşen, sadece kadınlara uygun 
görülen işlere yerleştirilen kadınların, Yugoslavya'da aksi bir çizgide 
bulunmasını sağlayan yaklaşım, 1937'de Tito'nun Yugoslavya Komünist 
Partisi başkanlığına seçilmesi ile başlamıştı. Komünist Parti, kadın hakları
için mücadeleyi daima ön planda tutmuş, Nazi işgalinin hemen öncesinde 
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de neredeyse feminist bir yaklaşımla kadın hakları mücadelesi için bir 
program hazırlamıştı. Bu program çerçevesinde Antifaşist Kadınlar 
Cephesi, Ulusal Kurtuluş Ordusu'yla yakın bir tarihte kurulmuş ve üye 
sayısı 2 milyona yaklaşmıştı. 

Yugoslavya, çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan ve tarımla geçinen bir 
nüfusa sahipti. Bu nedenle kadınların okuma-yazma oranları çok düşüktü.
Kadınların artan yoksullukla birlikte iyice ağırlaşan hayatları, Komünist 
Partinin doğru müdahaleleriyle direnişle buluşmuştu. Bu noktada 
Yugoslav kadınların direnişinde Zala en belirgin örnektir. Zala, çok küçük 
yaşta aile mirası için evlendirilmiş çiftçi bir kadındı. Direnişe duyduğu 
sempati, köydeki kadınların yaptığı gibi partizanları saklayıp ihtiyaçlarını 
karşılamanın ötesine geçerek onu partizan birliklerine götürmüştü. 
Gestapo tarafından tutuklanan ama kaçmayı başaran Zala'nın arkasından 
“Çiftçi kadın sıvıştı” diye bağıran Gestapolar, gerçeği gizleyerek Zala'nın 
tutuklu oluğunun propagandasını yapmıştı. Zala bu dönemde askeri 
olarak kendini geliştirmiş ve sonrasında cephede erkeklerle birlikte 
savaşmıştı. Daha sonra okuma-yazma öğrenen Zala, Antifaşist Kadınlar 
Cephesi'nin sekreteri olmuştu.

Bulgaristan Komünist Partisi de Yugoslavya örneğinde olduğu gibi 
kadınlar arasında siyasi çalışmasını ve kadın örgütlenmesini süreklilik 
zeminine oturtmuştu. Tıpkı Zala gibi Sonya'da Bulgaristan antifaşist 
direnişine büyük katkılar sağlayan kadın savaşçılardan biriydi. Bulgaristan
Komünist Partisi'nin askeri örgütlenmesi içinde yer alan Sonya, 
sonrasında merkez komite ve politbüro üyeliği yapmıştı. 

Kızıl Orkestra

Faşizmin doğduğu topraklarda da antifaşist direniş kendini yaratmıştı. 
Halkın Nazilere desteği, Nazilerin kültüre yaptığı hamlelere ve ekonomik 
baskılarından sonra soykırımlara başlamasıyla değişti. Naziler içinde yer 
alanlar bile, çoğu kadın olmak üzere, katliamların yapılmasıyla desteğini 
geri çekti ve faşizme karşı direniş gruplarında yer aldı. Clara Zetkin ve 
Rosa Luxemburg gibi iki önemli kadın komüniste ve bu kadınların 
öncülük ettiği işçi kadın örgütlenmesine sahiplik eden Almanya'da faşizme
karşı direnişte kadınların yer alması kaçınılmazdı.

Hitler'in faşist, cinsiyetçi politikalarına karşı çıkan, direniş hareketine 
katıldığı şüphesi olan ya da Yahudilerle temasta bulunan kadınlar ağır 

55



şekilde cezalandırılıyorlardı. Liselotte Herman, Hitler'in ilk idam ettiği 
kadındı. Yine idam edilen bir diğer kadın, Beyaz Gül direniş örgütünün 
kurucusu olan Sophie Scholl'du. Sophie, Alman halkına “Biz bu olayı 
bilmiyorduk diyemezsiniz, bu olaylardan hepiniz sorumlusunuz.” diye 
çağrı yapıyordu. 

Gestapolar'ın Kızıl Orkestra olarak adlandırdığı Schulze Boyzen/Harnack
Örgütü Almanya'da faşizme karşı direnişte yeralan kadınlardan oluşan 
önemli bir komünist örgütlenmeydi. Schulze Boysen/Harnack örgütü 
1938-39’da KPD ve farklı demokratik ve ilerici anti-faşist direniş 
gruplarının birleşmesiyle oluşmuştu. Kızıl Orkestra sadece faşizme karşı 
mücadele etmemiş, sınıf mücadelesini de önüne koymuştu. Örgüt; siyasal 
çalışma, Marksist- Leninist eğitim, yayın çıkarma ve dağıtımı, tutuklu 
direnişçilere destek, Hitler'in gizli bilgilerini Sovyetlere sızdırma, sabotaj 
ve suikast eylemlerini içeren bütünlüklü bir çalışma yürütüyordu. 

31 Ağustos 1942’de başlayan tutuklamalarda 130’dan fazla direnişçi 
işkenceye uğramış, 49 direnişçi hakkında ölüm cezası verilmişti. 31 erkek 
ve 18 kadın Berlin-Plötzensee, Halle, Brandenburg ve Berlin-Tegel 
alanında ya asılarak ya da başları kesilerek katledildi. Gözaltına alınan 
direnişçilerden yedisi
Gestapo’nun sorgulamalarında öldürüldü. Yedisi ise Nazi ölüm kampına 
gönderildi, geri kalanlarsa ağır hapis cezalarına mahkum edildi.

“Ben Berlin'e savaşı öldürmek için geldim.”

İkinci Paylaşım Savaşı'nın en farklı deneyimleri Sovyet kadınlarına aittir. 
Rusya'da devrimin inşa sürecinde ve uzun süren iç savaşta yer alan 
kadınlar, İkinci Paylaşım Savaşı'nda da Nazilerin ırkçı, cinsiyetçi, 
emperyalist politikalarına karşı direnişi göğüsleyerek savaşmışlardı. 
Sovyetlerde devrimin yaratıcıları olan kadınlar, ataerkiyle mücadelenin 
sınıf savaşımının zaferiyle sonlanmayacağını gördüler. Cinsiyetçiliği, 
yaşamın her alanında ele almayan politikalar tam anlamıyla yeni bir 
yaşamın yaratılmasına hizmet edemiyordu. Sovyet kadınları, yasal 
anlamda en ileri hakları kazanmış olsalar da savaşın gerçekliği içerisinde 
etkisini artıran erkek egemen anlayış nedeniyle erkeklerin kadınlara olan 
yaklaşımı diğer ülkelerle benzerlikler oluşturmaya başlamıştı. Kadın 
askerlerin uğursuz olduğu inancıyla deniz kuvvetlerine ait gemilere 
alınmaması bu yaklaşımın bir örneğiydi. Yine de bu kadınlar, yaptıklarıyla 
muazzam bir etki yaratmıştı. 500 bin kadın savaşçı cephede yer alırken 
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partizanlar içerisinde 60 bin kadın direnişe dahil olmuştu.

Cephedeki kadın savaşçılar, Hitler faşizminde fiziksel anlamda yarattığı 
kaybın yanında faşizmin cinsiyetçi ideolojilerini de sarsıyordu. Bu durumu
anlatmanın en iyi örneklerinden biri, Nazilerin Sovyetlerdeki kadın 
pilotlar için “cezaevinden salıverilmiş haydut kadın” ve “gece cadıları'” gibi
ithamlarda bulunmalarıydı. Fakat, kadın savaşçılar, herşeye rağmen bütün
görevlerde yer aldılar. Pilot, casus, asker, keskin nişancı, topçu, mühendis,
doktor, aşçı, partizan... Herşeye rağmen geleneklere meydan okuyan 
kadınlar, düne aldırmadan kadın sözcüğünü yeniden diledikleri gibi 
yazacakları, özgürlük rüzgarlarının kuvvetleneceği yıllar için yola 
çıkmışlardı. Sovyet kadınlarının direnişi tarihe, Kızıl Ordu'daki bir kadın 
savaşçının Reichtag duvarına yazdığı şu sözlerle kazınacaktı: “Ben Berlin'e
savaşı öldürmek için geldim.”  
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İkinci Dalga ve '68 Hareketi
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İkinci Dalga
Beden Politikaları

Patriyarkanın kadınlar üzerindeki baskısının temelinde kadınların 
emeğine karşılıksız olarak el konulması yatar.  Diğer taraftansa kadın 
bedeni ve kimliği üzerinden patriyarkal ideoloji ve erkekler kendi 
politikalarını biçimlendirir, iktidarlarını kuvvetlendirir. Bir iktidar ilişkisi 
temelinde şekillenen kadın ve erkek arasındaki ilişkide kadının cinselliği 
baskılanmış, erkek kadın bedeni üzerinden kendini bir iktidar gibi 
konumlandırmıştır. Başka toplumsal örgütlenme biçimlerindeki 
hiyerarşiler de buna eklemlendiğinde kadın bedeni üzerindeki baskı ve 
iktidarı kullanarak yapılan müdahaleler sistemetikleşmiştir. 

Kadın kurtuluş mücadelesi bu ortak ezilmişliği, patriyarkal sistemi ve 
onun dayanaklarını sorgulamaktan yola çıkarak erkeklerle ve erkek 
egemenliğiyle mücadeleyi önüne koymuştur. 

Birinci dalgada temel olarak, kadınlar ve erkekler arasındaki farkın 
kaçınılmaz, hiçbir şekilde aşılamayan, toplumun temellerinden biri olduğu
varsayımını gördük. Bu temel savın dışında Mary Wollstonecraft daha ileri
tespitler yapmış, kadın ezilmişliğini biyolojik determinist anlayıştan 
çıkarıp bunun toplumsal olduğunu ve  bunun ancak toplumsal bir 
dönüşümle aşılabileceğini öne sürmüştü. Ancak hareketin tamamı oy 
hakkı, mülkiyet ve daha sonra da ücretli işte çalışma hakkına yönelmişti. 
İleriki yıllarda bazı hukuki kazanımlarla birlikte kadınlar bir süreliğine 
sanki tüm hedeflerine ulaşmış gibi bir yanılgıya kapılmış ve  kadın 
hareketinde bir süreliğine bu yanılgı durgunluğa yol açmıştı.

İkinci dalgadaki kadınlar, birinci dalga kadın hareketlerinde kimi hukuki 
kazanımların tek başına sorunu çözemediğini deneyimleyip bu 
kazanımların aşamadığı bir ezilmişliği bilince çıkarmıştır. 60'lı yıllar 
beden, cinsellik, toplumsal cinsiyet rolleri, işbölümü üzerinde duran ve 
bunları sorgulayan önemli bir yükselişe tanık olmuştur. 

60'lı yılların ikinci yarısında başlayan ikinci feminist dalganın birinci 
dalgadan esas farkı, kadın-erkek eşitliği talebinin ötesine geçerek, bu 
eşitsizliği ancak patriyarkal sistemin aşılmasıyla mümkün olabileceğinin 
bilince çıkmasıdır. Kimi hukuki kazanımların ardından bunun yetersiz 
olduğunu deneyimleyen ikinci dalgadaki kadınlar bir yandan yine kamusal
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alan ve eşitlik taleplerini sürdürürken bir yandan da gündemlerine yeni 
sorunları eklediler. Cinsellik, beden, toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet ve 
görünmeyen emek gündemlerinin başlıcaları oldu. Bu yeni mücadele 
alanları aynı zamanda kadın hareketinin alanının yeniden tanımlanması 
anlamına da geliyordu.

İkinci dalga kadın hareketinde kadınlar, ezilmişliğini sorguladı; bilinç 
yükseltme gruplarıyla evliliğe, anneliğe, cinselliğe, toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin deneyimlerini birbiriyle paylaşmaları sayesinde özel 
alanda yaşadıklarının sadece kendilerinin başına gelmediğini gördü. Özel 
olan politiktir sloganı işte bu süreçte, kadınların özel alanda 
yaşadıklarının kişisel sorunlar olmadığı, bu sorunun bütünlüklü bir 
toplumsal sorun olduğu tespitini yapmalarıyla çıkmıştır. Kadınlar aynı 
zamanda politika dışı olarak görülen sorunlarını bu sloganlarıyla 
politikleştirdiklerini de duyurmuşlardı. 

"Özel olan politiktir" sloganıyla  kamusal alan ve özel alan politikaları 
ortaya atılmıştır. Kadınlar tüm bu sorunları bilince çıkarmalarıyla 
bedenlerine sahip çıkma noktasında çözüm üretmeye ve buradan 
hareketle de örgütlenmeye gitmişlerdir. Şiddete, tacize, tecavüze, karşı 
yapılan kampanyalar, kürtaj eylemleri bu örgütlenmelerin sonucudur. Kız 
kardeşlik kavramı da yine bu dönem, kadınların ortak bir ezilmişliğe 
maruz kaldığı ve dolayısıyla çıkarlarının da ortak olduğunu  ima etmek 
amacıyla, ortaya çıkmıştır. 

Ne var ki, kadınların yaşadıkları ortak deneyimleri ve erkek egemenliğine 
karşı hissettikleri sıkıntıyı dile  getirebilmek için kullandıkları kızkardeşlik
kavramına toplumun diğer ezilen kesimlerine mensup kadınlar tarafından 
eleştiriler gecikmemiştir. Kadın hareketinin ikinci dalgasının şekillendiği 
60'ların ikinci yarısında  ihtiyaç duyulan birlikten hareketle çıkan 
kızkardeşlik kavramı parlak sözler ihtiyacını karşılayabilen bir kavram 
olabilmesi açısından yararlı bir mücadele sloganıydı. Ancak ardında 
gerçek bir birlik olmadığını maskelediği ve kendi içinde sorunlu ilişkiler 
barındırdığını göz ardı ettiği yönünde eleştirilmişti. Kadınların kendi 
aralarında bölünmüş olduğu gerçeği kızkardeşlik sloganını bir süre sonra 
boşa düşürmüştü. İkinci dalganın açtığı bu tartışma kadın hareketindeki 
kadınlar arasında bir bölünme yarattığı gibi kadın kategorisinin de 
bütüncül ve sorunsuz olarak kabul edilmesine karşı da itirazları 
yükseltmişti.

"Irksal bölünmelerin ve ırkçılığın olduğu toplumlarda siyah ve beyaz 
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kadınlar, zengin toplumlarda yoksul kadınlar, açlığın kıyısındaki 
kadınlar, fahişeliğe zorlanan genç kadınlar, kadın politik liderler, Batılı 
toplumlarda ki varlıklı ev kadınları, örtülü kadınlar vb. hepsi aynı kadın 
kategorisi altında birleştirilebilir miydi? Hepsi de erkekler tarafından 
aynı şekilde mi eziliyordu?" Caroline Ramazanoğlu'nun soruları 
kadınların yaşamları ve konumları arasındaki derin farklılıkları, erkeklerle
kurulan ilişkilerdeki değişkenliğe işaret etmiştir. Aynı zamanda cinsiyetçi 
baskının bütün kadınları kapsayan aşırı genellemeci terimlerle 
tanımlanmasının da zorluğunu ortaya koymuştur. "Kadın teriminin ne 
anlama geldiği deneysel olarak anlaşılmıyorsa, o zaman bu terimin 
daha fazla açıklanması gerekirdi." (Ramazanoğlu)

Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla başlayan ve tarih boyunca kendini 
mevcut toplumsal örgütlenme biçimlerine eklemleyerek var eden 
patriyarkal sistemi kapitalizmden kopuk ele alamayız. Yine beden 
politikalarına dair mücadele hem patriyarkaya hem de kapitalizme karşı 
mücadeleden bağımsız ele alınamaz. Hangi sınıftan, kültürden, ulustan 
olursa olsun tüm farklılıklarına rağmen kadına yönelik şiddet kadınları 
ortak bir paydada buluşturur; bu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak tüm 
sınıftan kadınlar, sırf kadın olmaktan kaynaklı bir ezilmeyi deneyimlese 
de, tüm kadınların ezilmişliklerini eşitlemek doğru bir yaklaşım değildir. 
Özel alan politikası yaparken taleplerin yalnızca bir kesimden kadınların, 
çıkışı itibariyle de orta sınıftan kadınların, taleplerini gözetiyor olması 
İkinci dalgada ve hatta günümüzde de kadınların düştükleri hata 
olmuştur. Beden politikalarına yaklaşım bu noktada  önemlidir. 

İkinci dalganın Türkiye'de çıkışı '80'li yıllarda olmuştur. Türkiye'de 
yaşanan pratikte de özel alanın politikleştirmesi için yapılan kampanyalar,
eylemler feminist hareketi fazlaca özel alana boğmuştur. Kadınların özele 
alana dair politik talepleri yalnızca orta sınıftan kadınları kapsamış, işçi 
kadınlara değmemiş ve bu da kitleselleşememesine neden olmuştur. Bu 
bakımdan Türkiye'de feminist hareketin özel alana dair yürüttüğü 
politikalar başarısız olmuştur. "Türkiye pratiğinde özel alanı 
politikleştirmek çabası kamusal alanın çöküşüne de denk geldiği süreçte, 
özel alanın içini kamuoyuna dökme, orada tüketme ve seyirlik malzeme 
haline dönüştürme ve bireyselciliğe düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. 
Oysa ki bunun bir kamusal görünürlük boyutunda kalmanın ötesine 
geçmesi, kamusal dönüşüm sürecine evrilmesi, politik ve pratiği içeren 
perspektif oluşturulması esas hedef olmalıydı. Özel alanın 
politikleştirilmesiyle ifşaat, itirafçılık, iç dökme, röntgencilik kültürü 
arasında ciddi bir açı farkı vardır. Ve zaman zaman kadınlar bunu 
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göremedikleri dipsiz bir kuyu içine düşmekten sıyrılamamışlardır. 
"Bağır herkes duysun!" ya da "Özel olan politiktir!’" sloganlarından 
anlaşılması gereken beden politikası bu olmamalıdır. Öte yandan özel 
alan sadece dayak, tecavüz, taciz gibi bedene yönelik sorunlar değil, 
yeniden üretimin kadının sırtına yüklendiği emek ile de bağlantılı bir 
alandır aynı zamanda. Yine özel alanda yaşanan kadına yönelik 
şiddetin, kamusal alanda yaşanan kadına yönelik şiddetten kopuk 
olmadığını görmek gerekir. Özel alanda yaşanan bir dayakla, 
gözaltında yaşanan cinsel şiddeti ve savaşlarda yaşanan tecavüzü bir 
bütünsellik içersinde ele almak gerekir."13

Sosyalizm önkoşullu kadın kurtuluş mücadelesi perspektifi, hedefi 
kadınları görmeden, onların sorunlarına inmeden değerlendiremez. Böyle 
değerlendirildiğinde anti-bilimsel, hedefi olmayan, analiz gücü ve kitle 
bağlarından yoksun elit bir harekete dönüşür. Türkiye'de feminist 
hareketin bu pratiği, onu bugün böyle bir yere itmiştir. Tersinden devrimci
hareketin kadın kurtuluş hareketinin bütününü küçük burjuva olarak 
tanımlayıp tecrit etmesi, erkek egemenliği hafife alması ve onu yıkma 
hedefini gerçek anlamda benimsememiş veya ertelemiş olması, devrimci 
hareketin (neredeyse hepsinin) kadın kurtuluş mücadelesinden ayrı 
düşmesine sebep olmuştur. Kadın sorununun sınıfları aşan bir sorun 
olduğunu görmezden gelmeyerek, geçmişten dersler çıkarıp  bugün aynı 
hatalara düşmemek gerekir. Sosyalizm önkoşullu kadın kurtuluş 
perspektifiyle, kitleselleşmenin koşulu olan işçi ve emekçi kesimler ve 
yoksul halk kitlesi içinde örgütlenmeyi, özel alanı kamusal alana taşımayı 
ve onunla bağını dönüştürecek tarzda kurmayı önümüze koymamız 
gerekir.

13 Kurtuluş Sosyalist Dergi, Ekin Bodur/Dilay İnkaya
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1968
Yeni Bir Gün Doğuyor

Sınıflı toplumların ortaya çıkışından bu yana yaşanan tüm mücadeleler, 
kendisinden bir sonraki savaşımın da biçimini belirledi. Spartaküslerin 
köleci Roma Devleti'ne karşı verdiği mücadeleler ve  Paris'te 1871'de 
yaşanan işçi ayaklanmaları, Bolşevik Devrimi'nin önünü açtı. Dünyanın 
her dönem tanıklık ettiği sınıf savaşımlarının sonu bir devrimle biterken 
bazen de kelebek etkisi yaratarak gelecek zamanları, toplumsal yaşamı 
belirlediği gibi siyasal-ekonomik-kültürel hayatta devrim niteliğinde 
değişimler yarattı. Değiştirmek istedikleri toplumu her yönüyle sorgulatan
ve toplumun tüm alanlarına yeni bir soluk getiren en büyük hareketlerden 
biriyse, 1968'de Paris'in batı banliyölerinde başladı.

Yirminci yüzyıla şeklini veren devrimci öğrencilerin Paris'in arka 
sokaklarında başlattıkları bu mücadele, kendinden bir önceki kuşakların 
izlerini taşıyor ve onların izlerinden gidiyordu. Birinci Paylaşım Savaşı 
sonrasında yükselen işçi hareketinin, mücadelelerini Ekim Devrimi ile 
taçlandırmasının ardından yeni bir devrim dalgası oluştu. İtalya'dan 
Kanada'ya, Macaristan'dan Çin'e kadar işçi sınıfı fırtına gibi geldi. İşçi 
sınıfının mücadelelerinin ardından da küresel çapta burjuvazi en kanlı 
karşı devrimi başlattı. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini ve 
İspanya'da Franco'nun başını çektiği faşist partilerin iktidara gelmesiyle 
(Sovyetlerin Stalingrad direnişinin zaferle sonuçlanması dışında), birçok 
yerde işçi sınıfı barikatlarda yenildi.

1950 ve '60'lara geldiğimizde de komünizmi benimseyen örgütler varlığını 
sürdürmeye devam etse de komünistler birçok yerde savaşı kaybetmişti. 
Dünyada ki dengeleri değiştirebilecek tek güç olaraksa Sovyetler hala 
ayaktaydı. Fakat, iç ve dış politikada zayıflamaya başlayan Sovyetlerin, 
kapitalizmin güçlenmesiyle beraber etkileri azaldı. Dünya pazarına açılan 
ABD, İngiltere, Fransa gibi kapitalist ülkeler siyasal-ekonomik hayatı 
belirlemeye başladı. Paranın bir kaç gücün elinde toplanmaya başlaması 
toplumsal sınıflar içinde yıpranmalara neden oldu. Bu etkiler, egemen 
güçlere yedeklenen ülkelerin toplumlarında köklü değişiklikler yarattı. 
Sözde demokrasi kisveleri altında başta kadınlar olmak üzere, toplumların
hemen hemen tüm kesimleri üzerinde baskıcı politikalar izlenmeye 
başlandı. 
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Dünya çapında yaşanan siyasal-ekonomik-kültürel gelişmelerden 
rahatsızlık duyan işçi sınıfı ve öğrenci hareketleri giderek patlama 
noktasına ulaştı. Özgürlüklerinin kısıtlandığını, konuşma haklarının bile 
ellerinden alındığını farkeden öğrenci hareketleri varolan düzene 
başkaldırdı. Eylemlerinde sürekliliği esas alan bu hareketler, burjuvazi için
her geçen gün içinden çıkılmaz toplumsal sorunları yarattı.

İlk karşı çıkış, Paris'te bulunan Amerikan Ekspres şubelerine saldırı 
gerçekleştirdiği iddia edilen  devrimci bir öğrencinin tutuklanması sonucu 
başlayan eylemlerle oldu. 300'e yakın öğrenci, amfilerde bir araya gelerek, 
142 kişiyle Paris'te Üniversite Konseyi odasını işgal etti. Konsey odasını 
işgal eden öğrenciler, eylemlerin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek 
için 22 Mart Hareketi (M22)'ni kurmaya karar verdi. Troçkist, Marksist-
Leninist, Maocu gruplar ve anarşistler de bu topluluklara katılınca, 142 
öğrencinin mücadelesi, bini aşan bir harekete dönüştü. Öğrenciler; 
"Profesörler, hem siz hem de kültürünüz ihtiyarlamış", "Yaşamamıza izin
verin", "Rüyalarınızı gerçeklik olarak kabul edin" gibi posterler ve 
sloganlarla  üniversitenin duvarlarını kaplamışlardı. Üniversite dekanlığı 
çareyi okulu belli aralıklarla kapatmakta aradı. Fakat, okul her açıldığında 
eylemlilikler aynı hızla devam etti. 

"Kapitalist sömürünün gelecek kadroları olmayı reddediyoruz"

Akademisyenler, hatta aralarında sol görüşlü olduğu bilinen profesörler 
bile, eylemcilerin cezalandırılması için harekete geçme çağrısı yapıyordu. 
Üniversite dekanlığı bir dizi baskıcı önlem alarak polise kampüste 
serbestçe dolaşma hakkı verdi. Basın-yayın kurumlarıysa büyüyen öğrenci 
hareketini, küçük grupların gençlik heyecanları ve anarşistlerin deliliği 
olarak lanse etti. Fransız Komünist Partisi bile ilk zamanlarda bu çizgiye 
yakın açıklamalar yapıyordu. 26 Nisan'da merkez komite üyesi Pierre 
Juqin, Naterre'de bir toplantı düzenledi ve "Ajitatörler işçi çocuklarının 
sınavları geçmesini engelliyorlar" diyordu. Hümanite'de Komünist 
Parti'nin 2 numaralı ismi olarak bilinen Georges Marchais ise "Bu sahte 
devrimcilerin maskeleri enerjik bir biçimde düşürülmelidir çünkü onlar 
objektif olarak Gaullist iktidarına ve büyük kapitalist tekellere hizmet 
ediyorlar" diye yazıyordu.
1968'in hızlı ilerleyişi karşısında hakim güçlerin de saldırıları sürekliliğini 
koruyordu. Nanterre Kampüsü'nde devrimci öğrencilerle Paris'ten gelen 
Occident grubu arasında da çatışmalar gittikçe şiddetini arttırdı. 2 Mayıs 
günü dekanlık üniversiteyi, polis yardımıyla yeniden kapattı. Kapatma 
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kararını tanımayan öğrenciler Sorbonne bahçesinde bir toplantı 
düzenleyerek üniversitenin kapatılmasına, M22 üyelerinin 
tutuklanmasına ve disiplin işlemlerine yönelik protestolar 
gerçekleştirmeye karar verdiler.

Eylemlere son vermek isteyen hükümet ise üniversitenin Latin Kanadı'nı 
işgal ederek Sorbonne'u kuşattı. Uzun yıllardır hiç görülmemiş üniversite 
baskınının ardından polis, öğrencilere okuldan serbestçe çıkabileceklerini 
söyledi. Fakat, öğrenciler üniversiteden çıktıkları anda gözaltına alınmaya 
başladılar. Gözaltılara ve polis şiddetine tepki olarak bir anda yüzlerce 
öğrenci Sorbonne meydanında toplanmaya başladı. Gaz bombalarıyla 
saldırıya geçen polise karşı öğrecilerin protestosu gitgide büyüyordu. 
Öğrenciler polise ve polis araçlarına saldırıyordu. Çatışmalar gece boyunca
sürdü ve 70'in üzerinde polis yaralandı, 400'ün üzerinde öğrenci 
tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Eylemlere ve eylemcilere yönelik bu 
saldırılar hükümetin beklediğinin aksine dünya çapında büyük etkiler 
yarattı. Eylemler sürekli olarak güç kazanıyor ve kitleselleşiyordu. ''Polis 
Latin Kanadı'ndan Defol'', ''Yoldaşlarımızı Serbest Bırakın'' gibi 
sloganlarla 45 bin kişi Fransa sokaklarında haykırıyordu. Öğrencilerin 
başlattığı bu harekete liseli, öğretmen, işsiz ve işçi herkes katılıyordu. 
Seine'den yükselen dalga Başkanlık Sarayı'nın da olduğu Champs-
Elysees'ye kadar yayıldı. Sokaklarda Enternasyonal Marşı duyuluyordu. 

Bazı kasabalarda yapılan eylemler sonucunda da zaferler kazanılıyordu. 
Hükümet, durduramadığı bu hareket karşısında çaresizlikle 10 Mayıs'ta 
üniversiteyi tekrar açma kararı aldı. Taviz değil, haklarını isteyen 
öğrenciler vazgeçmiyordu. Latin Kanadı'nı ve Sorbonne'u kaşatmış olan 
polise karşı sayıları on binleri bulan kitleler durmadan barikatlar kuruyor 
ve savaşıyorlardı. Sabah olmaya başladığındaysa polis, Fransız çevik 
kuvvetlerinin başını çektiği güçlerle, biber gazlarıyla, üniversitedeki 
öğrencilere tekrardan saldırmaya başladı. Şiddetlenen çatışmalar iki 
tarafta da yüzlerce yaralının olmasına neden oldu. Halkın büyük tepkisini 
çeken bu saldırılara karşı pek çok kişi öğrencilere ve işçilere kapılarını 
açarak, polislerin üstlerine su dökerek tarafını belli etti. Paris ve bütün 
Fransa patlamaya hazır bir bomba halini almıştı. 11 Mayıs Cumartesi günü
bütün ülkede yalnızca öğrenciler değil, genç işçilerin, öğrencilerin 
ailelerinin ve yüz binlerce işçinin katıldığı eylemlerler düzenlendi. Fransa 
bu kez ezilenlerin işgali altındaydı. Her yerde insanlar baskıcı güçleri 
lanetliyordu. 

Fransız Komünist Partisi'nin de aklı başına geliyordu. Ülkede ki bütün 
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sendikalar, hatta bazı polis sendikaları bile, hükümeti ve baskıcı 
politikalarını protesto etmek için 13 Mayıs'ta genel grev çağrısı yaptı. İşçi 
sınıfı tam kadro, günlerdir polis karşısında direnmekten bir an bile 
vazgeçmemiş öğrencilerin yanında yerini aldı. Tek bir slogan herşeyi 
anlatıyordu: ''De Gaulle, On yıl, artık yeter!" Eylemlerin ardından 
ülkedeki bütün üniversiteler işgal edildi. Üniversitelerde özgürlük için 
sürdürülen tartışmalar yalnızca üniversitelerle sınırlı değildi. Kapitalizm, 
sömürü düzeni ve toplumsal koşullar da gündemde büyük yer tutuyordu.

14 Mayıs günü de üniversite işgalleri ve tartışmalar sürdü. Mücadelenin bu
ivmede kalamayacağını ve hayatına eskisi devam edemeyeceğini düşünen 
genç işçiler, bu sırada ani bir greve gittiler ve fabrikalarını işgal ettiler. 
Tarih '68 olayları sırasında görebileceği en büyük öğrenci hareketine, 
uluslararası işçi hareketiyse 9 milyon işçinin katıldığı en büyük greve 
tanıklık etti. '68'in seyrini ve rengini değiştiren asıl durum da, işçilerin 
genel grevler düzenleyerek düzenin çarkını durdurmaları oldu.

Ve Onurlu Yaşamanın Zamanı Geldi!

'68 Hareketi, üniversite öğrencilerinin bu dönemde hayat içinde yaratılan 
tüm kötü koşullara karşı koyuşuydu. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına 
rağmen '68 ruhu hala her ayaklanmanın her devrimci savaşımın bir 
parçası olmaya devam etmektedir. Fakat, '68 Hareketi'nin altının çizilmesi
gerekilen esas konusu, bu hareketi burjuvazinin korkulu rüyasına çeviren 
işçi sınıfı mücadelesi iken, bu tarih içerisinde pek anılmaz.

Oysaki olayların gidişatını değiştiren esas gelişme, genç işçilerin, ''grev bile
yapamayan'' öğrencilerin mücadelelerinden etkilenip Nantes'da, Sud-
Aviation fabrikasını işgal etmeleriydi. Nantes'da yaşayan öğrencilerin de 
büyük desteğini alan işçi grevleri sürekli olarak artıyordu. Grevler, 
Nantes'dan Cleon'a ulaşmış, Renault fabrikası da işgal edilmişti. 
Normandiya'da ve bölgedeki iki ayrı fabrikada genel grev ilan edilmiş, 
sınırsız işgaller gerçekleşmiş, patronlar fabrikalara kilitlenmiş ve kapılara 
kızıl bayraklar asılmıştı. Fransa'nın en büyük fabrikası Renault'nun diğer 
fabrikaları da genel greve gitmişti. Tüm burjuvazi diken üstündeydi, 
uykuları kaçmıştı. Fransa ekonomisi için çarpıcı bir gerileme yaşanıyordu. 
Çünkü, ''Renault hapşurursa Fransa nezle olur''du.
Fransa'nın kentlerinde yaşanan işçi mücadeleleri gitgide taşralara da 
yayılıyordu. Genç işçiler, eylemlerin olduğu her yerde en ön saftalardı. 
İşçilerin taleplerinin sıralı olduğu bir listeleri bile yoktu. Yalnızca 
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zincirlerinden başka kaybedecek birşeyleri olmadığını biliyorlardı. Onlara 
perspektif sunabilecek bir komünist parti de yoktu. Varolan komünist 
parti de mücadeleye ayakbağı olmaktan başka bir işe yaramıyordu. Yine de
işçilerin mücadelesi her geçen gün büyüyordu. '68 kuşağı, tarihin 
görebileceği en büyük işçi grevlerine tanıklık ediyordu. 8 milyon işçi bir 
anda topyekün greve çıkmışlardı. Bütün sektörler greve destek veriyordu. 
Futbolcular ve sanatçılar da destekçiler arasındaydı. Fransız Futbol 
Federasyonu'nun binasına kızıl bayraklar asılmıştı. Yönetmenlerse '68 
kuşağına destek verdikleri için başladığı günden bugüne Cannes Film 
Festivali ilk defa yarıda kesilmişti.

Sokaklardan, tiyatro salonlarına kadar her yerde tartışmalar sürüyordu. 
Kaldırım taşları panel koltuklarını andırıyordu. Burjuvazi büyük bir korku 
ve huzursuzluk içinde kıvranıyordu. Hükümetin yaptığı açıklamalar 
eylemcileri sinirlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Sokaklarda 
çatışmalar devam ediyor, polis araçları ateşe veiliyordu. Hükümetin 
dünyanın en büyük grevini hafife alan açıklamaları öfkeyi daha da 
perçinliyordu. Düzen karşıtı görüşlerin her geçen gün keskinleştiği bu 
hareket hükümete cevap olarak kapitalizmin merkezlerinden Paris 
Borsası'nı ateşe verdi.

Burjuvazi korku içinde Çalışma Bakanlığı, sendikalar, patronlar ve 
hükümet arasında pazarlıkları başlattı. Çaresiz kalan burjuvazi, 
sendikaların istediğinden daha fazlasını vereceklerini söylüyordu. 
Mücadelelerinde kararlı olan işçilerse hükümetin istifa etmesinden geri 
adım atmıyorlardı. Sendikaların uzlaşmacı tavrı da onları rahatsız etmişti. 
İşçi sınıfı, sendika temsilcilerini ve komünist parti üyelerini hiç 
dinlemeden sunulan bütün anlaşmaları reddettiler. Bu arada da De 
Guella'da istifa etmeyeceğini açıklayarak işçi sınıfıa karşı bütün güçlerini 
toplayarak büyük bir miting düzenledi. Aynı zamanda da işçilerin işe geri 
dönmeleri için burjuvazi fabrikalarla ayrı ayrı görüşerek pazarlık yapıyor, 
hareketi içeriden bölüyordu.

Burjuvazinin karşı hamleleri sonucunda parça parça da olsa işe geri 
dönüşler başladı. Geri dönüşlerin başladığı bu zamanlarda bile 6 milyon 
işçi hala grevdeydi. Birçok işçi direnişte hala çok kararlıydı. Fakat, 
sürekliliğe oturan karşı devrimci çabalar birçok sektörde işçilerin çalışma 
alanlarına geri dönmesine neden oldu. Zayıflayan mücadeleden ve ülkenin
karmaşıklığından faydalanan sağcılar Fransa'da yapılan seçimlerde zafer 
kazandılar. İşçi sınıfı ise bu kez yenilmiş olsa da dünya çapında büyük bir 
zafer kazandı. Başta işçi sınıfı ve kadınlar olmak üzere bütün ezilenlere 

67



büyük bir direniş mirası bıraktı.

Dünyayı Sarsan '68 Hareketi İlerliyor: ''Koş Yoldaş, Eski Dünya
Arkanda!''

Paris'te bir grup gencin çaktığı kıvılcım, hükümetin ve polisin baskı ve 
zora dayalı yöntemleriyle bütün egemen güçleri yakan bir ateşe dönüştü. 
Bu dönemde en kitlesel, en büyük eylemler sömürünün, ırkçılığın ve 
yoksulluğun en uçta yaşandığı ABD'de yaşandı. İlk kitlesel eylemler Kuzey 
Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde gerçekleşti. Halkını, 
Vietkonglarla savaşmaya ikna etmeye çalışan, ırkçı ve cinsiyetçi ayrımları 
besleyen ABD hükümetine karşı büyük bir öfke vardı. Fransa'da başlayan 
başkaldırı ABD halklarında biriken bu öfkenin dışa vurulmasının itici gücü
oldu. Üniversitelerde ''konuşma ve reddetme özgürlüğü'' talepleriyle 
kitlesel eylemler düzenlendi. Öğrenci hareketinin bu direnişi karşısında, 
burjuvazi gereğinden fazla bir baskıyla karşılık verdi. Öğrencilerin oturma 
eylemleri yaptığı sırada polis üniversiteye girerek 800 öğrenciyi tutukladı. 
Öğrencilerin direnişi burada son bulmayınca üniversite yönetimi 
üniversitelerde siyasi faaliyet yürütülmesine izin vermek zorunda kaldı. 
Tıpkı Fransa'da olduğu gibi ABD'de de öğrenci hareketi bu küçük tavizlerle
yetinmedi. Hızla kitleselleşen ve önem kazanan hareket kadın haklarının 
savunulması, ırkçılık ve Vietnam Savaşı'nın engellenmesi gibi konularda 
militanlaşmaya başladı. Ülkede herkes, özellikle savaş karşıtı 
protestolardan etkileniyor ve bu hareketlere katılıyordu. 

Sokaklarda öğrencilerin, işçilerin, kadınların ilerleyişi sürerken, egemen 
beyaz anlayışın gölgesinde ve insafında yaşayan siyahların gettolarında 
görülmemiş isyanlar patlak verdi. Vietnam Savaşı'nın hiçbir parçası 
olmayan ve en büyük karşıtları olan siyahlar savaşa zorla gönderiliyordu. 
Tüm dünyayı saran kasırga, siyahları ve beyazları aynı mücadele içinde 
aynı değerler için savaştırıyordu. Siyahların yaşadığı Harlem gettosu 
sakinleri, Kolombiya Üniversitesi'ni Pentagon'a maddi destek sağladığı 
için binlerce öğrenciyle işgal etti. Öğrenci hareketi siyahların yardımıyla 
tarihindeki en büyük eylemlerden birini gerçekleştirdi. 

ABD'de mücadelenin beyaz olduğu kadar siyah da olması tüm gerçeklikleri
gün yüzüne çıkardı. Yıllarca yaratılan eşitsiz cinsiyet ilişkileri, ırkçı 
ayrımlar Vietnam Savaşı'nın tüm toplumda bıraktığı izlerle beraber su 
yüzüne çıktı. Bir tek soru bütün soruların da cevabıydı: ''Vietnam'da ne 
yapıyoruz?'' Vietnam'da ne yaptıkları sorusu en çok gençliğin canını 
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yakıyordu. Hayalini kurdukları özgürlüklere kavuşmak ve onu savunmak 
için birçok genç herşeyini bırakıp yurtdışına çıkıyordu. Savaşın bu şekilde 
dışında kalanların yanı sıra savaşın tam ortasına düşmüş, hiçbir şeyden 
haberi olmayan on binlerce genç kendi ülkelerinin politikalarının bedelini 
canlarıyla ödedi. Sözde ''barbar'' Vietkonglara medeniyet götürmeye giden 
Amerikan gençleri, gerçekleri Vietnam'da öğrendi. Masumların, yoksul 
köylülerin, çocukların katledilmesini, kadınlara tecavüz edilmesini 
emreden Amerikan askerlerinin medeniyetle bir alakaları olduğunu 
düşünemiyorlardı. Savaş gazileri ülkelerine dönünce tüm gerçekleri 
anlatıyordu. ABD hükümeti toplumun ruh ve akıl sağlığıyla oynamıştı. 
Amerikan askerleri, Vietnam'da bir insanın diğerine asla yapamayacağı 
şeyler yapıyorlardı. Vietnam Savaşı'nın ardından Amerikan askerleri asla 
eskisi gibi yaşamlarına devam edemeyeceklerdi. 

Toplumun tüm ezilenlerinin üzerinde hissedilen, insan olmanın verdiği 
ağır yük artık kimse tarafından taşınamıyordu. Bu baskılanma durumu 
önce kendini pasifist ve şiddet karşıtı eylemlerle ortaya koydu. Şiddet 
karşıtı Hippilerin kalesi, San Francisco banliyölerindeki Berkeley 
Üniversite'sinde ilk eylemler, gerçekleşmesi beklenmedik birşey değildi. 
Fakat, şiddet karşıtı hareketlere yönelik sistematikleşen polis saldırılarının
bu hareketi militanlaştırması hükümet için beklenmedik birşeydi. 
Hareketin niteliği sürekli olarak kendini artırıyordu. Hareket, New York 
Borsası'na yönelik eylemleriyle kapitalizm karşıtı bir nitelik kazanmış, 
polislerle saatlerce çatışmış ve bir domuzu ABD başkanlığına aday 
göstererek düzen karşıtı bir hal aldığını duyurmuştu.
  
'68 yılı yeni bir kuşak yaratıyordu. Gençlik hareketleriyle başlayan 
sistemin düzenlediği tüm alanları darma duman eden bu hareket tüm 
dünyada hızla yayıldı. ABD ve Fransa'da çalan çanlar İngiltere'den  
Japonya'ya, İtalya'dan Almanya'ya kadar yankılanıyordu. Franco 
Rejimi'nin tüm vahşi uygulamalarına rağmen İspanya bile bu seslerden 
etkilenmişti. Kapitalizmin yeni yeni gelişmekte olduğu Türkiye ve Brezilya 
gibi ülkelerde de 68'in etkisi görülmeye başlamıştı. 

Açlıktan ölmenin kesinliğinin yerini sıkıntıdan ölme ihtimalinin
alacağı bir dünya istemiyoruz!

 
'68 hareketinin en önemli özelliği yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin
toplumsal yaşamda yarattığı etkilere karşı radikal bir tutum almaktı. 
Savaşa, toplumsal cinsiyet normlarına, ırkçılığa, yoksulluğa karşı 

69



başlatılan bu mücadele aynı zamanda eski kuşaklara karşı da 
yürütülüyordu. Yeni kuşağın eski kuşakla en büyük çatışması eski 
kuşakların, ailelerin bencilce isteklerini gerçekleştirmek için kapitalizme 
boyun eğmeleriydi. Yoksulluk ve hırpalanmışlık dolu yıllar geçiren '68 
kuşağının aileleri çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için gece 
gündüz çalışıyor ve politikayla ilgilenecek vakitleri kalmıyordu. Dünyada 
geleceği olmayan yüzbinlerce çocuk varken, '68 gençliği, ailelerini bu 
bencil görüşleriyle, paraya tapmakla suçluyorlardı.

'68 kuşağı kapitalizmin yaratmış olduğu kültürel değerlerin tamamını 
reddediyordu. Kültürel değişimi esas alan gençlik hareketi 60'ların sonuna
doğru karşı kültürü benimsedi. Uyuşturucu kullanımından Doğu 
tasavvufu hayranlığına, ilginç giysiler giymekten uzun saçların moda 
olmasına kadar çok çeşitliliği esas alan bir yaşam tarzı meydana geldi. 
Yeni yaşam tarzı sistemin dışına çıkarak, alternatif yaşamı örgütleyerek 
daha özgün bir duruşu ortaya koydu. Bu kültürün adına Hippi kültürü 
deniliyordu. Hippi kültürü, İkinci Paylaşım Savaşı'nın ardından '70'lere 
kadar özellikle Amerikan toplumsal yapısına karşı başkaldırının adresi 
oldu. 

Karşı kültürle devrimciliği birleştiren Hippi kültürünün içinden çıkan 
Yippiler ise toplumun yozlaşmış kurumlarının ortadan kaldırımasını ve 
sınırsız özgür bir dünyayı savundular. Toplumun kabul ettiği, alışılmış 
bütün değerleri reddettiler. Özgürlükte sınır tanımayan gençlik hareketleri
''The Beatles'' gibi grupların şarkılarından esinlendiler. Özgürlük 
hareketlerinin  liderleri Che Guevera ve Angela Davis gibi isimleri 
hareketin önderleri olarak gösterdiler. Özgürlük ve onun yaşamın 
kendisiyle buluştuğu herşey ve heryer onlar için çok önemliydi. 
Sıkılmaktan ölecekleri bir dünya istemiyorlardı.

'68'de Kadınlar Ne İçin/Kim İçin Mücadele Ediyordu?

'68 Hareketi, Fransa'dan tüm dünyaya açılan bir kapı oldu. 1960'lara 
damgasını vuran öğrenci ve işçi hareketleri, içerisinde barındırdığı farklı 
hareketlerden gelen birçok insanın yaşam biçiminde değişiklikler yarattı. 
Değişen yaşam tarzları, birçok hareketin mücadele yöntemlerini değiştip, 
bu hareketleri ileriye taşıdı. Öğrenci ve işçi hareketleri, kadın hareketleri, 
etnik ve ulusal hareketlere katılmış olan binlerce insan yaşamlarını 
siyasallaştırdığı gibi siyasal olanı da yaşamsallaştırdı. Toplumun o güne 
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kadar dışlanmış ve baskılanmış tüm kesimleri, öğrenci ve işçilerin 
başlatmış olduğu bu isyan hareketinde kendine bir yer buldu. '68'in tüm 
farklılıkları, toplumsal cinsiyet rollerini, toplumun ahlak ve kurallar 
bütününü pek de önemsemeden, dilediğince ortaya koyabilme imkanı 
sağlayan tarzı, o güne kadar kendini tek başına varedememiş hareketler 
için bir şans anlamına geliyordu.

'68 Hareketi, alışılmış sol hareketlerin ve sol partilerin dışına çıkarak 
bürokratik-statükocu tarzı da mahkum ediyordu. Avrupa'da 
özgürlükçü/anarşist eğilimleri olan karşı kültürle, ABD'de yaşanan 
hippilik kültürünün parçası haline gelen uyuşturucu ve rock kültürleri de 
onlar için bir dışavurumu ifade ediyordu. Alışılagelmiş herşeyin karşısında
duran bu yeni tarz, teorik bir kaosun göstergesi olmuş olsa da insanları, 
duygularını ve düşüncelerini özgür bırakmaya yöneltiyordu. Bu 
dışavurumculuk, özellikle kadın hareketleri için söylemediklerini 
söylemek açısından önem taşıyordu.

'68 Hareketi'nin birikmişliğinin yaşandığı yıllarda kadınlarda oy hakkı, 
eşit iş, eşit ücret, eğitim ve kürtaj hakkı için mücadeleler vermiş ve  
sonucunda da kazanımlar elde etmişlerdi. Verilen mücadelelerin sonunda 
ise parlementolardan geçen yasalar, uluslararası alanlarda kabul gören 
anlaşmalar, hiçbiri kadınların hayatlarını değiştirmeye yetmemişti. 
Kadınlar hala vasıfsız işlerde çalışıyordu. Üniversitelere giriş izinleri olsa 
da kadınların eğitim hakları önünde duran başka etkenler oluyordu. 
Kürtaj olmaya giden kadınlar aşağılanıyor, vazgeçmeleri için herşey 
yapılıyordu. Belli ki, sorunun esas kaynağı gündelik yaşamı kurtaracak 
çözümlerin üretilmesi değildi. Karşılarında bireysel, anlık mücadelelerle 
yenilemeyecek kadar güçlü kökleri olan bir düşman vardı. Tüm 
gerçekliğiyle hayatının her alanında olan bu düşmanla yüzleşen kadın 
hareketleri politikleşme yolunda ilerlemeye başladı. Bu politikleşme 
süreci, kadınları örgütlü olarak harekete geçmeye çağırıyordu. '68 
Hareketi'nin işçi ve öğrenci mücadeleleriyle dolu günleri de,  ortaya çıkan 
bu enerjiye, nereye kanalize olacağının yönünü gösteriyordu.  

Yeniden doğuşların yaşandığı ve toplumun aynı acıları yaşayan kesimlerini
beraber mücadele etmeye çağıran bu ruh, bu yüzden kadın hareketleri için
de tarihi bir önem taşıyordu. Nitekim, kadın kurtuluş hareketleri '68 
hareketinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu dönemlerin hemen sonrasında 
ortaya çıktı. Tıpkı, geçmiş mücadele alanlarında da olduğu gibi kadınlar, 
özgürlüklerin doruk noktasında yaşandığı bu dönemde de ikinci planda 
kalmışlardı. Öğrenci ve işçi hareketleri içinde en kalabalık kesimlerden 
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birini oluşturan kadınların sesleri, yerleşmiş erkek egemen kültür 
tarafından bastırılıyordu. 
 
Özgürlüğü bile erkeklerin çizdiği yolda yaşayan kadınların mücadelesi, 
özgürlük adı altında başka bir pota da eritiliyordu. Tüm tabuları yıkan 
Hippi kültürü içinde, her türlü aşağılanmaya maruz kalmış siyahların 
arasında, öğrenci ve işçi hareketleri içerisinde kadınlar, kendi haklarını 
savunmak için yer bulamıyorlardı. Herbiri kendi alanlarında özgürlüğü 
arayan erkekler, kadınlardan büro işçileri gibi hizmet etmeye devam 
etmelerini istiyorlardı. Hamile kalmaktan korkmanın geri kafalılık 
olduğunu, çocuğun babasından sorumluluk almasını beklemenin sistemin 
aile içi ilişkilerine özgü olduğunu tekrarlayıp emek-beden sömürüsünü 
özgürlük adı altında yeniden üretiyorlardı. Özgürlük gelecekse erkekler 
için gelmeliydi. Hiçbir erkek, kadınların gönlüne kurduğu tahttan 
vazgeçmiyordu. Kadınlar, ne zaman bu sorunlardan bahsetmeye kalkışsa 
sert tepkilerle karşı karşıya kalıyorlardı. 

Herşeye rağmen kadınlar oldukça kararlı davranıyorlardı. Kadınlar, 
eşitsiz-iktidar ilişkilerinin yıkılmak istendiği 68'lilerin dünyasında, 
rastgele bir araya gelmiş üç erkek arasında bile hemen kurulan iktidarcı ve
hiyerarşik ilişkiler arasında kaybolup gidecekler miydi? Tabi ki öyle 
olmayacaktı. Yeni bir formla hayatlarına sunulan erkek egemen kültüre, 
mücadele içerisindeki erkek yoldaşlarının baskısına karşı '68'in değiştirici 
ruhuyla kendi hayatlarını değiştirmek için kendi örgütlenmelerini 
oluşturmaya gideceklerdi.

Kadınların bu kararı, '68 Hareketi ve diğer mücadele alanlarından bir 
kopuş olarak algılanmamalıydı. Özgürlük hareketi içerisinde kendisine yer
bulamayan kadınlara, '68 kuşağı yine de hiçbir şey katmamış değildi. 
Egemen beyaz anlayışa karşı sonuna kadar dirençle savaşan siyahlar, 
kapitalizmin yaşamın içindeki siyasi-ekonomik-kültürel tüm etkilerine 
karşı koyan öğrenciler, emek sömürüsüne karşı dünyanın çarkını 
durduran işçiler... Hepsinin kaderi kadınlarınkiyle ortaktı; hepsi 
kadınların kurtuluşu yolunda örgütlenmenin ilham kaynağıydı. Erkeklerin
özgürlük savaşlarından küçük paylar bile alamayan kadınlar (eşit sonuçlar 
almayı bir kenara bırakalım) herşeye rağmen özgürlük için savaşmanın 
gizli öznesi olmuşlardı. Kadın hareketi tarihinde, '68'de yaşanan 
mücadeleler önemli deneyimler oluşturuyordu. Kadın hareketi tarihi '68'le
beraber varolmaya başlamamıştı, ama '68 kadın hareketleri için örgütsel 
bir milad olmuştu.

72



Uzun süren yıpranmışlık ve yenilgi dolu mücadele yıllarının ardından 
kadın hareketi, iç örgütlülüğünü sağlayarak kadın kurtuluş hareketlerine 
dönüştü. Kendilerine biçilen rolleri reddederek siyasi arenada yerlerini 
aldılar. Kadınların kendi örgütlenmeleri, ezilenlerin mücadelesini bölmek 
gibi suçlayıcı düşüncelerle pek de hoş karşılanmadı. İşçiler, siyahlar, 
öğrenciler kendi kurtuluşlarını gerçekleştirmek için ayrı örgütlenmelere 
gidiyorlardı. Söz konusu kadınlar olunca seçilen bu yolun sonu ''ezilenlerin
mücadelesinin bölünmesine'' çıkıyordu. Oysaki, kadınlar tüm ezilenlerin 
kurtuluşundan vazgeçmiş değillerdi. Fakat, ezen-ezilen ilişkileri içerisinde 
kadının, tüm ezilenlerin durumlarıyla beraber ele alınması gereken farklı 
bir konumu vardı. Erkek egemen ilişkiler ve onun kurumsallaşmış hali 
olan patriyarka, kapitalizmin yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber 
(devrimciler veya değil), bütün kadın-erkek ilişkilerinin arasına sızmıştı. 
Evde, okulda, fabrikada, şirkette kadınların tüm düşünceleri, üretimleri, 
yaşamları bu egemenlik anlayışı çerçevesinde tutsaklaştırılmıştı. Mesele, 
yalnızca kendi örgütlenmelerini oluşturma meselesi değildi. Esas sorun 
kadının kurtuluşu yolunda doğru perspektifi yakalayabilmekti. Kadın 
aklının özgürleştirilmesi ve aklın üretiminin önündeki engellerin 
kaldırılmasıydı. 

Doğalından örgütlenmiş hiyerarşik ve baskıcı erkekleşmiş örgütlenmeler 
içinde kadınların kendi  kurtuluşlarını gerçekleştirebilmeleri mümkün 
değildi. Kadınların kurtuluşunun ayrı örgütlenmesi devrim niteliğinde bir 
karardı. Ne yazık ki, devrimciler de bunu kendi mücadeleleriyle 
ilişkilendirmekte zorlanıyorlardı. Kadın kurtuluş mücadelesine ''saygı'' 
duyuyorlar ve kadınların söylediklerinin aksine birşey söylemiyor olsalar 
da, aslında kadın mücadelesine dair birşey de söylemiyorlardı. Erkek 
yoldaşların tavrı, daha çok 'aile babası'nın kız çocuklarını kollamaya 
çalışan tavırlarına benziyordu. Bu durum kadınların bir türlü 
uyanamadıkları kabuslara dönüşüyordu. 

Devrimci gruplarla, kadın kurtuluş mücadelesi arasında süren teorik ve 
pratik tartışmalar kadınların kendi örgütlenme çalışmalarını hızlandırdı. 
Çok açıktı ki kadınlar artık devrimci mücadelede aparat olmak 
istemiyorlardı. Erkek egemen anlayışın işlediği suçlar yüzünden kadınlar, 
böyle bir örgütlenmeye gitmişti. 

'68'in teorik kaosunun yarattığı etkiyle de kadın kurtuluş mücadelesi ve 
devrimci örgütler bu konuda doğru bir perspektif ortaya koyamıyordu. 
Devrimin erkeklerin işi olduğu anlayışı, kadın kurtuluş hareketlerini de 
yaşadıkları kötü deneyimlerin ardından yalnızca kadınların kadın 
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oldukları için yaşadıkları sorunları gündeme getirmeye götürmüştü.  
Kadın kurtuluş hareketleri içerisinde Marksizme ve sosyalizme inancını 
yitirmeyen ve bu örgütlerde çalışmaya devam eden gruplar da olmuştu. Bu
gruplar, radikal-feminist kadın örgütlenmeleriyle ve kendi örgütleri 
arasında derin tartışmalar yürütmüştü. Devrim mücadelesi içerisinde 
eksik bırakılan kadınların kurtuluşu mücadelesini tamamlamaya gönülden
inanmış olan bu kadınlar, savundukları çizgide yollarına devam 
etmişlerdi.

Devrimci örgütlerdeki kadınların sürdürdüğü bu zorlu mücadele herşeye 
rağmen sağlam bir temele oturmuştu.  Kesinliğe kavuşmuş bir gerçek 
vardır ki, o da dünya devrim mücadelelerinin esas öncülerinin işçiler 
olduğudur. İşçi sınıfının harekete geçmediği bir dünyada sosyalist 
devrimlerin yaşanmasını beklemek hayal ürününden başka birşey değildir.
Sosyalizme bağlılığını devam ettiren kadın kurtuluş grupları içinde işçi 
kadınlar, mücadelenin ana eksenini oluştururlar. Bu gerçeklikte tüm 
dünya kadınlarının birlikte mücadele etmesi perspektifinin karşısında 
durmamaktadır. Hangi sınıfa mensup olursa olsun, Engels'in de kadınlara 
dair söylediğin sözün doğruluğu ortadır: ''Burjuvazi erkektir, kadınlar da 
proleter.'' Her kadın, yaşam standartları yüksek veya en aşağı da olsun 
evin içinde bir erkeğin işçisi pozisyonundadır. En iyi düzeydeyken, yani 
tanrılar kadınken bile, tanrı anlayışı erkeklerin güzellik ve masumluk 
anlayışına göre düzenlenmiştir. Kadınlar için tapılmak bile kendilerine ait 
birşey olmadığı gibi bir de erkeklere hizmet ediyordur. Yoksa bir kadın 
neden tanrı olmalıydı ki? 

Çeşitli hayatlar yaşayan kadınların durumları gösteriyor ki, tüm ezme-
ezilme ilişkilerinde ortadan kaldırılması gerekilen temel etken sömürü ve 
bağımlılık ilişkileriydi. Fabrikada çalışan bir kadınla holding yöneticisi 
olan bir kadın, kendi sınıfsal intiharını gerçekleştirmediği koşullarda, aynı 
düzeyde bu egemenlik ilişkilerine maruz kalmıyor olduğundan, ortak 
mücadele içinde de yer almaları pek mümkün değildir. Ezen ve ezilen 
sınıflardan kadınların ortak mücadelesinin devrimci örgütler için 
anlamsızlığı doğaldır. Fakat, aralarında uzlaşmaz çelişkiler olan ve tüm 
ezen-ezilen mücadelelerine rağmen, dünyanın bütün erkeklerinin, erkek 
egemen ilişkiler çerçevesinde anlaşmış olmaları da bir o kadar 
anlamsızdır.

'68'in teorik kaosunun yarattığı etkiyle de kadın kurtuluş mücadelesi ve 
devrimci partiler bu konuda doğru bir perspektif ortaya koyamıyordu. 
Kadınların kurtuluşu başta sınıf sorunu olmak üzere ırk, etnisite gibi 
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etkenlerden bağımsız olarak ele alınamazdı. Nitekim, kadın kurtuluş 
mücadelesi tüm sınıfları kesen bir sorun olduğu gerçekliğini de hep 
korudu. Fakat bu sorun en çok işçi sınıfı içerisinde can yakıcı bir hal 
alıyordu. Bu nedenle kadın kurtuluş mücadelesi işçi kadınların 
öncülüğünde tüm dünya kadınlarıyla gerçekleştirilmeliydi. Kadın kurtuluş 
hareketine bağlı bazı grupların yeni yeni politikleşmeye başladığı '68 
hareketinin yaşamış olduğu sorunlar, onları bu alanlardan uzaklaştırmış 
olsa da bu durum keskin cümlelerle yargılanmamalıdır. Dönemin devrimci
gruplarının ve özgürlük hareketinin temel dinamiklerinin erkek egemen 
kültürünün yaratmış olduğu bu ayrılıklar, bu anlayış mahkum edilerek 
sonlandırılmalıdır. 

'68 Sonrası Kadın Kurtuluş Hareketi'nin Yönelimleri

'68 Hareketi'nin birikimleri ve deneyimleri ışığında kendi 
örgütlenmelerini oluşturan kadın kurtuluş gruplarından radikal-
feministler, sosyalistler ve ulusal kurtuluş hareketleri içerisindeki 
kadınlar, hareketin ana eğilimlerini belirliyordu. Bu gruplar başta sınıf 
sorunu ve Marksizme bakış olmak üzere, kadın sorunun dayandığı 
temeller, örgütlenme tarzı ve kadınların kurtuluşunun nasıl 
gerçekleşeceğine dair konularda ayrışıyorlardı. Ayrışmalar, yalnızca bu 
konularda değil, ülkelerin sosyo-ekonomik koşullarına nasıl 
yaklaşılacağına ve eylem tarzlarına göre de yaşanıyordu. Kadın kurtuluş 
hareketinin yeni yeni politikleşmeye başladığı bu dönemlerde ayrışmalar 
yaşanması kaçınılmazdı. Fakat, tüm anlaşmazlıklara rağmen kadın 
kurtuluş hareketinin içerisindeki bütün gruplar, erkeklerin hakimiyeti 
altında olan politik sahnede birbirleri için dayanak oluyorlardı. Farklı 
yönelimleri olan kadın kurtuluş grupları birçok alanda birbirlerinin 
deneyimleri üzerinden ilerliyor, birbirlerinin kazanımlarına ortak 
oluyorlardı. Bu nedenledir ki hareket içerisindeki her örgütlenme, 
kadınların kurtuluşu yolunda her zaman büyük bir öneme sahip oldu. 
Kadınların bilinmeyen geçmişinde hayal bile edemeyeceğimiz zorluklar 
çeken bu kadınların her biri bu tarihe değer kattı. Hepsi bir diğerinin 
varlığından güç alan bu kadın kurtuluş grupları, kadınların kurtuluşuna 
farklı yollardan gidiyor olsalar da son kerte de birleştikleri bir yer her 
zaman oldu. 
 
Yine de ayrılıkların daha fazla olduğu, radikal ve sosyalist feministler 
arasında süren tartışmalar, uzun yıllar iki hareketin yan yana gelmesini 
zorlaştırdı. Radikal feminizm, dönemin devrimci gruplarının hiyerarşik, 
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katı ve erkek egemen örgütleme biçimi nedeniyle bu örgütlerden bağımsız 
kadın örgütlenmeleri oluşturarak ortaya çıktı. Kadınların kurtuluşu 
perspektifinin erkeklerin baskın olduğu örgütlenmelerde 
gerçekleşebileceğini reddediyorlardı. Devrimci gruplarla yalnızca 
örgütlenme sorunu üzerine değil, Marksizme bakışlarında da 
ayrılıyorlardı. Radikal feministlere göre; ''Kadınların ezilmesi tüm diğer 
baskı biçimlerinden önce varolmuş, ilk ve birincil baskı biçimiydi. 
Tarihteki ilk iş bölümü kadınlar ve erkekler arasındaki iş bölümüyüdü ve
erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarı ilk iktidar biçiminin temeli 
olmuştu. Radikal feministlerle sosyalist feministler arasındaki en önemli 
ayrım, Marksizme bakışları oldu. Radikal feministlere göre Marksist 
teori, kadınların ezilmesini baskıyı analiz edemezdi, çünkü üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiyetten yola çıkarak kadınların durumunu 
açıklamak mümkün değildi.'' 

Radikal-feministlerin dikkat çekmeye çalıştıkları nokta cinsiyet 
sorunuydu. Radikal feministlerce cinsiyetler arası eşitsizlik, kadının 
biyolojik farklılığının neden olduğu aile ilişkilerinden ve toplumsal 
rollerden kaynaklanıyordu. Sınıflı toplumlara geçiş aşamalarında bile 
kadının biyolojik farklılığı, erkeğin kadınla kurduğu ilişki biçiminin 
değişmesine neden olmuştu. Kadınlar yalnızca kapitalist sömürü düzenini 
değil, tüm toplumlar tarihini baştan aşağı sorgulamalıydı. Radikallerin 
yapmış olduğu tespitler, tarihin tozlu sayfalarına bile gömülmemiş 
gerçekleri ortaya koyuyordu. Fakat, radikallerin cinsiyet sorununu ele 
alırken sınıf sorununu neredeyse hiç dikkate almaması anlattıkları 
tespitleri sağlam temellere oturtmuyordu. Radikal-feministler içerisinde 
böyle düşünenlerin de olması gerek ki Firestone bu konuyla ilgili olarak 
“kendi teorik hatlarının Marksizmi yok saymadığını, Marksizm'in 
ortaya koyduğunun ilerisine giderek onu da içerdiğini ve aştığını”dile 
getiriyordu. Bu nedenledir ki kadınların da tıpkı proletarya gibi 
ayaklanması gerektiğini söyler.

Sosyalist feminizm ise Marksizm'in kadınların sömürü ilişkileri 
içerisindeki yerini açıklamakta ve buna uygun çözüm yolları geliştirmekte 
yetersiz kaldığını kabul etti. Ancak, Marksizmin ortaya koyduğu tarihsel ve
diyalektik materyalizmi kadınların kurtuluşu yolunda doğru yöntem 
olarak gördü. Sosyalist feministler, radikal-femnistlerle teorik olarak çok 
keskin bir ayrılığa da düşmediler. Sınıflı toplumlara geçişte, kadınların 
toplumsal rollerinin erkek egemen kültüre göre düzenlendiğini ama bu 
rollerinin ve erkek baskısının kapitalizme göre yeniden düzenlendiğini 
söylerler. Sosyalist feministlere göre bu durum topyekün bir kadın 
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mücadelesinin yalnızca erkeklere yönelik olacağı anlamını da 
taşımamalıydı. Kadın kurtuluş mücadelesi, kadın ve erkek işçilerin 
öncülüğünde bir devrim yaşanmadan sonuca varamazdı. Toplumsal 
düzeyde gerçekleşecek bir devrim de yalnızca kadınlar tarafından da 
yapılamazdı. Kadınların kurtuluşu için sosyalizm ön koşuldu. Sosyalist 
feministlerin bu tezi, kadın kurtuluş mücadelesi gerçekleşmeden sosyalist 
devrim, sosyalist devrim gerçekleşmeden de kadınların kurtuluşu 
gerçekleşemez şeklinde ele alınmalıydı. Bu gereklilik durumu bir ön koşul 
niteliği taşıdığı  gibi yeterli de değildi. Bu yüzden sosyalist feministlere 
göre kadınlar devrimden sonra da bağımsız kadın örgütlenmelerini 
korumalı ve sosyalist mücadelenin içerisinde yer almalıydıları.  

Feministler yer yer birleştikleri ve zaman zaman ayrıştıkları tüm 
birikimleri ve deneyimleriyle dünyada yeni yeni politikleşen kadın 
kurtuluş hareketine yön vermeyi başardılar. Onların tartışmaları 
üzerinden yükselen kadın kurtuluş hareketi topyekün ele aldığımızda 
doğru ve yanlış sonuçlarıyla kadınların sesini dünyaya duyurmuştu. 
Avrupa'da, ABD'de, Latin Amerika'da ve Ortadoğu'da bu kadınların 
ödediği bedeller ve cüretkar tutumlarıyla kendilerine yer bulan ve kendi 
koşullarına göre mücadelelerini şekillendiren, kendileri için doğru yolu 
bulan yüzbinlerce kadın oldu. Seslerini duyurmak ve kurtuluşlarını 
gerçekleştirmek için her türlü yola başvuran bu kadınlar feministlerin 
attığı ilk adımlara çok şey borçludurlar. Tüm dünyadaki kadın 
örgütlenmeleri içerisinde bu deneyimlerin etkilerini görebiliriz.

Avrupa'da Kadın Kurtuluş Hareketleri

Avrupa'da kadın kurtuluş hareketi 1968 sonrası işçi ve öğrenci 
hareketlerinin içinden doğdu. O dönemlerde birçok siyasal örgütlenmeden
etkilenen ya da bu örgütler içinden doğan kadın hareketleri, küçük gruplar
halinde mücadeleye başladı. Birçok Avrupa ülkesinde kadın hareketi aynı 
dönemde birçok farklı görüşü içinde barındıran bir yapıya sahipti. 

İlk bağımsız kadın örgütlenmeleri İtalya'da ortaya çıktı. Bu 
örgütlenmelerin birincil hedefleri kürtajın yasallaşmasını sağlamak ve 
çocukların bakım yükünü azaltmaya yönelik oldu. Daha sonra ortaya çıkan
hareketlerde öğrenci ve işçi hareketleri içinde yer almış olan birçok 
kadından oluşuyordu. Bu kadınlar içlerinde yer aldıkları örgütlere, o 
dönemde kadın sorununa yalnızca sınıfsal bir sorun olarak bakmasından 
dolayı, eleştirel bir bakışla yaklaşmaya başladılar. Pek çok kadın bu siyasal
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oluşumlardan uzaklaşarak kadın kurtuluş gruplarına katıldılar. Bu 
kadınlar erkek yoldaşlarının kadın sorununa yalnızca bu pencereden 
bakmalarını, kadınları kendi içlerinde kategorileştirmeye çalışan bir 
yaklaşım olarak gördüler. 

İtalya'da kadın hareketi, kendi kurtuluş perspektifini çizerek kadınların 
ortak acılarının, ezilmişliklerininin ortadan kaldırılmasının tek yolunun 
bağımsız örgütlenmelerle gerçekleşebileceğini söylüyordu. Kadınları 
örgütlenmesinin önündeki engeller toplumsal baskılardan 
kaynaklanıyordu ve bu siyasal bir sorundu. Bu nedenledir ki kadınlar ''özel
olan politiktir'' sloganıyla toplumdaki erkek tahakkümünün karşısında 
duruyordu. Fakat, kadın hareketleri bunun ötesinde bir çerçeve 
çizemiyordu. Küçük gruplar halinde toplanan ve bir süre sonra birbirlerine
dertlerini anlatan kadın topluluklarına dönüşen bu örgütlenmeler 
kendileri için siyasal bir alan yaratamadılar. 

İtalya'da da yeni yeni oluşmaya başlayan kadın hareketi, teorik ve pratik 
anlamda netlik sağlanamaması, uyumsuzluk ve üretimsizlik sorunu 
yaşıyordu. Kadın kurtuluşunu yeni özgün bir cinsellik arayaşında bulmaya 
çalışanlar da vardı, tüm eleştirilere rağmen siyasi partilere bağlı kadın 
örgütlenmelerinde bulanlar da vardı. Kadın kurtuluş hareketi, ev içi 
emeğin ücretlendirilmesi, siyasi partilerle ilişkilenme sorunu gibi 
tartışmalarla sürekli olarak bölünüyordu. İçlerinde kadın kurtuluş 
mücadelesinde tutarlı bir yol izlemeye çalışan Bağımsız Kadın Kurtuluş 
Hareketi (MLDA)'ne göre kadınların aile içinde yaptıkları ev işi, baskı 
altında tutulmalarının ve ezilmelerinin temel nedeniydi ve bu nedenle ev 
işinin toplumsallaşması gerekiyordu. MLDA'ya göre sermayenin 
zorlamasıyla kadınların erkekler tarafından sömürüldüğü gerçeği onlar 
için bağımsız kadın örgütlenmesini zorunlu kılıyordu. Bağımsız bir kadın 
hareketi, işçi hareketiyle bir çelişki oluşturmuyordu, tam tersine onun 
gerçek birliğini sağlıyordu. 
Kadın örgütlenmeleri arasında bir türlü sağlanamayan fikir ve eylem 
birlikteliği yine de ortak sorunları için mücadele etmelerinin önünde engel
olmuyordu. 1976'ya gelindiğinde kürtaj kampanyaları kadın hareketinin 
İtalya'da bir güç olarak kabul edilmesinin önünü açtı. Fakat, bu 
kampanyaların istenen sonuçları alamamasının ardından bu hareketler 
siyasal alanlarlardan yavaş yavaş çekildiler ve entellüktüel hareketler 
olarak varlıklarını sürdürdüler.

İngiltere'de de kadın kurtuluş grupları '68 sonrası öğrenci ve işçi 
hareketleri içinden doğmuştu. İlk zamanlar devrimci örgütlerin içinde 
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doğan kadın grupları daha sonra bağımsız örgütlenmelerini oluşturdular. 
Eylem birlikteliğini esas alan bu kadınlar '70'li yıllarda İngiltere çapında 
kadın gruplarından oluşan bir konferans düzenlendiler. Konferansın 
sonunda oluşturan Ulusal Koordinasyon Komitesi temsil yetkisine sahip 
değildi. Komitenin herhangi bir programı da yoktu. Kadınlar bu konferans
aracılığıyla doğum kontrolünün ve kürtajın serbest bırakılması, ücretsiz 
çocuk bakımı, eşit işe eşit ücret ve eğitimde fırsat eşitliği gibi taleplerini 
dile getirdiler. Daha sonra alınan kararlar (tecavüz ve kadınlara uygulanan
şiddete yönelik) gruplar arasında şiddetli tartışmalara yol açmış ve kongre 
bir daha toplanmamıştı.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kadın hareketi içinde en sert 
tartışmalar radikal ve sosyalist feministler arasında yaşanmıştı. En büyük 
sorun erkeklerle ve sol örgütlerle eylem birliği yapılıp, yapılmamasıydı. 
Feministler arasındaki bir diğer tartışma da siyah kadınların ve ulusal 
kurtuluş mücadelesini destekleyen kadınların (örneğin; İrlanda Kurtuluş 
Ordusuna katılan kadınların) feminist hareketi batı merkezli politika 
yapmakla eleştirmesiydi. Yürütülen tartışmaların sonuç getirmemesi başta
siyah kadınlar olmak üzere onlar gibi birçok kadını da ayrı örgütlenmelere 
itti. 

Fransa'da da aynı tip örgütlenmeler oluşturan kadınlar işçi ve öğrenci 
hareketlerinin kadın sorunlarıyla nasıl ilişkilendiği çerçevesinde 
tartışmalar yürüttü. Toplantıların genel muhtevası kadın hareketinin nasıl 
bir örgütlenme ve strateji oluşturacağıydı. Bu tartışmalar geniş kitlelere 
yayılamadığı için hayatta kendine yer bulamamıştı. Hareketin 
kitleselleşmeye başlaması Fransa'da da kürtaj ve doğum kontrolünün 
gündeme gelmesini sağladı. 1971 yılında 343 Kadının Manisfestosu 
yayınlanarak kadınlar, gizli ve tehlikeli olan kürtajı kendilerinin de 
yaptıklarını itiraf ediyorlardı. Onbinlerin desteklemeye başladığı bu kadın 
hareketi, kadınların baskı altında yaşadıkları bu hayatın bütün alanlarını 
sorgulamasını sağladı.

Kürtajın yasallaşması için mücadele eden bu kadınlar da diğer ülkelerde 
olduğu gibi nasıl bir strateji izleyecekleri konusunda farklı görüşleri içinde 
barındırıyordu.  Kadınlar, erkeklerin yöntemlerinden farklı olarak yeni bir 
siyaset biçimi yaratmak istiyorlardı. Fakat, kadınların kendi içlerinde 
yürütmüş olduğu tartışmalar bu konuda bir sonuç meydana getirmiyordu.

Almanya'da da '68 Hareketi'nin ardından kadınlar, kendilerinin ikincil 
konumda kalmış olmalarının farkına varmıştı. Böylece, öğrenci ve işçi 
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hareketleri içinde yeni bir kadın hareketi doğmaya başladı. Birçok 
devrimci örgütlerde olan bu kadınlar, kendi birliklerini kurdular ve teorik 
çalışmalara yöneldiler. Çoğunluğu sosyalist olan bu kadınlar Marksizmle 
feminizm arasında bir köprü kurmaya çalıştılar. Hareketin zamanla 
kitleselleşmeye başlaması da kadınları Almanya'da da kürtaj eylemlerine 
yöneltti. Kürtaj eylemlerinin yürütülmesi burada da örgütlenme sorunu ve
bağımsız kadın örgütlenmesi tartışmasını gündeme getirdi. Bu gündem 
bağımsız kadın örgütlenmelerini savunan kadınlarla, sosyalist kadınlar 
arasında ayrışmayı beraberinde getirdi. Bağımsız örgütlenmeler oluşturan 
kadınlar bir dönem sadece kadınların girebildiği yaşam alanlarını 
oluşturdular (Kadın kahveleri, kadın kitapçılar vs.). Şiddet gören 
kadınların sığınabilecekleri kadın evleri ve feminist sağlık merkezleri 
kurdular. Kadın hareketinin yaşamda bu tip örgütlenmeler oluşturması 
hayatın birçok alanında izler bırakmasını sağladı. Fakat bir süre sonra 
Almanya'da kadın hareketi militanlığını yitirdi.

Avrupa'da kadın hareketleri kadınlara dair saklı kalan, dillendirilmek bile 
istenmeyen birçok konuyu gündeme getirdi. '68 sonrası yeni yeni 
politikleşmeye başlayan kadın kurtuluş hareketi ileride sağlam adımlar 
atacak kadın mücadelelerinin temellerini atmışlardı. Teorik ve pratik 
anlamda kaotik bir durum yaşayan bu kadınların, köklü bir geçmişe ve 
deneyime sahip olmamaları da bu durumu anlaşılır kılıyordu. Dönemin 
devrimci örgütlerinin, erkek egemen yaklaşımları da kadın hareketlerini 
bu örgütlerin ideolojilerine ve örgütlenmelerine eleştirel ve savunmacı 
yaklaşmalarına neden oluyordu. Bu durum da esas düşmanları patriyarkal
kapitalizmi yorumlamalarının ve ona karşı doğru bir savaş yürütmelerinin 
önüne geçiyordu. Kadın hareketi diğer ezilenlerin mücadelelerinden 
uzaklaşmanın verdiği bir stratejisizliğe hakimdi. Yine de içinde yaşadıkları
sisteme karşı net bir tutum almakta perspektif sıkıntısı çeken bu kadınlar, 
aslında farkında olmadan sistemin onları konumlandırmak istediği 
kapitalist üretim ve yeniden üretim ilişkilerine karşı çıkıyorlardı. 

Hareketin bu tavrının bütünsel ve sonuç alıcı yaklaşımlardan uzak olduğu 
doğruydu. Yaklaşımların bu yönde olması kadın hareketinin, erkek 
egemen dünyaya ve onun zihniyetine karşı topyekün bir savaşımın önüne 
geçti. Kadınlar merkezi bir örgütlenmeden uzak küçük gruplar halinde 
örgütlenmelerle dert seanslarına dönüşen topluluklar olarak kaldılar. 
Dönüşümün bu yönü ve örgütsüzlük hali kadın kurtuluş mücadelesinin 
dünyayı yorumlamasının ve değiştirmesinin önündeki en büyük engel 
oldu. Devrimci örgütlelerle anlaşmazlık ve feministlerin kendi içlerindeki 
tartışmalar sürerken kadın kurtuluş mücadelesi kürtaj ve doğum 
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kontrolünün serbest bırakılması gibi konular etrafında sıkışıp kaldı. 
Böylece bu konularda seslerini, yoksul/işçi kadınlara göre daha fazla 
yükseltebilecek olan üniversiteli, orta gelirli, modern kadınlar, kadın 
kurtuluş mücadelesinin esas yürütücüleri oldu.  

Avrupa'da kadın hareketleri batı merkezci ve mücadelede batılı kadın 
profili oluşturan bir görünüm aldı. Kadın kurtuluş mücadelesinin bu batılı 
görünümü, işçi, yoksul kadınları ve ırk, etnisite gibi etkenlerin yaratmış 
olduğu kadın ezilmişliğini kendi içinde varedemedi. Daha doğrusu kendi 
sorunlarıyla boğuşan batılı kadın hareketleri sınıf sorunu neredeyse 
tamamen unuttu. İrlandalı, İspanyalı ve siyahi kadınların neden 
ezildiklerinin esas cevabını veremiyorlar ve aramıyorlardı. Bu dönemde 
ulusal kurtuluş hareketleri ve bazı silahlı devrimci örgütlenmelerde yer 
alan kadınlar içinse başka bir süreç yaşanmaya başlıyordu. Bu kadınlar 
hem kendi örgütleri içerisindeki erkek egemen zihniyetin baskısı altında 
kalıyor hem de kadın kurtuluş grupları içerisinde kendilerine yer 
bulamıyorlardı. Kadın sorununu en can alıcı sorunlarıyla karşı karşıya 
kalan bu kadınlar ise kendi yollarını kendileri çizmeye başladılar. Doğru 
bir kadın perspektifini ve örgütlülüğü esas alan bu kadınlar hem kapitalist 
sisteme hem de erkek egemen dünyaya karşı büyük bir savaş başlattılar. 
Sonuç olarak görebiliyoruz ki sorun yalnızca kadın olduğumuz için 
kaşılaştığımız sorunlar olamazdı. Dönemin kadın kurtuluş hareketi de 
aslında böyle düşünmüyordu. Fakat, hareketin örgütsüzlüğü ve doğru bir 
kadın perspektifinden uzaklaşması '68 sonrası kadın kurtuluş gruplarının 
bir süre sonra devamlı olarak bölünmesine neden oldu. Sürekliliğini 
sağlayamayan ve sonuç almaya yönelik eylemler yapamayan kadın 
hareketi bir süre sonra militan duruşunu kaybetti. 
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Dünyanın Bir Ucundan Diğerine... 
1968'de Türkiye'de Kadın Kurtuluş Mücadelesi

Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarının ardından kadın hareketi tarihini 
birtakım toplumsal, siyasi, ekonomik gelişmelerin seyrinde çeşitli 
dönemlere ayırabiliriz. Bu dönemler içerisinde 1980 öncesi sosyalist 
örgütlerde yapılan kadın çalışmaları ile '80 sonrasında gelişen feminist 
örgütlenmeler önemli yer tutar. '80 sonrası kadın hareketi dünyadaki 
emsalleriyle paralel gelişmeler gösterirken '80 öncesi kadın hareketleri 
sosyalist örgütlerin içerisinde kadınlara dair bir etki alanı yaratabilme ve 
kadınları sosyalist yapılara örgütleme aracı olarak görülmüştür. Ancak, 
'80 öncesi kadın hareketine bugünün gözlükleriyle bakıp dönemin 
konjonktürel durumunu hesaba katmayarak değerlendirmelerde 
bulunmak hatalı ve haksız değerlendirmeler olur. 

Biz konumuzu '80 öncesi kadın hareketini, geniş kitlelerin ve kadınların 
yüzünün sosyalizme döndüğü, 1968 yılları ile başlayan ve kadınların ilk 
defa feminizmi 'burjuva ideolojisi' kapsamından çıkarıp kendilerini 
feminist olarak tanımlamaya başlayacakları, kadın sorununu 
gündemlerine alacakları '80 dönemine kadar sınırlayalım. Bu 
sınırlamanın nedenini ise, '80'lerden başlayıp günümüzü şekillendirecek 
olan kadın hareketinin temellerinin, '70'lerin özeleştirisinde ve aynı 
zamanda '70'lerin devrimci çıkışlarında yatıyor olmasına bağlayabiliriz.

 60'lı Yılların Sonunda, 70'li Yılların Başında Kadınlar

1968 yılı, tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomik, politik, ekolojik, kültürel, 
sınıfsal ve kadın sorunu gibi birçok meseleyi yeniden ele alıp tartışmak ve 
mücadele yöntemleri belirlemek açısından önemli bir yıl olmuştur. 
Türkiye'de sosyalist örgütlerin bünyesinde tartışıp aşamadıkları, ortak 
mücadele araçları belirleyemedikleri bu konular, birçok sosyalist örgütü 
kendilerini yeniden dizayn etmeye mecbur bırakmıştır. 

1960'lı yıllarda toplumsal cinsiyet konularına ve kadınların kurtuluş 
mücadelesine dair genel anlayış; Cumhuriyet'le beraber kadınların siyasal 
ve ekonomik alanda haklar elde ettiği, kadınların baş mimarı olduğu 
muassır bir medeniyetin yaratıldığı ve Batılı hemcinslerinden daha ileri 
bir konumda yer aldığı yönündeydi. Bu anlayış, yalnızca  Mustafa Kemal 
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eliyle açılan derneklerde ya da siyasi oluşumlarda değil, Kemalizmle henüz
hesaplaşamamış Türkiye Devrimci Hareketi'nde de hakimdi. Uzun yıllar 
Kemalizmle bağlarını koparamayan sosyalist yapılardaki kadınlar da 
mücadelelerinin yönünü siyasal alanda daha fazla görünülürlük, kamusal 
alanda daha fazla yer almak üzerinden şekillendirdi. Kadın mücadelesini 
yalnızca bir ''demokratik haklar'' mücadelesi ekseniyle gören, ''özel alan 
politiktir'' sloganını dahi '80 sonrasında dillendirmeye başlayan kadın 
hareketleri, erkek yoldaşlarının şekillendirdiği politik muhtevaya göre 
konumlanmak durumunda kaldı. 1968'lere gelindiğinde artan toplumsal 
hareketlilik, kadınların etki alanını genişletti. Fakat, kadınları mücadele 
içerisinde öncü bir konuma getiremedi.
             
1960'lı ve 1970'li yıllarda kadınların mücadelesine, sosyalist yapıların ve 
sosyalist yapılar içerisindeki kadınların genel yaklaşımı; kadınların 
kurtuluşlarının ancak sosyalist devrim mücadelesiyle mümkün olduğu ve 
bu yüzden devrim mücadelesinin de kadın-erkek birlikte yürütülmesi 
gerektiği yönündeydi. Kadınların temel görevi; sınıf mücadelesini 
yükseltmek için kadınları mücadeleye kazanmakla mesul oldukları 
şeklindeydi. Genel hattın bu gidişatta olması, kadınların mücadele 
içerisinde ikincil konumda kalmalarına sebep oldu. 1968'den 1980'lere 
kadar Türkiye Sosyalist Hareketi'nin kadınlara geleneksel rollerinden öte 
yaklaşamamaları kadınları özne haline getiremedi.
            
1968'den sonra Türkiye Devleti'nin devrimci örgütler üzerinde artan 
baskısı ve 12 Mart 1971 darbesi, sosyalist hareketlerde olduğu gibi 
kadınlarda da 1975'e kadar sürecek olan çeşitli kırılmalara ve durgunluğa 
sebep oldu. Ne var ki, bu kırılma ve durgunluk çok uzun sürmedi. 1973 
genel seçimleriyle beraber Türkiye, artan işçi eylemlerine ve sınıf 
hareketliliğine tanık oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DİSK) 
ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) gibi örgütler, işçileri yeniden harekete 
geçirmeye başladı. 1974 koalisyonuyla artan siyasi bunalım, devrimci 
mücadelenin yeniden ivme kazanmasını sağladı. Kadınlar da bu dönemde 
birçok sendikada, derneklerde, meslek kuruluşlarında, siyasi partilerde 
yer almaya başladı. Fakat, kadınların aktif siyasetin içine girmeye 
başladıkları bu dönemde toplumsal cinsiyet temelli kadın sorunları hiçbir 
oluşumun gündeminde yer almazken maalesef kadınlarında gündemine 
giremedi. 
         
Buna rağmen 1970'lerin başında öne çıkmış kadın portreleri görmek 
mümkündür. Örneğin; TİP'in 1970'deki 4. Kongresi'nde genel başkan 
seçilen Behice Boran cumhuriyet tarihindeki ilk kadın parti genel 
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başkanıdır. Fakat, o dönemlerde önemli etki alanı oluşturmuş (ayrıca bir 
kadın genel başkanı olan) TİP'in kadın mücadelesine yönelik politikaları 
da aynı dönemi paylaştığı partiler gibidir. Kadın kurtuluş mücadelesine 
yönelik bir strateji geliştirmeyen TİP, haliyle parti içerisinde kadınların 
toplumsal ve örgütsel rollerine dair sorgulamalara gitmemiş, kadınların 
mücadelesinde sınıf perspektifinin dışına çıkamamıştır. Behice Boran'ın 
da kadınların kendi örgütlenmelerini oluşturmalarına gerek olup 
olmadığına dair soruları şu şekilde cevaplandırması TİP'in bu konudaki 
görüşlerinin ne olduğunu anlatması açısından önemlidir: ''Maalesef, 
hayır. TİP'de özel bir çaba harcanarak kadın üye sayısında bir artış 
sağlanıyor. Aday üyeler arasında kadınların oranı, parti üyeleri 
arasında olduğundan daha yüksek. Ancak biz, kadın koluna gerek 
görmedik ve kurmadık. Görseydik kurardık. Kadınlar arasında 
örgütlenmelere gerek vardır. Bu bakımdan parti içerisinde bir iş 
bölümüne gidilebilir; parti ekipler halinde çalışıyor, kadın üyeleri kadın 
meseleleriyle ilgilenmeye görevlendirebiliriz. Ama evvela iyi bir parti 
kişiliği kazandırmak gerekir. Bunun için de kadın kolu yerine aday 
üyeleri doğrudan partinin eğitim çalışmalarına dahil etmek yoluna 
gidiyoruz.''

Behice Boran'ın bu yanıtı bir dönemin kadın mücadelesini ve örgütlenme 
araçlarını nasıl gördüklerini açıklamaya yetiyor. Bu yanıt, aynı zamanda 
dönemin devrimci hareketlerinin genel bakış açısını da yansıtıyor. TİP gibi
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin
de 1975 yılına kadar bağımsız veya özerk kadın örgütlenmelerine 
yaklaşımları böyledir. TSİP'in, 1974 tarihli parti programında kadınların 
sorunlarına dair çok fazla değerlendirmeler bulunmazken, kadınların iş 
hayatında erkeklerden daha az ücret almalarını da ''eşitsizlik'' olarak 
değerlendirmekle yetinmiştir. Sonuç olarak, kadınlar için tasavvur edilen 
kurtuluşun işçi kadın mücadelesiyle sınırlandırıldığı ve daha fazla sorunun
gündeme getirilmesine gerek görülmediği söylenebilir. Fakat, bu döneme 
kadar siyaset sahnesinde özne bir figür olarak ortaya çıkmış herhangi bir 
kadının bulunmayışı açısından Behice Boran'ın varlığı önemlidir. Kadınlar
üzerinde geniş bir etki alanı yaratan Boran, özellikle sosyalist örgütlerdeki 
birçok kadının bulundukları ikincil konumu sorgulamasının yolunu 
açmıştır.

Kadın Hareketinde Değişen Bir Şeyler Oluyor: 1975 Yılı 

70'li yılların ortalarına gelindiğinde, ikinci dalga feminizmin tüm dünyayı 
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saran hareketliliği, Türkiye'de kadın mücadelesinin, kendine has politik 
havasında da çeşitli dalgalanmalar yaratmıştır. İkinci dalga feminizmin ilk
etkileri, birçok kadın ve bazı sosyalist örgütler tarafından feminizmin 
burjuva ideolojisi olarak algılanması ve sınıf mücadelesine ket vuran bir 
ideoloji olarak görülmesi yönünde olmuştur. Bu durum dünyayı sarsan 
ikinci dalga feminist hareketle Türkiye'de süren kadın mücadelesinin 
söylemlerinde benzerlikler olmasının önüne geçememiştir. Mücadelenin 
bu seyri, daha sonrasında sosyalist örgütlerde belli başlı tartışmalara 
neden olmuş ve yarılmalar yaratmıştır.

1975 yılı Türkiye'de kadınların kurtuluş mücadelesine yönelik teorik ve 
pratik anlamda tartışmaların yaşanması açısından önemli bir yıl olmuştur.
Kadınların sosyalist örgütlenmelerdeki yerinin ve bu örgütlenmelerin 
kadın mücadelesine bakışının geliştirilmesi yolunda adımlar atılmıştır. 
Her ne kadar TKP'nin kadın kolları konumunda görünse de İlerici 
Kadınlar Derneği (İKD)'de 1975 yılında kurulmuş ve devrimci 
örgütlenmeler içindeki kadın mücadeleleri açısından önemli bir adım 
olmuştur. İKD'nin 1975'ten kapatılacağı tarihe kadar kadınların kitlesel 
katıldığı bir harekete dönüşmesi, Türkiye kadın mücadelesi tarihi 
açısından da yazılmaya değer bir deneyimdir. 

      
İlerici Kadınlar Derneği (İKD)

İlerici Kadınlar Derneği, 1975 yılında TKP'nin yönlendirilmesiyle kurulur. 
1970'li yıllarda diğer sosyalist örgütlerde olduğu gibi TKP de bu yılları bir 
reorganizasyon süreci ile başlatır. 1968'in öğrenci hareketliliği ve 1970'lere
gelindiğinde artan işçi eylemleri, partilerin birçoğunun programlarına, 
tüzüklerine ve söylemlerine yenilikler getirir. TKP'nin bu dönemdeki genel
politikasını ''yığınlaşmak'' olarak özetlemek mümkündür. TKP yayın 
organı Atılım'ın Ocak 1975 sayısında bu politikasını şöyle ifade etmiş: 
'TKP son zamanlarda işçi sınıfının savaşlarını örgütlemek gibi tarihsel 
görevini daha güvenle yerine getirmeye başladı. TKP işçi sınıfının 
savaşkan öncü koludur. Bugün yığınsal bir parti olmak durumuna 
geliyor (...) TKP her şeyderı önce işçi sınıfının partisidir. Işçi sınıfının 
partisi olduğundan ötürü yığınların, bütün ulusun da partisidir.''

TKP'nin Türkiye sosyalist hareketi içerisinde bir ''atılım'' yapmak üzere 
izlediği bu politikalar dizisinde yığınlaşmayı sağlamak için kadınların da 
partiye katılımının artması gerekiyordu. 1975'e kadar kadınların bağımsız 
örgütlenmesine izin vermeyen bu siyasi partiler, 1975'le beraber kadın 
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oluşumlarını desteklemeye başladılar. 1975'te yalnız Türkiye'de değil 
dünyada da benzer kadın örgütlerinin oluşması, diğer ülkelerin komünist 
partilerinin kadın örgütlenmelerini desteklemeye başlaması ve ikinci dalga
feminizmle artan kadın hareketlilikleri, Türkiye sosyalist hareketinin de 
kadın sorununa yaklaşımını değiştirmeye başlamıştır. Dönemin diğer 
etkin partileri olan TSİP, TİP içinde de aynı tartışmalar hakimdir. 

İlk zamanlar birçok sol örgütlerden kadınların da (TSİP'li, TİP'li 
kadınların) içinde bulunduğu İKD, TKP ile bağı yokmuş gibi görünen 
bağımsız bir dernek olmak istemiştir. Ancak TKP ile İKD arasındaki ilişki 
bir süre sonra tartışmalara yol açmış ve TSİP'li ve TİP'li kadınlar, İKD'nin 
kuruluşundan çekilmişlerdir. TSİP, hala bağımsız kadın örgütlenmesinin 
işçi sınıfı mücadelesini böleceğini, TİP'li kadınlar ise TKP'nin kuyrukçusu 
olmak istemediklerini sebep göstererek ayrılır. Ayrışmaların ve tartışmalar
sonunda İKD, resmi olarak 3 Haziran 1975'te kurulur.  

İKD'nin kurucu üyeleri arasında çeşitli meslek dallarından birçok kadın 
bulunur. Hatta TKP üyesi kadınlar yönetim kurulunda sayıca azdır. 
Derneğin başkanlığına İKD'yi TKP'nin bir kolu görüntüsünden 
uzaklaştırmak için TİP'li bir kadın düşünülür. Ancak TİP'in süreçten 
ayrılması üzerine TKP üyesi olan Bakiye Beria Onger başkalığa seçilir. 
Derneğe kuruluşundan kapatılışına kadar Onger İKD'ye başkanlık 
yapmıştır.
        
İKD'yi, 1980 öncesi sosyalist örgütlerden daha fazla etkin kılan 
sebeplerden bir tanesinin kadınların güncel sorunlarına dair söz söyleyen 
bir pozisyonda olmasıdır. Kadınların kamusal alandaki hakları, emeklilik 
süreleri, 1980'lere yaklaşıldığında devletin artan baskıcı politikalarında 
faili meçhullerde kaybedilen yoldaşların annelerine yaklaşımları, eşit işe 
eşit ücret talepleri, kreş hakkı, kadınlara eşit eğitim imkanı, doğum 
izinlerinin arttırılması, işçi kadınların talepleri hatta dönemine göre 
tartışılmasına pek sık rastlanmayan fuhuştan bahsetmeleri İKD'ye bir etki 
alanı yaratmıştır. Kadınların güncel veya gündelik sorunları tirajı epey 
yüksek olan Kadınların Sesi dergisini sade bir anlatımla çıkarmaları daha 
fazla kadına ulaşmalarını sağlamıştır. 1980 öncesinde artan faili 
meçhullere karşı yaptıkları Evlat Acısına Son Mitingi'ne on binden fazla 
kadın katılmıştır. Ayrıca 1975'te başlatıkları işyerlerine kreş kampanyasını 
dernek kapatılana kadar sürdürmüşlerdir. Aynı anda kadınların her 
alanda yaşadıkları aciliyetli sorunlarına dair kampanyalar yaratabilmişler 
ve kazanımlar sağlayabilmişlerdir. 
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Türkiye'de kadınları harekete geçiren bu güç tabi ki devletin de tepkisini 
çekmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilk kapatılan derneklerden biri 
İKD olmuştur. Fakat, dernek kapatılmasına rağmen kadınlar ev 
toplantılarında bir araya gelmişler örgütlülüklerini devam ettirmişlerdir. 
Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca illegal olarak çalışmalarına devam 
etmişlerdir.

1975-1980 Arası Diğer Kadın Oluşumları

Bu dönemde bağımsız kadın örgütlenmesinin sınıf mücadelesini böleceği 
inancı İKD ile birlikte yavaş yavaş sona ermeye başladı. İKD'nin 
kuruluşundan çekilen TSİP, 1979'da Demokratik Kadın Birliği adında bir 
kadın derneği kurdu ve parti programında kadınlarla ilgili olan bölümleri 
detaylandırdı. 
             
1977'de Ankara Kadın Derneği ile Adana Devrimci Kadınlar Derneği 
birleşerek Devrimci Kadın Dernekleri Federasyonu(DEV-KAD)'nu  
kurmuşlardı. Dev-Yol ile bağları bulunan bu dernek de kısa zamanda 
kitleselleşmişti.
           
1980 öncesi Kürt Hareketi'ne baktığımızda Devrimci Demokratik Kültür 
Derneği(DDKD)'ne bağlı Devrimci Demokrat Kadın 
Derneği(DDKAD)'nden bahsedebiliriz. DDKAD, Kürdistan illerinde 
kadınlara okuma yazma kursları düzenlemiş, köylerde kasabalarda kadın 
toplantıları düzenlemiştir. Anadilde eğitim sorunu üzerine ciddi 
çalışmaları mevcuttur. ''Analar çocuklarınıza ana dillerini öğretin'' 
kampanyası geniş bir yankı uyandırmıştır. DDKAD'ın çalışmalarının çoğu 
zaman DDKD'den daha fazla yaygınlık kazandığını da söylemek 
mümkündür. Bu dönemde çeşitli devrimci örgütlerin ''kadın kolları'' 
olarak işlese de birçok kadın örgütlenmeleri oluşmuş, ve kadın dernekleri 
de açılmıştır.  

Sonuç Yerine

Türkiye'de 1970'li yıllarda kadınların kurtuluş mücadelesine, işçi sınıfının 
mücadelesini böleceği inancıyla çekinceli bakılmıştır. Bu fikirle 
yönlendirilen kadınlar, uzunca bir süre bağımsız kadın örgütlenmesinin 
inandıkları değerlere ters olduğuna düşünmüşlerdir. Ancak 1970'lerin 
ortalarına gelindiğinde dünyadaki kadın hareketlerinin gelişmesi 
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Türkiye'deki kadınları ve sosyalist örgütleri de bir gelişime ve değişime 
zorlamıştır. Bağımsız kadın örgütlenmeleri oluşturulmaya çalışılırken, bu 
oluşumların esas varlık sebebinin işçi sınıfından kadınları örgütlemek 
olduğu her metinde her eylemde özellikle vurgulanmıştır. Ne yazık ki, 
kadınlar bir süre daha erkekler tarafından yönlendirilmekten 
sıyrılamamışlardır. Örneğin Türkiye'de ilk bağımsız kadın örgütlenmesi 
olmasıyla büyük bir önem taşıyan İKD, bir süre sonra TKP'nin kadın 
kollarına dönüşmüştür. 1980 öncesinde birçok kadın hareketi içerisinde 
doğduğu siyasal oluşumların gündemlerinin dışına çıkamamışlardır. 

1970'lerdeki kadınların bu devrimci çıkışlarının bir sonucu olarak, hem 
İKD deneyimiyle hem diğer kadın örgütlerinin varlığıyla Türkiye devrimci 
hareketi için büyük bir deneyim oldu. 1970'li yıllarda verilen büyük devrim
mücadelesinin tarihi aynı zamanda kadınların da tarihiydi.
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Ortadoğu

Parti, benim yerime eylemi yapabilecek başkaları üzerine görüşüyordu.
Bense reddederek operasyonu gerçekleştirmek için devam ettim." 

Souha Bechara
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Ortadoğu'da Kadın Hareketlerinin Kökenleri

Giriş

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Ortadoğu'nun diğer ülkelerinde de Kadın 
Kurtuluş Mücadelesi on dokuzuncu yüzyılda doğan ve yirminci yüzyılın 
başlarını kapsayan modernleşme süreçleriyle başlamıştır. Ancak Osmanlı 
ve Türkiye ile karşılaştırılacak olursa araya çok mühim olan sömürgecilik 
sorununun girdiğini görmemiz mümkündür. Yine de uluslaşma 
süreçlerinde Türkiye ile ciddi benzerlikler taşımaktadır.

Bundan önceki yazılarda aslında birçok üretim tarzı ve devlet biçimi 
altında kadınların nasıl yaşadıklarını anlattık ve kadın tarihinin ezen 
ezilen savaşımı tarihinin bir parçası, onun etkilerine göre biçimlenen ve 
onu etkileyebilen bir öyküsü olduğunu gördük. Ancak mesele Ortadoğu'ya 
geldiğinde erkek egemenliğinin birinci anahtar kelimesini İslam olarak 
belirleyerek, yalnızca toplumsal cinsiyeti değil, bütün Ortadoğu tarihini, ve
yine dolayısıyla bölgedeki patriyarkal sistemi yanlış okuma yanılgısına 
düşüldüğü sık sık görülür. Oysa "ataerkillik Ortadoğu'da dini dogmanın 
sınırlarını aşan oldukça önemli bir konudur. Ancak İslami doktrin ve 
onun emir ve otoriteye dayalı bir yapıya vurgusu da Ortadoğu'daki 
ataerkil sistemin pekişmesini sağladı. Asıl mesele, Ortadoğu'da 
ataerkilliğin varlığı görüşünden ziyade bu meseleyi araştırmanın ve 
onun bağımsız etkisini belirlemenin en iyi yolunu tespit etmektir."14

I.
Bağımsız Kadın Örgütlenmelerinin Doğuşu

Ortadoğu'da bağımsız kadın hareketlerinin artışı, hatta birçok ülkede 
kuruluşu Birinci Paylaşım Savaşına giden sürece rastlar. Batılılaşma 
hareketlerinin başlaması ve milliyetçi örgütlenmelerin doğması kadınların
özellikle siyasal alana çıkışlarını sağlamıştır. İran, Mısır ve Osmanlı kadın 
sorununun tartışıldığı ülkeler olmakla birlikte İran 1906, Osmanlı 1908 
burjuva anayasal devrimleri ve Mısır'ın daha sonra Filistin ve Irak'la ortak 
olan sömürge durumları sebebiyle kadın mücadelesinin bu ülkelerde diğer
Ortadoğu ülkelerine nazaran daha erken geliştiklerini söyleyebilmek 

14 Toplumsal Cinsiyet, İslam ve Politika, Farhad Kazemi
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mümkündür. Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerdeki kadınların mücadeleye 
katılımları ise esasen özellikle Mısır'ın ve Filistin'in etkisiyle olabilmiştir. 

İlk kadın hareketleri sömürgeciliğe karşı mücadeleye kadar, on dokuzuncu
yüzyılın ortasında kadınların eğitim ve yardım faaliyetleri çerçevesinde 
doğdu.15 Bu faaliyetlerde farklı din ve cemaatten kadınlar biraraya geldiler,
kamusal alanın bu şekilde kullanılması kadınların politikaya yönelimlerini
de artırdı. Beyrut, Kahire, Şam kısa süre içerisinde bilimsel ve toplumsal 
konuların kadın toplantılarında konuşulduğu ve kadın hareketliliğinin 
arttığı kentler haline geldi.16 Kentli ve orta sınıftan kadınlar buradan 
aktifleşirken, buna paralel olarak batılılaşma ve reform yanlısı burjuva 
erkeklerin, kadınların eğitim başta olmak üzere hukuki haklarını 
savundukları görülür.

Burjuva erkekler, yeni düzende yanlarına yakışacak, reislik edecekleri yeni 
aileye uygun yeni kadının haklarını savunmaktaydılar.  "Özellikle evlilik, 
boşanma, miras gibi medeni hukuk alanlarındaki reform taleplerinde ve 
kadınların eğitim ve çalışma haklarına kavuşmalarına ilişkin siyasal 
hedeflerde, reformcu erkeklerle kadınların ortaklaştıklarını görüyoruz."17

Aksu Bora, burjuva erkeklerin kadınlar için hak taleplerinin ve bunların 
gerçekleşmesinin kadınları her durumda özgürleştirdiğinin değil aksine 
yeni açılan meslek alanlarında kadınların sınırlarının yeniden 
tanımlandığının altını çizer. Bu açıdan  döneme ilişkin yapılan 
değerlendirmelerde erkeklerin kadın haklarının kazanılmasında öncü 
olduğu iddiası da doğru değildir.  
"(...)modernleşmenin bir 'gelenekselden kopuş ve yeni bir dünyayı 
kurma' hikayesinden çok, geleneğin ve 'yeninin yeniden tanımlanırken 
yeni iktidar ilişkilerinin kurulup işler hale getirilmesi süreci olduğunu 
hatırda tutmakta yarar vardır. Bu iktidar ilişkilerini kurarken işe 

15    "İlk dönemdeki kadın örgütleri, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, muhtaç 
kadınlara yardımın (ki öksüz ve yetimler de bu faaliyetler içindedirler), el becerileri ve 
okuma-yazma kurslarına yoğunlaşmanın kadınların statüsünü yükselteceği yönündeki 
kanaate sahiptiler. Lübnan’da 1849’da kurulan Sevginin Kızkardeşliği’ne bakıldığında 
kız mektebi, veremli hastalar için sanatoryum ve evinden ayrılan genç kızlar için 
sığınma evi kurduğu; Filistin’deki 1903’te kurulan Yoksullar
İçin Ortodoks Yardım Cemiyeti’nin ise yoksul genç kızlar için “evde kalmamaları” için 
çeyiz eşyası yardımında bulunduğu görülür."  Bölgesel ve Küresel Dinamikler 
Bağlamında Ortadoğu'daki Kadın Hareketleri, Mehmet Fatih Nas
16   Halep’te Mariaana Morrash, Kahire’de Kadın Özgürleştirme Birliği ve Kadın 
Uyanışı Cemiyeti, Beyrut’ta Arap Kızlarının Uyanışı Cemiyeti ve Şam’da Nazik Abid 
Kadın Edebiyatı Topluluğu 
17 Ortadoğu'da Kadın Hareketleri, Aksu Bora
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koşulan ayrımlar, yine temel bir norm, namus normu üzerinden kurulur.
Namus kavramının premodern bir norma işaret ettiği genel yargısı, bu 
açıdan son derece modernist bir yargıdır. Tersine, tam da bu norm, yeni 
bir bağlamda, yeni bir anlam çerçevesi içinde iş görmeye başlamıştır."18 

Yirminci yüzyıla gelindiğinde artık sömürgeciliğe karşı politik, ve hatta 
silahlı, alana dahil olan kadınlar, Ortadoğu çapında birleşmeyi amaçlayan, 
Arap feminizminin ortaya çıkışını sağlayan ve bağımsızlıklarını artıran 
örgütlerle mücadelelerini ilerletmekteydiler. Bu dönem incelemelerde, 
kadınların bağımsız mücadelesinin, ulusal mücadeleye tabi kılınması 
tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemdir. 1920 İngiliz işgalinden sonra 
Irak'ta kadınların bu ikilem sebebiyle ayrıştıkları, kimi kadın örgütlerinin 
milliyetçi çizgide hareket ettiği, kimilerininse yalnızca kadın 
örgütlenmeleri olarak kaldığı söylenebilir. Ancak salt kadın örgütlenmesi 
olarak devam eden yapılanmalar zararlı alışkanlıklar ve alkolden koruma 
cemiyetleri faaliyetlerini gerçekleştirme hedeflidir. 19 

Mısır

İngiliz işgaline karşı politikleşen ve kadın hareketinin Ortadoğu'da 
öncülüğünü alan Mısır bizler için önemli bir örnektir. Nas, Mısır'da kadın 
hareketinin doğuşuna dair üç farklı ana tezin varlığını öne sürer. 
Bunlardan ilki yardım faaliyetlerinin sistematik kadın örgütlenmeleri 
olduğu ve buradan kadın hareketinin gelişmesinin temel dinamiği olduğu, 
ikincisi reformist erkeklerin öncülüğünün kadın hareketini tetiklediği, 
üçüncüsü ise 1919 milliyetçi ayaklanmasının kadınları ulusal mücadelede 
örgütlediği tezidir. Kronolojiye baktığımızda 1814 M. Ali Paşa'nın iltizam 
vergilerine ve 1821'de Osmanlı Hidiv'ine karşı gerçekleştirilen gösterilerde 
kadınların ekonomiz krizlere, salgın hastalıklara ve mala ve cana karşı 

18 a.g.e, Aksu Bora
19  "Bu yapılanmaları başta Bağdat’ta 1935’te Azize Katherina Kızkardeşliği Cemiyeti,
Zararlı  Alışkanlıklardan  Koruma  Cemiyeti  (Jam’iyyat  Mukafahat  al-  Muskirat)  ve
1937’de Alkolün Zararlarından Koruma Cemiyeti  (Jam’iyyat Mukafahal  al-Muskirat)
şeklinde  saymak  mümkündür.  Bu  üç  örgütün  de  “sağlık  ve  huzurlu”  toplum ilkesi
etrafında yoksulluk, okur-yazarlık, bulaşıcı hastalıklar, kadın mahkûmların sorunları
ve  alkolle  mücadele  üzerinde  faaliyetlerini  yoğunlaştırdıkları  görülür.  Bu örgütlerin
mücadele  alanlarını  zenginleştirmeleriyle  Irak’taki  kadın  hareketinin  geniş  halk
kitlelerinin beğenisini ve bu örgütlere kadın katılımlarını artırmıştır. Benzer şeklide bu
örgütlerin dünyadaki bu alanda faaliyet gösteren kadın örgütleriyle yakınlık kurmaları,
sürdürülen faaliyetlerin yapısı ve etkileri üzerinde olumlu katkıları olmuştur. " a.g.e,
Mehmet Fatih Nas
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işlenen suçlara karşı kadınların bütün toplumla birlikte sokağa çıktıkları 
görülür. Kadınların yardım faaliyet örgütlerinin yaygınlaşması ise 1882 
İngiliz işgaline denk düşer. Ancak kadın hareketinin politik ve örgütlü bir 
mücadeleye dönüşmesi hiç tartışmasız 1919 işgale karşı ayaklanmanın 
ürünüdür. 1919'da kadınlar İngiliz sömürgeciliğine karşı Kahire'de büyük 
bir miting düzenlediler. Mitingin örgütlenmesi Wafd Partisinin kadın 
kollarının öncülüğünde oldu. Wafd, sömürgeciliğe karşı tek adres olurken 
kadınların da faaliyet alanına dönüştü. 1920 yılında Wafd'ın erkek 
yöneticilerinin eşleri ve Huda Sharawi Wafd'ın Merkez Kadın Komitesini 
oluşturdular. 1924 yılında ise Mısır Feministler Birliği(MFB)* kurulur. 
Wafd Merkez Kadın Komitesi mensubu kadınların eşleri olan parti 
yöneticileri, kadınların parti karar mekanizmalarına müdahalelerini 
istememektedirler. Yine erkeklerin Shrawi'nin parti yöneticisi eşinin 
ölümünden sonra kadınları bölme çabaları sonuçsuz kalmadı: Sharawi 
önderliğinde partiden ayrılan kadınlar MFB'yi kurarken, Sa'dist Kadın 
Hareketi parti politikalarına bağlılığını açıklayan kanat oldu. Kadınlar 
arasında böyle bir ayrışma, ulusal mücadele dönemleri geçiren diğer 
Ortadoğu ülkelerinde olan eklemlenme, fiilen fesh olma ve kadın 
mücadelesinin ertelenmesi tartışmalarına örnek oluşturacak niteliktedir. 
Sa'dist Kadın Hareketi, 1923 Mısır anayasasında kabul edilen kadınlar 
hariç bütün Mısırlıların eşit hak ve ödevlere sahip olduğu maddesini 
destekleyen Wafd'a eklemlenmişlerdi. 

Bütün bu açılardan baktığımızda Mısır'da doğan MFB'nin diğer kadın 
örgütlenmelerine göre bir sıçrayış yarattığı tespitini yapabiliriz. MFB, 
başörtüsüne karşı başta önderlerinin açık gezmesiyle radikal bir mücadele 
başlattı. Uluslararası Kadın Konferanslarına (İstanbul,1935) katıldı. 
L'Eyptienne (Al-Masreyyah) (Mısırlı Kadın) dergisini yayınladılar.* Yasal 
hak taleplerinde meclisteki oturumlara katılarak ısrarcı oldular. Bu 
bağlamda çocukların evlendirilmesi, çokeşlilik, miras ve boşanma 
meselelerinde kadınlar lehine yasa çıkarılması için mücadele ettiler. 
Kadınlar için okulların açılmasını sağladılar ve buradan yetişen genç 
kadınların kendi örgütlenmelerini kurmalarına destek oldular. 

* Mısır Feministler Birliği, kimi kaynaklarda Mısırlı Kadınlar Birliği (Al-İttihad Al-
Nis'i Al-Mısri, التحاد النسائي المصري) olarak geçer.

* L'Egyptienne,  dünya  kadın  örgütlerine  gönderilen  bir  yayındı.  Lübnan  ve
Suriye'den  de  kadınların  eserlerini  yayınlıyor  ve  batıdaki  tartışmaları  izliyordu.
Ancak  derginin  12  yıl  boyunca  fransızca  çıkmış  olması  kadınlara  seslenmesini
engelleyen başlıca sebeplerden biriydi. Bu yüzden 1935 yılında Al-Masreyyah adıyla
arapça olarak yayınlanmaya başlamıştır.  Yayın hayatı 1940'a kadar devam eder. 
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Filistin
 
Filistin'de kadınlar için radikal bir mücadele dolambaçsız, yukarıdan 
aşağıya değil tam tersinden ve sertçe gelişmiştir. Dolayısıyla Filistin kadın 
mücadelesi, uluasal kurtuluş mücadelesi ile doğrudan alakalıdır. Aksu 
Bora, "Elitlerin dışındaki kadınların politik hareketlere katılımı, Cezayir 
ya da Filistin gibi ülkelerde, bağımsızlık ve sömürgecilik karşıtı 
hareketlerin şiddetli çatışmalarla yürüdüğü yerlerde daha yüksek oldu. 
Buralarda her sınıftan kadın, yaşamını ve özgürlüğünü tehlikeye atarak 
bağımsızlık savaşlarına katıldı, bu sürecin  sonunda, geleneksel rollerine 
dönmeleri beklendiğinde ise, erkeklerle ve yeni yönetimlerle ciddi 
çatışmalar yaşadılar."20 der. Kadın mücadelesi o topraklarda silahlı 
başladı. (1911 Afula yerleşimcilere karşı operasyon) Afula'nın devamı 
örgütlü mücadele oldu. Kır Çiçeği Kızları kadın milis örgütü Yafa'da teşkil 
edildiğinde  BM 181 sayılı kararı verileli henüz bir yıl bile olmamıştı, 
kuruluşu ile aynı yılda örgütlenen kadın milisler yüzünden İsrail çiçeği 
burnuna alamamıştı. Ayça Şebnem Çakır ve Aynur Şengal'in "militan 
organizasyonlarda yoksul kadınlar cephede g ِrev alırken, şehirde 
yaşayan üst-orta sınıf kadınlar yardım faaliyetleri, milis güçlere 
para, tıbbi malzeme, mühimmat, istihbarat, lojistik destek 
sağlanması ve Filistin’e gelen yardımları dağıtma gibi g ِörevler 
almıştır."21 tespiti Filistin'in diğer Ortadoğu ülkelerindeki kadın 
hareketlerinden son derece farklı geliştiğinin göstergesi olarak dikkat 
çekilmesigereken bir noktada durmaktadır. 

'29'dan sonra ivmesi ve şiddeti yükselen ulusal kurtuluş mücadelesi kadın 
mücadelesinin her alanda direniş çizgisinde gerçeklemesine sebep olur. 
Bağımsız gerçekleştirilen gösteriler, ekonomik olarak sömürgeci 
mallarının boykotu bu dönemin kadın mücadelesinin başlıca eylem 
tarzlarıdır. Kadınlar aynı zamanda bütün Arap dünyasına seslerini 
duyurmak için yollar aramaya bu dönemde başladılar: "26 Ekim 1929’da, 
Kudüs’te dünyanın farklı yerlerinden 200’den fazla kadının katılımıyla 
Filistin Arap Kadın Kongresi düzenlendi. Kongrede kadınların ulusal 
mücadeleye katılımları, manda yönetimlerine karşı izlenecek mücadele 
şekli, kadın örgütlerinin yapısı üzerinde sürdürülen hararetli 
tartışmalardan sonra, Arap Kadının İdaresi Komitesi (AKİK) tesis 
edilerek Filistin’deki kadın hareketinin kurumsallaşması yönünde büyük 

20 a.g.e, Aksu Bora
21 Filistin Kadın Hareketi, Ayça Şebnem Çakır-Aynur Şengal
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adım atılmış olundu"22 AKİK de tıpkı Wafd Merkez Kadın Komitesi gibi 
bir sınıfsal içeriğe sahipti. 

Yıl '33'e geldiğinde Hayfa'da Balfour Deklarasyonu yıldönümünde 
gerçekleştirilen gösterilerde polisin tavrı ve bu tavrın Yafa, Kudüs ve 
Nablus'ta da görülmesi kadınların mücadelesinin protesto ve boykot 
seviyesinden ilerlemesini gerektirmiştir. Her ne kadar ulusal mücadele 
içerisinde doğmuş olsa da kadınlar açılan alandan kendi yollarını çizmeye 
başlamışlardır. Dini mekanların çıkışlarında bildiriler dağıtmak ve 
meydanlara afiş asmak kentler ve sokakların kadınlarca kullanımına işaret
olduğu gibi islami tabuları ta tartmaya başladıklarının göstergesidir. 
Bununla birlikte ulusal mücadelede cesaret eksiği olan erkekler ve 
kadınların yarar ve kazançlarını görmezden gelen hatta kendilerinin sayan
erkekleri yayınlarında hedef almışlardır. 

AKİK'in varlığı, '38 yılına kadar sürdü. Bu döneme kadar şiddetlenen 
ulusal mücadelenin etkileriyle konsolide olan AKİK, kadınların 
muhafazakâr ve ilerici eğilimlerin tartışmalarının açığa çıkmasıyla Arap 
Kadın Cemiyeti ve Arap Kadın Birliği olarak iki hizbe ayrıldı. Ayrılma 
nedenlerinden "topraklarını işgal eden Batılı güçlerin yaşam tarzını 
yansıtma" argümanı dikkate değerdir. 1936 'da başlayan Arap 
ayaklanmasının '39 yılında bastırılması Filistin kadın hareketini 
yavaşlatmıştır. '39-'48 dönemi kadın hareketleri kültürel ve sosyal yardım 
amacına yönelmişlerdir.  

Burada Mısır ve Filistin'i ele almamızın sebebi, her iki ülkede de 
sömürgeciliğe karşı mücadele ve bununla hemen hemen eş zamanlı gelişen
kadın mücadelesi bakımından ortak değil, bir o kadar da sınıfsal ve 
yöntemsel açıdan farklılık taşıyan iki örnek olmalarıdır. 

II.
Arap Feminizmi

Ortadoğu'lu kadınların 30'lu ve '40'lı yıllarda biraraya gelişlerinin temel 
etkeni Filistin meselesi olmuştur. '29 Kudüs Kadın Kongresi başlangıç 
olarak kabul edilir. Suriye'ye Filistinlilerin göçmesiyle birlikte Suriye'de 
kadın hareketlenmeleri artar. Suriye Kadın Birliği, Suriye Kadın 
Komitesi, Irak Kadınlar Cemiyeti'nin isimlerini duymak mümkündür. 
Kadınların İngiliz sömürgeciliğine karşı Hindistanlı kadınlara yaptığı 

22 a.g.e, Mehmet Fatih Nas
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çağrılar da mücadelenin ortaklaştırılması açısından dikkate değerdir. 
Sömürgecilik karşıtı kampanya Hindistan'da protestolarla başarılı olur. 
1938 Eylül'ünde MFB'nin öncülüğünde Filistin Müdafaası için Arap ve 
Müslüman Parlamentolararası Kongresi toplanır. Sömürgeciler, kongrenin
toplanıyor olmasından son derece rahatsız olup, yükselen birleşik kadın 
mücadelesini tehdit olarak görmeye başlamış ve engellemeye 
çalışmışlardır. Kongreye ulusalcılığın ve Filistin sorununun damgasını 
vurması, diğer ülkelerden kadınların yer yer tepkisiyle karşılanmıştır. 
Arap kadınlarının birleşik mücadelesinin bu dönemde yükselmesi tesadüfi
değildir. Ortadoğu'da Arap milliyetçiliği ve birliğini esas alan görüşlerin 
yayılmasıyla da oldukça alakalıdır. 

'44 yılında Mısır'ın öncülüğünün hâlâ devam ettiğini görürüz. '44'ün 
Aralık ayında Arap Feminist Kongresi toplanır. Konular genişler ve artık 
yalnızca Filistin meselesi gündem olmamaktadır. "İlk olarak geniş 
katılımlı bir bölgesel kongrede Arap toplumunun ataerkil yapısı, 
kadınların üzerindeki erkek baskısı, çokeşlilik, kadınların eğitim ve yasal 
hakları gibi doğrudan kadın sorununu ilgilendiren konuların ele alınması 
ve en önemlisi kadın örgütlerinin kendilerini feminist olarak 
tanımlamaktan sakındıkları bir dönemde feminist kavramına sıklıkla 
vurgu yapılması, kadın hareketi açısından önemli bir tecrübe 
oluşturmaktadır."23

Bundan sonraki dönemde ise kadın hareketine  esas damgasını silahlı 
mücadelenin esas yöntem olduğu ve kadınların devrimci ve halk kurtuluş 
hareketlerinde mücadelelerini yükselttiği ülkeler vurur. İslamcı 
hareketlerin yükselişi ile beraber kadın mücadelesi ve kazanımları 
gerilemiş, kadınların özgürleşmesini ilke olarak edinen PKK'nin yükselişi 
ve Ortadoğu'nun 4 ülkesinde PKK'li kadınların yürüttüğü savaş haricinde 
hatırı sayılır bir siyasal ve askeri kadın özgürlük mücadelesi 
oluşturulamamıştır. Ancak Kürdistan'ı da dahil ederek '50'lerden sonra 
farklı yıllarda da olsa Cezayir, Filistin ve Lübnan 'da verilen kadın 
mücadelesini yalnızca halk kurtuluş mücadelelerinin yahut Filistin 
meselesinin eksenine bağlamak mümkün değildir. Ortadoğu kadın 
hareketlerinin '50-'80 yılları arasındaki savaşımının kazanımları  
karşısında ne yazık ki henüz geriletildiğimiz yerden onların bıraktığı 
noktaya ulaşamadık.       

23 a.g.e, Mehmet Fatih Nas
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Devrimi Çalınan Kadınlar: İran

Giriş

Önceki yazılarda İran'ın anayasalaşma ve modernleşme süreçlerinde 
kadınların kazanımları açısından örnek ülkeler arasında olduğunu 
söylemiştik. 1906 burjuva anayasal devrimi yalnızca hukuki kazanımlar 
değil aynı zamanda kadın örgütlülüğünü de beraberinde getirdi. İran 
kadın hareketinin kökeni de Türkiye gibi burjuva devrimlerinin gelişme 
süreçleriyle başlamıştır. Burada Şah'ın reformlarının tepeden inme, 
kadınların sınırlarını belirleyen ve politizasyonunu engelleyen türden 
olduğunun altını çizmek gerekir. Güncel tartışmaları da hesaba katarak 
söylemek gerekir ki, kamusal alana çıkan kadının örgütlenmesi tıpkı diğer 
örgütlenmeler gibi engellenemez. Alınan yasal hakların kadın kurtuluş 
mücadelesi bağlamında 'kullanımı'nın kontrolünü sağlamanın hakları geri 
almaktan başka bir mümkünatı yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de birbir 
kadınların ellerinden alınan haklara baktığımızda yaklaşan sürecin 
tarihsel olarak Ortadoğu'nun bir çok ülkesinde yaşananların özgün bir 
bileşimi olduğuna ve bu konuların üzerinde bu sebeple durduğumuza 
dikkat çekmemiz gerekir. 

I.

'41'de Rıza Şah'tan iktidarı devralan Muhammed Rıza Pehlevi'nin 
Musaddık tarafından devrilmesi, kadın örgütlerinin çoğalmasını  da 
beraberinde getirmişti. Ancak '51'de başbakanlığa gelen Musaddık'ın 
düşmesi ve Rıza Pehlevi'nin geri dönüşünü takip eden '53 sonrasında 
kadın örgütleri kapatıldı. Geriye kalan devlet güdümündeki kadın 
örgütlerinin oy hakkı talebi mollaların karşı çıkmasına rağmen 1962 
yılında kazanılmıştır.* Devlet güdümündeki kadın örgütlerinin faaliyeti 
sağlık, eğitim ve gönüllü yardım kapsamındaydı. Ancak bir açıdan daha 
bakmak gerekirse Tülay Arın'ın "kısacası, devlet modernleşme hareketine 
kadınları katmak, fakat aynı zamanda onları devlet politikasının 
denetimi altında tutmak üzere, kadınların örgütlenmesinde doğrudan 
faal oldu. Bu örgütlenme kadınların toplumsal yaşamda faal olmasını 

* Bunun Şah'ın merkezi kadın örgütleri tarafından talep ediliyor olması önemlidir. 
Bahsedilen kazanım, kadınların kazanımı olmakla birlikte Şah'ın ABD destekli 
"Beyaz Devrim"(1962) adı verilen reform sürecinin bir parçasıdır. 
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meşru kılan ve sonraki dönemlerde de etkili olabilecek bir gelişim idi. Bu 
kuruluşların büyük kısmı İran devriminden sonra kapatıldı."24 
değerlendirmesini akılda tutmak gerekir. 1967 Aileyi Koruma Yasasının 
çıkarılmasından '79 İran İslam Devrimine kadar olan süreç içerisinde 
şeriat kurallarına dayanan medeni kanun değiştirildi* Ancak yirminci 
yüzyılın başına kadar mollaların denetiminde olan eğitim, hukuk 
kurumlarını bütünüyle değiştirebilmek mümkün değildi. Aksine Şah'ın 
girişimleri kentli orta üst sınıftan yukarısını memnun ederken mollaların 
güçlü olduğu iktisadi kesimlerin (esnaf) ve aşağıdakilerin hoşnutsuzluğu 
artıyordu. 

II.

Bu hoşnutsuzluk Şah'ın devrilmesi talebini doğurdu. Devrimle sonuçlanan
bu talebin esas sahibi İran'ın ezilenleri olmakla birlikte Şah'tan sonrasına 
nasıl gelindi, İslam devrimi nasıl gerçekleşti soruları özellikle devrimi 
elinden alınanların kafasını hala kurcalamaktadır. İşçi sınıfının 
belirleyiciliğindeki halk hareketinde rejim belirli bir kesimin önderliği 
altında bulunmayan işçi eylemliliğini kontrol edemiyordu. Uzun süreli 
kitlesel grevler, fabrikalarda işçilerin komitelerini oluşturmasını 
sağlarken, iş yerleri dışında örgütlenme mahalle komiteleri ve camiler 
aracılığıyla yükseliyordu. Mahalle komiteleri ve camilerse, bir yandan 
sanayi komitelerine giriş emrini veren Humeyni'nin taraftarlarının 
elindeydi. 

Devrimcilerin, devrim öncesinde ve devrimin eşiğindeki tarihi, sınıfla 
birlikte ezilenleri anlamayan tarihi hataları kadınlara çok pahalıya mal 
olmuştur. Çünkü İran kadınları '78'de onların yenilgisini isteyen bir 

24 İran'da İslam Devleti ve Kadınlara Karşı Anayasal Şiddet, Tülay Arın
* "Bu  yasa  1975'te  kadınların  lehine  değişikliklerle  kadınların  durumunu  daha

eşitlikçi  yönde  düzenledi.  Aileyi  Koruma  Yasası  kızların  evlilik  yaşını  onsekize
çıkardı;  çok kadınla  evliliğe  sıkı  sınırlamalar  getirildi  ve  bunu ilk  karının  yazılı
onayına  bağladı;  boşanmayı  erkeğin  üç  kere  tekrarlanan  "boş  ol"  sözüne  bağlı
olmaktan  çıkardı;  boşanma için  hem erkeklerin  hem de  kadınların  mahkemeye
gitme zorunluluğunu getirdi ve boşanma nedenlerinin her ikisi için de aynı olması
kuralını koydu; boşanmayı aile mahkemelerine devretti; çocukların velayetinin ise
mahkemeler tarafından kararlaştırılmasını mümkün kıldı. Evlilikler resmi nikaha
dayandırıldı. Kadınların eğitim mangalarında hizmet vermesi ve askeri eğitimden
geçmesi  zorunluluğu  getirildi.  1975'te  kadınların  kocalarının  ölümünden  sonra
çocuklarının  velayetinin  alabilme  olanağı  getirildi.  Kürtaj  hiçbir  zaman
yasallaştırılmadı, fakat mevcut cezaların uygulanması gevşetildi." a.g.e, Tülay Arın
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devrimin zaferi için sokaklara dökülüyorlardı: "Devrim başlamıştı. 
Coşkusu tüm ezilenleri sarmıştı. En çok da kadınları… Peçeli-peçesiz, 
açık-kapalı binlerce kadın kortejler halinde yürüyordu. Onları 
barikatlarda, yardım ekiplerinde, karakol baskınlarında g ِörmek çok 
olağandı. Bununla birlikte geçici olarak kurulan hemen her komitede 
yönetim biriminde yer alıyorlardı. Onlar için, devrimin en etkin gücüydü
desek abartı olmaz. Nihayetinde, Şah’tan yana olan ve halkın üzerinde 
ölüm kusan ordu birliklerini halka ihanet etmemeleri y ِönünde yaptıkları
ajitasyon konuşmalarıyla tankları bedenleriyle durduran kadınlardı. 
(Hatırlanacağı gibi kadınlar Rusya’da da Kadet birliklerini 
durdurmuşlardı.)"25

Elbette her devrim gibi İran İslam Devrimi de kadınsız yapılmadı. Ancak 
sınıf hareketinin bu denli yükseldiği bir dönemde kadınların yenilgisininn 
nedenini Moghissi'nin "bir sınıf olduğunun bilinciyle hareket eden 
bağımsız bir kadın hareketinin yokluğu ve dolayısıyla kadın sorununun 
ideolojik ve örgütsel savunmasızlığı kadınların kendilerini ataerkil 
sosyal yapılarla özdeşletirmesine neden olmuş ve devrimden sonra da 
erkeklerin çıkarlarına tabii olmuşlardır"26 şeklinde açıklamamız çok da 
yanlış olmayacaktır -pek tabii burada kadınların sınıf olup olmadığı 
meselesi tartışmalıdır-. Buradan devrimci kadınlar için, hele ki 
Ortadoğu'da yaşayan kadınlar için, ve hatta Türkiye'de yaşayan kadınlar 
için tam zaferin ve kadınların kendi kadın kurtuluş mücadelesinin ne 
kadar vazgeçilemez olduğu sonucu çıkartmıyorsak yazdıklarımızın çok da 
bir anlamı yoktur. 

III.

Ve tarih, İslam devriminin kadınları ne kadar çabuk tutsaklaştırdığını 
açıkça anlatmaktadır. "Devrim sonrası İran'da üç genel gelişme 
kadınların yaşamlarını etkiledi: (l) toplumsal cinsiyet konusunda bir dizi
normun ve ideolojik resmi bildirinin kabul edilmesi, tesettür uygulaması 
ve kamusal alanda cinsiyetçi ayırım (2) Eğitim, meslek ve devlet 
bürokrasisi alanlarında birtakım belirgin veya üstü kapalı 
sınırlamaların uygulanması (3) Kadınları son derece dezavantajlı bir 
statüye sokan, büyük ölçüde değiştirilmiş ceza ve medeni kanunlarını da 

25 Güneşsiz Kadınlar Yurdu: İran, Sosyalist Kadın, sosya.wordpress.com 
26 Haideh Moghissi, “Women, Modernization and Revolution in Iran”, Review of 

Radical Political Economics. Aktaran: Kerbela'yı Doğru Okumak, Pınar Arıkan 
Sinkaya 
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kapsayan yeni bir yasal sistemin oluşturulması."27 Bu bağlamda devrim 
öncesinde cinsiyet eşitliğine dair konuşmaktan kaçınan Humeyni, önce 
zorunlu hale gelen çarşafla 'devrimin simgesi'ni yarattı. Aileyi Koruma 
yasası Nisan 1979'da kaldırıldı. Kamusal alanın bütününde hicaba uygun 
giyinmek emredildi. 4 kadının Şiraz'da "ahlaksız davranışlardan ötürü" 
idamı ve Humeyni'nin kadınları ahlaka uygun giyinmeye çağırarak dikkat 
etmelerini söylemesi kadın isyanını tetikledi. '79 8 Mart'ı "Erkeklerle eşit 
haklara sahip olmak, çalışma hakkı ve kıyafet serbestliği" sloganı ile 15 bin
kadının Tahran sokaklarında Adalet Bakanlığına yürüme eylemi ile tarihe 
damgasını vurmuştur. Devrimci ve ilerici kadınların Kadın Dayanışma 
Komitesi önderliğinde örgütlediği eylem anti-emperyalizme karşı olduğu 
iddiasıyla saldırıya uğrar. "Taşlanan, bıçaklanan kadınların önemli bir 
kısmı, 'emperyalizme karşı verilen mücadeleyi baltaladıkları' 
gerekçesiyle tutuklanır. Denebilir ki bu g ِösteri Humeyni’ye karşı yapılan
ilk kitlesel sokak g ِösterisidir. Bu isyanın karşılığı, azgın bir şiddet olur. 
Sokaktaki vahşet, tutuklanan kadınlar için hapishanede de sürer. K ِötü 
ünlü Evin zindanına atılan yüzlerce kadın İslami kurallara uymadıkları, 
'kutsal annelik' g ِörevlerini reddettikleri, rejime karşı savaştıkları için en 
ağır şekilde cezalandırılır. Başkaldıran kadınlar, erkek tutuklulardan 
daha ağır işkencelere maruz kalır. Birkaç dakikalık yargılamalardan 
sonra idam cezasına çarptırılan kadınlar infaz edilmeden önce 
pastarların tecavüzüne uğrar, İslamiyete g ِöre ölen kadın cennete gider. 
Her bakımdan kadına cehennemvari bir yaşamı reva g ِören mollalar, 
istisnasız her tutuklu kadına tecavüz eder. Kadınların çığlıkları, özgürlük
haykırışları zindan duvarları arasında boğulmaya çalışılır."28 

Kadınlar mücadelelerine propaganda araçlarını kullanarak, işten 
atıldıkları yerleri işgal ederek devam ederler. Tudeh'in teslimiyetçiliğine 
karşı kurulan Halkın Fedaileri ve Halkın Mücahitleri bünyesinde Ulusal 
Kadınlar Birliği kurularak kadınlar ilerici mücadelede de yer alırlar. 
Elbette bu yükseliş, İran-Irak savaşının patlak vermesi ve  İranlı 
komünistlerin tasfiyesiyle tekrar geriler. İranlı kadınların Anayasal şiddet 
adını verdikleri şer'i hukuka ait düzenlemeler, yargıdan kadınların 
uzaklaştırılması, kadına ceza hükümlerinin toplum tarafından 
uygulanabiliyor olması, anti-emperyalizm söylemi altında eğitimin 
cinsiyet ayrımcı olmasıyla birlikte, kadınları devrimin bir anlamda 
muhafızı olarak ideolojikleştirilmesi, sıfıra yakın siyasal temsiliyet, 
kadınların bölünmesi (Hz. Zeyneb'in Komandoları) ve birbirlerinin 

27 Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet, İslam ve Politika, Farhad Kazemi
28 a.g.y., Sosyalist Kadın, sosya.wordpress.com
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sonunu getirdikleri binlerce örnek... İşte bütün bunlar kadınları geriye 
düşürmekle birlikte suyun kendi yatağını bulmasını engelleyemedi. 
Çarşafla sokağa çıkmakta sorun yoksa, sokağı çarşafla kullanmayı, 
kamuda yasaksa özel sektörde yahut tıp gibi zorunlu mesleklerde 
çalışmayı ve bu gibi yollarla statükoyu aşmayı başardılar. Zaten laik olan 
kadınların direnişi kendi yollarını ararken, İslamcı kadınlar da dinin 
yorumunu yeniden yapma ve İslamın özünde gördükleri kadın-erkek 
eşitliğini gün yüzüne çıkarma amaçlı mücadele ettiler ve özellikle anayasal 
şiddetin karşısında yer yer haklarını geri almayı başardılar. 
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Ortadoğu'nun Ateş Hattındaki Kadınları

Giriş

Başlığa göre beklenen tarihsel gelişkinliği açısından Filistin ve güncel 
konumu ile Kürdistanlı kadınların anlatımı beklenebilir. Ancak devrimi 
çalınan İran'lı kadınlarla birlikte, kadınlara bir türlü gelmeyen 
bağımsızlığın Cezayir'i ve yükselen islamcılığa karşı yenilgiyi kabul 
etmeyen Lübnan'ı ele almak, bizler açısından hem Cezayirli kadınların 
unutulmuş hikayelerini yazmak hem de Ortadoğu'da Kürdistan'dan sonra 
tek örnek olabilecek Lübnanlı kadınların mücadeledeki ısrarlarını 
vurgulamak için son derece önemlidir. 

'70'lerden itibaren Ortadoğu'nun bütününde yükselen islami hareketlerin 
birçok ülkede iktidara oynaması, devrimcilerin gerileyişi, SSCB'nin 
çöküşüyle birlikte emperyalizmin istikrarsız da olsa zaferiyle sonuçlandı. 
Öncesinde Ortadoğu kadın mücadelelerinin devrimci durumun hat 
safhada olduğu dönemlerde en gelişkin, en ileri yıllarına kavuştuğunun 
altını çizmiştik. Bu kadın mücadelesinin yalnızca halk kurtuluş 
hareketleri, anti-siyonizm ve devrimci savaşım ekseninde geliştiği gibi 
basit bir anlatım değildir. Evet, Ortadoğu'da da ilerici mücadelelerin cins 
körü yaklaşımları Türkiye'de olduğu kadar kadınlara zarar vermiştir. 
Ancak kadınlar buralarda kadın özgürlük mücadelesini yükseltmek adına 
ciddi teorik ve pratik savaşlar vererek dişleriyle, tırnaklarıyla devrimci 
savaşımın içerisinde var oldular. Unutmayalım, bir durumun devrimci 
olmasının en büyük göstergelerinden biri kadınların ezenlere karşı aldığı 
konumdur. Tersinden kadınlar ezilen bir cins olarak ezene karşı her türlü 
mücadelenin doğal öznesi olmaktan kesinlikle dışlanamazlar diyerek 
sözümüze başlıyoruz. 

I.
Cezayir

Akdenizli, berberi, müslüman ve sömürge. Cezayirli olmak 1950'li yıllarda 
bu anlama geliyordu. Ancak sömürgecilikten kurtulma safhasında bile 
kadınlar için sömürge koşulları devam etmiştir. Kadınlar bazen satılan, 
çoğu zaman dayak yiyen ve zorla çalıştırılan bir konumda bırakılmışlardır. 
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O dönemin Magrib kadınları, modern zamanın serfleriydiler. İslam'ın 
Cezayir'deki etkisi hep doğurudan ve birincil oldu. Ancak İslam'ın 
öğretileri özellikle kadınlar açısından kıyafet ve toplumsal yaşamın 
hiyerarşik yapısında oldukça etkiliydi. Çok eşlilik, evliliğin şer'i yasalara 
göre yapılıyor olması, kadınların mülk edinme hakkından yoksunluğu 
Cezayir'deki hukuki kazanımların ne kadar az olduğunun göstergesidir. 
Bununla birlikte Fransız sömürgeciliği kadınları savunmacı, muhafazakar 
bir konuma sürüklemiştir. Avrupalı modern kadın, Cezayirli kadın 
gözünde sömürgecilik imajını yaratmıştır. Cezayirli kadınlar arasında 
okuma yazma oranı yalnızca yüzde 4.5'ti. Bu onların kalifiye işlerde 
kesinlikle yer alamamaları anlamına geliyordu. İstisnai okuyan azınlıktaki 
işçi kadın için ev dışındaki emek süreci29 yaşamını devam ettirmek adına 
her gün kavga vermek demekti. Savaşa kadar, Cezayirli kadınlar politik 
yaşamın dışındaydılar. Sömürgeciler için, kadınların siyasi herhangi bir 
hakları bulunmamaktaydı. Komünst Parti ve ulusalcı Cezayir Halk 
Partisinde kadınlar küçük bir azınlığı oluşturmaktaydılar. Ancak burada 
kadınların durumuna ilişkin vaadedilen kurtuluş tarihi, bazıları için 
bağımsızlıktan, kimileri içinse sosyalizmin gelişinden sonraya 
ertelenmiştir. Dolayısıyla kamusal alandan dışlanan kadın için evlilikten 
başka bir kurum kalmıyordu. Kabile içerisindeki ailelerin içe kapanık 
yapısı, tamamen Cezayirli, sömürgeci dış dünyayla geçirgen olmamak 
üzerine kurgulanıyordu. Kadın burada kalıcı ve değişmeyen geleneklerin 
hem en büyük koruyucusu olarak sembolize edilirken, hem de tutsağıydı. 

Cezayir'in savaş döneminde kadınları incelemek oldukça zordur. Ne 
Kurtuluş Ordusu-Cephesi, ne Fransız polisinin yahut ordusunun arşivleri 
bize kadınlar hakkında kaydedeğer bir bilgi verir. Yazılı kaynakların çoğu 
dönem basınının eseridir. Eski kadın mücahitlerin basındaki listesi, yahut 
dönemin tanıklarının öznel anlatımları araştırmalara ışık tutmaktadır. 
Bilinen o ki, yaklaşık 10.949 kadın Cezayir bağımsızlık savaşında yer aldı. 
Savaşçı toplamının bu haliyle yüzde 3.1'ini oluşturuyorlardı. Bu sayılara 
yerel silahlı güçler ve sempatizanlar değil doğrudan ALN (Cezayir Ulusal 
Kurtuluş Ordusu) mensubu kır gerillası, fedai ve milis30 kadınlar dahildir. 
Aslında bu sayı Cezayir için hiç düşük olmamakla birlikte, İkinci Paylaşım 
Savaşı'nda Avrupa'daki toplam silahlı kadın gücüne yakındır. 

29 Buna kırsal alanda kadınların feodal ilişkiler çerçevesinde çalışması dahil değildir.
30 Maquisardes (Makizarlar), kır gerillası anlamına gelmektedir. "Dağa çıkma" 

Cezayir'de "makiye kaçma" olarak kullanılmaktadır. 
Arapça kadın fedayiler, Fedayat olarak adlandırılmaktadır.
Kadın milisler ise fransızca kaynaklarda "Les Moussebilate" olarak geçer. 
Bunların tümünü adlandırmada kadın savaşçı anlamına gelen Mücahidin kullanılır.
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Makizarlar yahut Makicilerle başlayalım. Silahlı mücadelenin bu kolunda 
yer alan kadınlar Cezayir savaşının en popüler imajını oluşturan 
kadınlardır. Onları, makilerde yaşadıkları bütün gecelerde bitmeyen 
yürüyüşleri, bir kasabaya varana kadar çektikleri açlık ve baş etmek 
zorunda kaldıkları soğuktan tanıyoruz. Makizar kadınların geldikleri 
yerlere göre yaptıkları işler de değişmiştir. İçlerinde sayıca çoğunluk 
olanlar kırsal kökenli kadınlardı; bu kadınlar genelde mutfak işiyle 
uğraşırken, eğitimli, kentten gelme kadınlar ise sağlık görevlerini 
üstleniyorlardı. Makici kadınların hedef kasaba ve kentlere kolayca 
girebiliyor oluşları, gerilladaki görev ve sorumluluklarını artırmakla 
birlikte eylemlerde aktif olmalarını da sağlıyordu. Kadın Makizarlar, aynı 
zamanda kırsaldaki çalışmalarında yoksul ve okumamış insanlara okuma-
yazma öğretiyorlar; kadınların köylerdeki yaşamın daha iyi örgütlenmesi 
için konseyler oluşturmalarını sağlıyorlar, hijyen, çocuk bakımı ve 
diyetetik konularında kadınları özel olarak eğitiyorlardı. 1934 yılında 
doğan ve katliamın olduğu Setif vilayeti kökenli Malika Gaid, Ulusal 
Kurtuluş Ordusunun kır gerillasında hemşirelik görevi yapıyordu. 
Iwakouren bölgesindeki bir mağara içerisine yapılan sahra hastanesinde 
ölümsüzleşti. Malika Gaid'le birlikte Komünist Parti savaşçısı Raymonde 
Peschard(Taoues), Cemile Buazza, Urida Lusif de Cezayir savaşının 
kahraman kadın gerillalarıdır. 

Fedailer ise, silahlı kadınların toplamına bakıldığında küçük bir ekiptir. 
Ancak eylemleri kesinlikle diğerlerinden çok daha dikkat çekicidir. 
Fedailer, şehir gerillasının direk olarak savaşçıları sayılırlar. Yeri 
geldiğinde silahlı çatışmalarda yeri geldiğinde ise doğrudan sabotaj 
eylemlerinde görev almışlardır. Sömürgecilerin zerre şüphesini 
çekmeyecek modern giyimleri ve kadın olmalarının sağladığı kamuflaj ve 
hareket özgürlüğü Cezayir savaşına damgasını vuran eylemleri 
gerçekleştirmelerinde büyük rol oynamıştır. Bu eylemlerin 
sorumlularından en tanınmışı kuşkusuz Cemile Buhayrat'tır. Ulusal 
Kurtuluş Cephesinin gizli askeri sorumlusu Yasef Saadi'nin sekreteri ve 
irtibat subayıdır. Buhayrat, sabotaj hücrelerinden birinde yer alıyordu. 30 
Eylül 1956'da sömürgecilik kurumlarının bulunduğu büyük Maurétania 
binasının girişine bomba yerleştirdi ancak başarısız oldu. Kır 
gerillalarından Cemile Buazza ile 26 Ocak 1957'de başkent Cezayir'in 
ortasındaki Coq Hardi adlı daha çok kadınların gittiği bir kafetaryaya en 
kalabalık saatinde, birkaç dakika arayla patlayan üç adet saatli bomba 
yerleştirmiş ve dört kişinin ölümü, 37 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 
eylemiyle tarihe geçmiştir. Nisan 1957'de Fransız paraşütçü birlikleriyle 
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girdiği çatışmada yaralanır ve yakalanır. Ölüme mahkum edildiği dava 
sürecinden önce Simone De Beauvoir'in Kadınlığımın Hikayesi'nde yer 
verdiği işkencelerden geçer. Hatta Beauvoir, Buhayrat'ın işkencede şişle 
tecavüze uğramasını Fransa'da yazdığı için gazete ve toplum tarafından 
ciddi baskılara maruz kalmıştır. 

Kadınların en kitlesel olduğu milis gücü Musbilat içerisinde ise, daha çok 
yetişkin kadınlar ve analar yer almıştır. Buradaki kadınlar savaşta 
çocukları ve kocalarıyla yaşamlarını yitirmişlerdir. Aldıkları görevler 
oldukça çeşitlidir. İrtibat görevlisi, hemşirelik, sekreterlik, istihbarat 
görevlisi ve propagandacı olarak çalışmışlardır. Ancak ana faaliyetleri 
militanların kaynaklarını sağlamak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
olmuştur. Bu görev belki de en az takdire değer görünebilir. Ancak 
kadınların gündelik yaşam içerisine her gün, her gece tekrarlanan 
tehditlere rağmen gizlice sığdırdıkları bu faaliyetin, savaşın görünmeyen 
belirleyeni olduğu gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir. 

Savaş boyunca kadın savaşçılar, kavganın bütün alanlarında var oldular. 
Silahlı mücadelenin içinde olmanın Cezayirli kadınlara yaşattığı zorluklar 
çoktur, ancak bir kez varlıklarını kabul ettirdikleri zaman savaşta onlara 
duyulan güvensizlik tamamen aşılmış ve halk kahramanı olmuşlardır. 
Cezayir savaşında, kadınların sorumluluk derecesindeki rolü çok azdır. 
(Bu sorun Dalal Mughrabi yahut Leyla Halid gibi istisnai örnekler 
haricinde Filistin'de de aşılamadı.) Kasım 1954'te savaşa katılan kadınlar 
bütün alanlara yayılmalarına rağmen belirtildiği üzere farklı görevlere 
yoğunlaşmıştı. Bu görevlerde bulunmaları, elde silah çatışmaların yoğun 
olduğu dağlık bölgelerde savaşıp en büyük kayıplarını burada vermiş 
olmaları gerçeğini değiştirmiyor. 

Bağımsızlık sonrasında kadın savaşçılar yaşamın içerisinde sessizce 
kayboldular. Ancak mücadele duygularını hala koruyorlardı ve her an 
harekete geçmeye hazırdılar. Kadın haklarının ihlal edildiği her durumda 
hala referans olmaya devam ediyorlardı. Ancak savaştaki kazanımları 
savaş sonrası siyasi yaşamda etkili olamadı. Devrim sonrasında kurulan ilk
meclise savaşçılar çağrılırken, kadınlar 194 üyenin 10'dan az bir sayıyla 
temsil ediliyorlardı. Elbette burada FLN'nin (Ulusal Kurtuluş Cephesi), 
devrim öncesinde feodalizmle beraber onun yaşamın bütün alanlarından 
tasfiyesini, patriyarkal ve paternalist hegemonyayı çağ dışı görüp cins 
ayrımcılığını da bununla birlikte yıkacağını, kadınların mücadele 
içerisinde edindikleri yerin Cezayir toplumunda sekülerizmin sembolü 
olduğunu ve bunun yeni toplumda alacakları rollerle devam edeceğini 
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vaadeden programını31 hatırlayıp ne kadar hayata geçtiğini sorgulamak 
önemlidir. 

II.
Lübnan

Lübnan'da kadınların kazanımları diğer Ortadoğu ülkelerine nazaran daha
fazla olagelmiştir. Kadın hareketlerinin ilk ortaya çıkmaya başladığı 
dönemlerden beri Türkiye ile birlikte kadınlar açısından ileri bir ülke 
olarak sayılmış, örnek gösterilmiştir. Kadın yazınının erken dönemlerden 
itibaren gelişkin olması, birçok meselenin modernleşme yanlısı 
erkeklerden çok kadınlar tarafından tartışılmasını sağlamıştır. '52'de oy 
hakkını elde eden Lübnan kadınları bugün Ortadoğu'nun evlilik içi 
tecavüze karşı cezai müeyyideye sahip olan tek ülkesinde yaşamaktadırlar.

Lübnan'ın kadın özgürlük mücadelesinin tarihi açıdan en dikkat çekici 
yanı yalnızca kadınların muazzam bir silahlı mücadele deneyimine sahip 
olması değil, Ortadoğu'da yükselen gericiliğe karşın,  seküler tutumlarını 
korumaları ve muhalefetin politik hattını burada tutmayı sağlamalarıdır. 
Filistin'de HAMAS kadınların haklarını çiğneyip, HAMAS liderleri 4 karısı
ile evinde ölü bulunurken, Lübnan kadın mücadelesinin gelişimine 
kaynaklık eden Filistin'i kadın meseleleri açısından çoktan aşmıştır. 

Filistinlilerin ve FKÖ'nün Lübnan'a gelişinin ardından mültecilik ve 
yarattığı gerilim, büyüyen İsrail tehdidi, yaklaşan savaşın eşiğinde 
kadınların politizasyonu ve siyasal hayatta konumlanmalarında ani artış 
sağladı. Özellikle '78-'90 arası Lübnan'ın iç savaş sürecinde kadınlar her 
alanda var olmuşlardır. Falanjlar ve devrimciler, kadınların iç savaştaki 
gerek silahlı gerek diğer alanlardaki varlığını önemsiyorlardı. Falanjların 
kadın komutanı Jocelyn Hueyri'nin emrinde 1000 silahlı kadın 
bulunuyordu. Sol (komünist partiler, sosyalistler ve ulusalcılar) kadın ve 
erkek arasında ayrım yapmıyorlardı. Bu güçler için kadın ve erkeğin 
kurtuluş mücadelesine katılım sebepleri aynı idi. Öte yandan sağcı 
hıristiyanlar da cephede kadınlarla sorun yaşamıyordu. Ancak Lübnan'ın 
patriyarkal toplumu, kadınların savaştaki varlığını dizginlemeye 
çalışıyordu. Aileler içinde bütün kuşakların siyasal birliği söz konusuydu. 
Bütün aile, politik bir konum almakla birlikte konum almayanları da 
savaşa cesaretlendiriyorlardı. Bunun dışında silahlı mücadeleye hiç 

31 FLN Tripoli Programı, Haziran 1962
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katılmamış aileler de vardı. Buradaki kadınlar mültecilerle ve yaralılarla 
ilgileniyorlardı. Cephe gerisinde evlerini kaybetmiş olanlara temel 
gıdaların sağlanması gibi insani yardımları örgütlüyorlardı.

Silahlı direniş içerisinde kadınların yaşadıkları dikkat çekicidir. Uzun süre 
evinden ayrı kalmak zorunda oldukları görevler sonunda erkekler 
ailelerine "partideydim" diyebilirken kadınlar operasyondan dönüp 
ailelerine "bir hafta arkadaşımda kaldım" demek durumundaydılar. 
Bütünüyle politik bu ortamda gizliliğin dahi uygulanışında cinsiyet 
farklılıkları ortaya çıkmaktadır. 

Lübnan Komünist Partisi ve Lübnan Ulusal Direniş Cephesi'nin İsrail'e 
karşı gerçekleştirdiği eylemlerde kadınların katılımı büyüktür. Güneyin 
Gelini Sena Muhaytli ve Bekaa'nın incisi Suivra Loula Abboud İsrail'e 
karşı gerçekleştirilen ilk iki intihar eylemini yapan kadınlar, diğer adıyla 
Kamikaze Kadınları olarak tarihe geçmişlerdir. Sena Muhaytli, 9 Nisan 
1985'te Jezzine yolundaki İsrail konvoyuna 200 kilo TNT yüklü arabayla 
gerçekleştirdiği etkili eylemiyle tanınır. Abboud ise ailesine bıraktığı veda 
kasedinde, "Ülkeme ve halkıma olan aşkım için ödevimi yerine 
getiriyorum!" demiştir. Loula Abboud'un kuzeni Souha Bechara, 1988'de 
İsrail tarafından yerleştirilen Güney Lübnan Ordusunun generali Antuan 
Lehed'e suikast düzenledi. Bechara yaralandığı ve ertesinde yıllarca 
hapiste kaldığı eylemini şöyle anlatıyor: "Savaşçısı olduğum Lübnan 
Ulusal Direniş Cephesi savaşta çok iyi örgütlenmişti. Antuan Lehed'e 
suikast ve bölgesindeki İsrail devriyelerine operasyon planımız vardı.  
Kendimi bu önemli hedefin tam ortasında buldum. Eğer bir silahım 
varsa, kendime derim ki, eyleme geçiyorum. Parti, benim yerime eylemi 
yapabilecek başkaları üzerine görüşüyordu. Bense reddederek 
operasyonu gerçekleştirmek için devam ettim." 

İç savaşta komünistlerle birlikte EMEL (Hizbullah öncesi) de hareket 
bünyesindeki kadınların köylerdeki İsrail'e karşı direniş geçmişine 
sahiptir. Halk bu kadınları, "zeytin atıcılar" olarak adlandırır. Bunun 
sebebi kadınların zeytinleri toplayıp köylerine girmeye çalışan İsrail 
tanklarının üstüne atmalarıdır. Ancak askeri açıdan kadınların eylem 
yapmasını savunmayan Hizbullah, EMEL döneminde ilk feda eylemcisi 
Bilal Fahs'ın nişanlısının eylem beyanını reddetmiştir. Hizbullah'ın askeri 
ilkeleri açısından cihad kadına caiz görülmemektedir. Programında 
kadınlar için "kadınları güçlendirme; politik, kültürel, eğitsel ve bilimsel 
alanlara katılımını artırmak; sosyal kalkınmalarını ve toplum içindeki 
psikolojik ve manevi eşitliğin yaratılmasında rol almalarını sağlamak" 
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maddesi geçen Hizbullah'ın ittifaklarıyla birlikte mezhepleri 
önemsenmeksizin Lübnanlı kadınları çok büyük oranda kapsadığını 
söylemek mümkündür.

108



Neoliberal Dönem

109



1980 Sonrası Dünyada Kadın Hareketleri

1960-80 yılları arasında kadının toplum ve aile içindeki yerini sorgulayan 
feminizm, kadın-erkek ilişkilerini toplumsal düzeyde alt üst etti. Avrupa, 
Amerika ve daha birçok ülkede feminizmin ortaya attığı ve kadınları 
peşinden sürekleyen ''eşit işe eşit ücret", "eğitimde fırsat eşitliği'' gibi 
talepler karşısında toplumsal ve hukuki düzeyde değişiklikler yaptı.

Bir süre sonra kadın hareketleri, yapılan düzenlemelerin hukuki düzeyde 
de olsa pek bir gerçekliği olmadığını görmeye başladı. Kadınlar kürtaj 
hakkına sahip olsalar da kürtaj olmaya gittiklerinde aşağılanmaya başlıyor
veya vazgeçirilmeye çalışılıyordu. Kadınlara eşit eğitim hakları sağlanmış 
olsa da kadınların okula gidebilmesinin önü farklı yollarla kapanıyordu. 
Kadınlar, ''ev kadını profilinden çıkarıldı'' gibi söylemlerle makyaj 
malzemeleri, iç çamaşırları gibi sektörlerin reklam yüzleri haline 
getirilerek yeniden üretim ilişkilerinin esas sömürülen unsuru haline 
getirildi.

Haklarını değil, kırıntıları aldıklarını farkeden kadınlar, daha örgütlü 
şekilde hareket etmeye başladı. Bu dönemde '68' Hareketi'nin tüm 
dünyayı saran etkisi kadınlara da toplumsal değişimi örgütleme umudu 
verdi. Kadın hareketleri, bu dönemde bireysel çabaların sonuç 
vermeyeceğini ve karşılarında duran erkek egemen ilişkilerin çok daha 
köklü bir tarihi olduğunu ortaya koydu. Bu erkek egemen ilişkiler 
bütününe bir isim verdiler: Patriyarka.

Kadın kurtuluş hareketi, o dönemlerde patriyarkayı anlamaya, açıklamaya 
yoğunlaştı ve mekanizmalarını ortaya çıkardı. İnsanlığın tümünün 
hayatını etkileyen en eski egemenlik biçimi olan kadın-erkek arasındaki 
kölelik ilişkisinin (aslında erkekler arasında da olan) temeline indi. 
Patriyarkanın aile içinde başlayan hiyerarşik diziliminin ve bu yapının her 
üyesinin gerçekleştirdiği sömürüyü, en somut örnekleriyle ortaya koydu. 
Patriyarkal ilişkilerin kapitalizme nasıl entegre olduğunu çözümlenmeye 
başladı. Kapitalizm, kadınları yalnızca fabrikalarda ucuz iş gücü olarak 
çalıştırmıyordu. Kadınlar, aynı zamanda evlerinde erkekleri bir sonraki iş 
gününe (ücretsiz) hazırlayarak yeniden üretimin esas kar kaynakları 
oluyorlardı. Kapitalizm kadınları hem toplumsal cinsiyet rollerine göre 
konumlandırdı hem de kadınları, erkek egemen kültürü ''rahatsız'' 
etmeden sömürmeye başladı. Nasıl bir oyunun içinde olduğunu anlayan 
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kadınlar düşmanlarını tanımaya başladı. Patriyarkanın kapitalizme 
eklemlenmesi sonucunda oluşan modern devlet tipi haline gelen 
patriyarkal kapitalizm, kadınların neye karşı, nasıl savaşacağını ortaya 
koyuyordu.

Devlet mekanizmasının bağrında ortaya çıkan patriyarkal kapitalizm 
'68'den bu yana kadınların ana hedefi haline geldi. İktidar ilişkilerinin esas
üreticisi, denetleyecisi olan devlet ve devlet mekanizmaları, kadınların 
kurtuluşu için ortadan kaldırılması gerekilen bir hal aldı. Kadın 
hareketleri ve feminizm, içinde bulundukları dönemin koşullarına göre 
siyasallaştılar. Baskı ve zorun, devlet terörünün yoğun yaşandığı 
bölgelerde kadın hareketleri, toplumsal cinsiyet normlarının ortadan 
kaldırılmasının toplumsal anlamdan gerçekleşecek bir devrimle mümkün 
olduğunu anladılar. Bu çerçevede devrimin tartışmasız öncüsü işçi 
sınıfının kurtuluşu ile kadınların kurtuluşunun tarihsel bağlılığını 
kavradılar. Kadınların kurtuluşu için işçi sınıfının diktatörlüğü 
gerçekleşmek zorundaydı. Fakat, kadınların kurtuluş mücadelesi, işçi 
sınıfının devrimiyle sonlanmamalı ve bu devrim süreçlerinde ikinci planda
kalmamalıydı. Bu perspektifle hareket etmeye başlayan kadın kurtuluş 
hareketi ile devrimci örgütler arasında bağlar gelişmeye başladı. Bir süre 
sonra devrimci örgütlerin içinde doğan kadın hareketleri ortaya çıktı. 
Kadınların bu örgütlenmeler içerisinde zorlayıcı bir serüvenleri oldu. 
Kadınlar tıpkı içinde yaşadıkları toplumda olduğu gibi bu özgürlük 
hareketleri içerisinde de ikincil 'kadro' ya da ikincil 'kurye' rolünü 
yaşıyorlardı. Kadınların bir kısmı, örgüt mekanizmalarında karşılaştıkları 
baskıyı ve erkek kültürünü reddederek bu hareketlerden ayrılıp bağımsız 
örgütlenmeler oluşturdu. Bir başka seçenek olaraksa kadınlar, içerisinde 
bulundukları örgütlenmeler içinde yoğun mücadeleler vererek kendi 
gündemlerini bu örgütlerin gündemleri haline getirdi. Kadının 
siyasallaşma, siyasal olanın kadınlaşma süreci kadın hareketlerinin 
ilerlediği yolun sağlamlaşmasına büyük katkı sağladı. 

Devrimci silahlı örgütlenmeler de kadın mücadelelerinin yön değiştirmesi 
sonucu kendi içinde sorgulamalara gitti. Birçok Avrupa ülkesinde, Latin 
Amerika'da ulusal kurtuluş örgütlenmeleri, siyasal ve silahlı 
örgütlenmelerinde kadınların örgütlenmesinin, yönetici kadrolara 
dönüşmesinin önünü açtı. Bu tip örgütlenmeler içerisinde yer alan 
kadınlar, toplumsal cinsiyetin; emperyalizm,  sömürgecilik, askeri 
stratejiler ve uluslararası para piyasalarından bağımsız ele 
alınamayacağını ortaya koydular. Fakat, toplumdaki cinsiyetçi, eşitsiz yapı
ilişkileri ve uluslarası güç dengelerinin cinsiyetçi politikaları uzun zaman 
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bu gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelledi. Bu devrimci kadınlarsa özel ve 
kamusal alanlarda oluşturulan cins körlüğünü farketmemizi sağladı. 
Cinsiyetçi toplum ilişkilerinin, paranın iktidarının baş destekçisi olduğu su
yüzüne çıkarıldı. Kadınların devrimci hareketlerde örgütlenmelerinin 
daha olası hale gelmesiyse yine kadın hareketlerinin, güç dengelerinin 
gerçek yüzünü her yönüyle ortaya koymalarıyla oldu. Kadınlar, devrimci 
hareketlere yeni bir bakış açısı getirdi. Devrimci hareketlerdeki kadın 
örgütlenmeleri ya da feminist düşüncenin filizlenmesinde, bu yeni 
perspektifin kazanımı oldu.

Kadınlar içinde dünyayı kendi pencerelerinden anlamak, yorumlamak ve 
en önemlisi değiştirmek yaşanacak siyasal krizlerin çözümünü de içinde 
taşıyordu. Siyasi-askeri örgütlenmeler içerisinde işçi sınıfı sorununu, ırka, 
etnisiteye dayalı ezen-ezilen ilişkilerini, kadın sorununu ele almadan 
ortaya koymak kadınları mücadele içerisinde 'nesne' durumuna 
düşürebilirdi. Kadınların yaşamdaki yerinin, kadın-erkek ilişkilerinin 
siyasal iktidarı belirleyip belirlemediğinin cevabı politik bir düzlemde 
sonucuna ulaşamıyorsa ya da cevaplandırılamıyorsa kadının 
siyasallaşması da temellendirilemezdi. Böylece kadın hareketleri ve 
feministler örgütlendikleri alanlarda kendi içinde cinsiyetçilikle mücadele 
eden, dayanışma kampanyaları yapan topluluklara indirgenirdi.

Kadın hareketleri içerisinde mücadelesini indirgemeci yaklaşımlarıyla 
sisteme içkin bir hale getirenler olmasına rağmen(Batı Avrupa ve 
ABD’deki çeşitli kadın hareketlerinde görüldüğü gibi) bu tehlikeleri 
önceden görüp yollarını farklı doğrultuda çizenlerde oldu. Dünya'nın 
çeşitli bölgelerinde gerilla hareketlerinin içerisinde oluşan ya da gerilla 
hareketlerine katılan birçok kadın örgütlenmesi yüzünü bu gerçeklikten 
yana döndürdü. Örneğin: Nikaragua kadın hareketinden Sofia 
Montenegro, Kadın Bakış Açısından Gelecek yazısında şunları belirtiyor: 
“Feminizm tüm soldan oldukça daha fazla devrimcidir, özellikle solcu ve 
feminist olanlar için böyledir bu. Feminist düşüncenin temel sorunu, 
egemen sosyal ve kültürel ilişkileri değiştirmektir. Nikaragua’da biz 
reformcu değil devrimci bir feminizmi savunuyoruz. Heryerde, evde de, 
devrim. Yoksa birçok erkeğin sahip olduğu çifte ahlakla karşılaşmak 
durumundasınız. Devrimcidir ve cephede en öndedir, evde ise tam bir 
despottur ve kimse de buna tepki göstermez. Durum, biz ona karşı tepki 
göstermedikçe böyle sürüp gidecektir. Devrim, evlerimize de gelmelidir. 
Tersine olarak, insanlar toplumsal ve özel alanda tutumlarına sahipler 
ve devrim sanki sadece toplumsal alanda gerçekleşiyor gibi 
görülmektedir. Özel alanda biz kadınlar ezilmekteyiz. Feministler için 
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özel olan politiktir ve yalnızca bu şekilde devrimin ve toplumun 
bölündüğü ve içine hapsedildiği bu çember kırılabilir.“

Sofia'nın dediklerinden anlaşıldığı gibi sosyalizm kadınların kurtuluşu için
ön koşul zorunluluğu taşıyor. Fakat, yaşanan devrim pratikleri, kadın ve 
erkeklerin ele ele gerçekleştirdikleri devrimlerin kadınların kurtuluşu için 
yeterli olmadığını ortaya koydu. Tıpkı Bolşevik Devrimci sonrası SSCB'de, 
Doğu Avrupa'da oluşan toplumsal yaşam gösteriyor ki: Bu devrimler 
kadınlara yeni bir konum ve yeni haklar sağlamış olmasına rağmen, 
kadınların toplumdaki tüm yaşamında köklü ve kalıcı değişiklikler 
yapmadı. Toplumsal hayatta kadın okumaya ve çalışmaya başladı, 
erkeklerle aynı ücreti aldı ama yine de ikincil konumda kaldı.

Varlığını sürdüren Latin Amerika devrimlerini herşeye rağmen 
diğerlerinden ayıran bu anlamda bazı gelişmeler vardı. Bu devrim 
süreçlerinde kadın hareketi(feminist ideolojiye sahip ya da değil), yalnızca 
kadın oldukları için yaşadıkları sorunları, ülkenin siyasal-sosyal-ekonomik
sorunlarıyla birlikte ele aldı. Bu durum kadınların sorunlarının arka 
planda kalmasının önüne geçti. Kadınların kurtuluşu için yaşanmış 
deneyimlerde yetersiz kalan sosyalizm devrimci kadınları, toplumu 
bilinçlendirme çalışmalarına itti. Latin Amerikalı devrimci kadınların bu 
konudaki temel perspektifi: ''Devrim gereklidir, kadının kurtuluşu için 
çok şey gerçekleştirir, ama yetmemektedir. Toplumda cinsler arasındaki 
ilişkiler değişmelidir ve bunun mücadelesi de hemen başlamalıdır.'' bu 
cümlelerle yönünü buldu.

Kadın hareketinin, tarihindeki en kıymetli örneklerden birini de 
Zapatistaların mücadelesi içerisinde bulabiliriz. Zapatistalar 1990'lı 
yıllarda kapitalizmin kesin zaferini gerçekleştirdiğinin sanıldığı bir 
dönemte ortaya çıktı. Hareketin, tarih sahnesine çıktığı günlerden beri, 
içerisinde kadınlar hep ön planda oldu. Zapata kadınlardan burada 
alınacak en güçlü ders, kadın haklarını, kollektif yaşayan bir halkın 
haklarıyla birleştirmeleri oldu. Bu kadınlar, kadın olarak hakları için 
mücadele ederken aynı zamanda parçası oldukları yerli halkın hakları 
içinde mücadele ettiler. Toplumdaki ve aile içindeki şiddeti, devletleşmiş 
şiddet kültürünü değiştirmenin bir parçası olarak gördüler. Buna paralel 
olarak, oluşturulan Kadınların Devrimci Hukuku'nu şiddetsiz yaşam 
hakkı, Zapatista topluluklarında alkol yasağı, kadına yönelik şiddet ve 
kadınların siyasal eğitimi gibi konularda bilinçlerdirme çalışmalarıyla 
güçlendirdiler. Günümüzde de hala süren Zapatistaların mücadelesi, bu 
çalışmalarıyla kadını komünün ayrılmaz bir parçası haline getirdi ve 
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kadınlara gerçek anlamıyla yeni bir yaşam sundu.

Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve ayrıca Türkiye gibi batılılaşmaya çalışan 
ülkelerde ise durum daha farklıdır. 1990'ların başında başlayan Üçüncü 
Dalga Feminist Hareket bu dönemde ikinci dalga feminist hareketten 
farklı olarak küresel düzlemde siyaseti, neoliberalizmi, kendi içindeki 
teorik sorunları ve kavramları tartışmaya başladı. Bu doğrultu da Batılı 
feministler Üçüncü Dünya ülkelerinde kadınların yaşamlarına yoğunlaştı. 
Peki, eğitimli, modern, bedeni ve cinselliğini kısmen kontrol edebilen, 
kendi kararlarını verebilen Batılı kadın; yoksul, gelenekçi aile yapısı içinde
doğmuş, mağdur bu kadınları nasıl ele alacaktı? Bu soru dünyada ki kadın 
hareketlerinin neden aynı doğrultuda hareket edemediklerinin cevabını 
ortaya koydu. Batılı kadınlar, çoğunluğu Arap ve Müslümanlardan oluşan 
bu kadınların ezilmelerinin temel sebebini ataerkil aile yapısı olarak 
gösteriyordu. Batı'da da kadınlar aile içerisinde bu tip sorunların küçük 
örnekleriyle karşılaşıyor olsalarda, yaşam standartlarının yüksek oluşu ve 
Batı toplumlarının dini-kültürel özelliklerinin farklılığı, esas gerçekliği 
görmelerinin önüne geçiyordu. Kendi yaşamlarıyla bu kadınların 
yaşamlarını sınayan Batılı feministler, Ortadoğu'da, Afrika'da, Doğu 
Asya'da bu kadınlarla yıllarca yanyana gelmekte zorlanacaklardı. 

Türkiye'de de yaşanılan süreç bu teorik kaostan azade değildi. Askeri 
diktatörlüğün ardından neoliberal politikaların ülkeye girmesiyle beraber 
süreçten etkilenen feminist hareketlerde derin bir bunalım yaşadı. 1980 
öncesinde sınıf hareketleri içerisinde olan ya da destekleyen kadın 
hareketleri, sınıf hareketlerinden ve sınıftan büyük oranda 
uzaklaştı(devrimci hareketlerinde eleştirilmesi gerekilen birçok yönü 
olmakla birlikte). Kadın sorununu, ezen-ezilen ilişkilerinden neredeyse 
tamamen kopuk ele alan bu hareketler, tıpkı Batı Avrupa'da olduğu gibi 
yabancılaşma süreci içerisine girdi. İşçi, Arap, Kürt, Müslüman ve farklı 
farklı birçok kesimden kadınların sorunlarını temellendiremeyen bu 
hareketlerin kadınları yaklaşımı üstten ve uzak kaldı. 

Sorunların kökenlerinden uzak ele alan bu yöntem mücadelede 
indirgemeci bir hal aldı. Bu ülkelerde kadın hareketleri toplumsal yaşam 
içerisinde birçok alanda kazanımlar elde etmelerine rağmen yine de ikincil
konumda kaldı. Tüm dünya kadınlarının kurtuluşu için gerçekleştirilecek 
birlikler kadın hareketlerinin yaşadığı bu teorik kaosla bir süre ertelenmiş 
oldu. Bu kaos sürecinden faydalanmaya çalışan güç dengeleriyse bu 
durumu kendi lehine çevirmek için Üçüncü dünya ülkelerinde ki kadınlara
yönelik birçok politika üretti ya da yeni planlarını bu kadınların üzerine 
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kurdu. Kadın hareketlerinin dünya çapındaki ilerleyişi bu süreçte eşitsiz 
bir şekilde gelişti. Latin Amerika'da kadınlar kendileri için yeni bir yaşam 
kurarken Hindistan, Türkiye gibi ülkelerde kadınlar için emek-beden 
sömürüsünün artacağı bir süreç yaşandı. 

1980 Sonrası Kadın Hareketi
Feminizmin Neoliberalizmle İmtihanı

Dünyada yaşanan ekonomik-politik-siyasi gelişmeler toplumsal hareketler
tarafından değiştirilemiyorsa, bu gelişmeler toplumsal hareketleri 
değiştirmeye başlar. 1980 sonrası kadın hareketlerinin yönelimleri ve 
eylemleri de dünyada değişen dengelerle beraber kabuk değiştirmeye 
başladı. Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber neoliberal politikaların küresel 
düzeyde hızla kurumsallaşmasıyla, kadın hareketleri yeni oluşan düzenle 
yakın ilişkiler kurmaya başladı. 

Kapitalizmle kurulan yakın ilişkiler başta feminist hareketler olmak üzere 
birçok kadın kurtuluş hareketini de sınıfsal tutum sergilemekten 
uzaklaştırdı. Hester Eisenstein’in tabiriyle, “Marksizmle mutsuz evlilikten 
kapitalizmle tehlikeli flört''e girişen bu kesimler, işçi kadınların 
sorunlarını unuttu ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi söylemlerle yollarına 
devam etti. Kadın hareketlerinin, Marksizmle ve sınıfla kurduğu bağların 
pamuk ipliğine dönüştüğünü gören hakim güçler bu durumu kendi lehine 
çevirmeye başladı. 

Peki nasıl bir süreç yaşandı ve kadınlar yeni oluşan düzene
şaşırılacak düzeyde uyum sağladılar? 

Devrimin yenilgisinin ardından tüm dünya yeni oluşan düzene uyum 
sağlamaya zorlandı. Bu süreçte sınıf hareketlerinden uzaklaşan yalnızca 
kadınlar değildi. Devrimci-ilerici-demokrat tüm hareketler ani darbelerle 
sindirilmeye çalışıldı. Özellikle '71 sürecinde büyük devrimci çıkışlar yapan
Türkiye'de işçi sınıfının yükselen hareketi askeri darbe ile sonlandırılmak 
istendi. Askeri darbenin sürdüğü yıllarda yüzlerce devrimci harekete 
mensup militan, faili meçhul cinayetlerle kayboldu. Binlerce örgüt 
kadrosu ve sempatizanları cezaevlerinde işkenceye, tecavüze uğradı. 
Devrimcilere selam vermiş ya da çayını içmiş herkes gözaltına alındı ve 
onlarda işkenceye maruz kaldı. Toplumun bütün kesimleri, asker sokağa 
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indirilerek bir gecede susturulmaya çalışıldı. Sanatçılar, gazeteciler, 
avukatlar herkes bir anda kör, sağır, dilsiz olmuşlardı. Tüm zorluklarına 
rağmen sözünü söyleyenler ve direnenlerde vardı ama yeterli değildi. 
Devrimci-ilerici hareketler büyük bir yenilgiye uğradı. 

Askeri darbe sırasında kadınlar da büyük hedefler haline gelmişlerdi. 
Oysaki kadınlar, '80 darbesine kadar devrimci örgütler içerisinde ikincil 
konumlarda kalmışlar ve mücadele de özne hale gelememişlerdi. 
Kadınların kurtuluşu devrimden sonra tartışılacak bir konuya dönüşmüş 
ve kadınlar sınıf mücadelesinin yalnızca bir parçası konumunda 
kalmışlardı. Devrimci mücadelenin en yüksek seviyelere ulaştığı bu 
dönemlerde kadınlar kuryelik, büro sorumluluğu gibi işler yapmışlar, 
birçoğu da öncü erkek yoldaşlarının eşleri olarak mücadeleye 
katılmışlardı. Birinin saklanması gerektiğinde ya da bir teslimat yapılacağı
zaman hep kadınlar akla gelmişti. Kadınlar '80 öncesinde tabir-i caizse 
siyasetin mutfağında kalmıştı. Yıllarca bir personel gibi ''şeflerinin'' 
yanlarında çalışmışlardı.

Kadınlar, herşeye rağmen bu işlerin kıyısından, köşesinden de geçseler o 
dönemde egemenler için en büyük tehlike unsurlarından birini 
oluşturuyordu. Dünya çapında uygulanan neoliberal politikaların yeniden 
yapılanmasının ana öznelerinden biri olan kadınlar onlara biçilen kaftanı 
giyip, yerlerinde oturmalılardı. Bu reorganizasyon süreci bu nedenle 
sadece fiziksel işkencelerle sınırlı kalmamalıydı. Kadınlar işkencelerin her 
türlüsüne maruz kalıyorlardı. Kadınlık onurlarıyla oynanarak her türlü 
aşağılamayla karşı karşıya kalıyorlardı. Cezaevlerinde tecavüze uğrayanlar,
çocuklarını düşürenler, göğüsleri kesilenler, erkek yoldaşlarının yanında 
çırıl çıplak soyulanlar ve yüzlercesi... Kadınların mücadelesi, kimsenin 
aklına bile gelemeyecek fiziksel ve psikolojik işkencelerle sınanmıştı.

1980 sonrasında faili meçhullerin, açıktan işlenen sokak cinayetlerinin, 
işkencelerin, tecavüzlerin ardından geriye reformist-pasifist bir çizgiye 
sırtını yaslayan yeni örgütsel oluşumlar kaldı. 

Kadınlar da böyle bir sürecin ardından iki yönlü bir sorgulama içerisine 
girmişlerdi. Kadınlar bu süreçten erkeklere kıyasla iki darbeyle 
çıkmışlardı. Yıllarca beraber mücadele ettikleri erkek yoldaşlarının 
birçoğu ölmüş, birçoğu kaçmış ve birçoğu da yeni düzene ayak uydurmaya 
çalışıyordu ve kadınların örgütlerinin kaderlerine dair söz hakları yoktu. 
Yakın geçmişini sorgulamaya başlayan devrimci kadın, bu güvensizlik 
ortamında erkeklerin sözünden çıkmaya karar verdi.

116



Karşı çıkışların sonu kadınları yalnızca kadın oldukları için yaşadıkları 
sorunları ortadan kaldırmaya itti. Sınıf perspektifinden uzaklaşma süreci 
böyle başladı. Türkiye'de darbe sonrasında feminist hareketler, kendilerini
sınıfsal bir sorgulama gerçekleştirmeden, toplumsal cinsiyet kalıplarını, 
erkek egemen anlayış tarafından belirlenen kadın ve erkek kimliklerini 
sorgulayarak varetti.

Varoluş çabaları, '80 sonrası dönemde büyük bir feminist hareket 
doğurdu. Bu hareket, devletin kurumlarının karşısında duran, 
kendiliğinden varolan, küçük gruplar, yazarlar, sanatçılar ve 
gazetecilerden oluşan bir çevreyi birleştiriyordu. Daha çok orta sınıftan 
gelen kadınların oluşturduğu bu birliktelikler talepleri, '80 öncesinden 
farklı kılıyordu. Gerçekten sınıf, işçi kadınlar v.s gibi söylemler yerini 
kadınların ortak acılarına bırakıyordu. Türkiye'de yıllarca dile 
getirilmemiş olan ''dayak, tecavüz, ev içi şiddet'' gibi konular ilk defa dile 
getiriliyordu. Darbe sonrasında kimse sokağa çıkmazken kadınlar ''dayağa 
karşı dayanışma'' sloganlarıyla kitlesel mitingler düzenliyordu. Kadınlar, 
Türkiye'de erkeklerin egemenliğindeki kültürün değerleriyle hesaplaşıyor 
ve farkındalık yaratıyorlardı. Bu mücadelelerin sonucunda feministler, 
birçok kazanım elde ettiler. Takip ettikleri davaların sonuçlarına müdahil 
oldular, birçok davaya yön verdiler. Tacize karşı kadınları kendilerini 
savunmaya çağırdılar (Mor iğne kampanyaları vs). Kadınlarda ve aslında 
tüm toplumda kadınların sorunlarına yönelik bir bilinç yarattılar. Kadın ve
erkek arasındaki ilişkiler yeniden tariflenmese de artık erkeklerin 
açısından işlerin eskisi gibi olmayacağı belli olmaya başlamıştı. 

Egemenler güçlerse kadınların haklı talepleri karşısında çaresiz 
kalmayacaktı. Aksine bu talepleri karşılayan ve onlara özgürlük getiren bir
yerde durmalıydı. Bu nedenledir ki devrimci hareketlerle feminist 
hareketler arasında oluşan boşluğu farkeden egemen güçler, politikalarını 
bu alanlara doğru yöneltti. Neoliberalizm, özellikle 1990'lardan sonra 
toplumsal cinsiyet rollerini ''iyileştirmeye'' yönelik hamleler yaparak 
kadınları, yeniden yapılanmanın öznesi ve aracı haline getirdi.

Feminist Yakın Tarih ve Neoliberalizm: “Batı'da tasarlandı,
Batman'da üretildi, Sortie'de tanıtıldı, Mudo'da satılıyor” 32

Yukarıda okuduğumuz satırlar UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma 

32 Funda Özkan, Ekonomi Köşesi, Radikal Gazetesi, 17.07.2009
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Programı) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yürütülen bir 
projenin sloganı. İsveçli bir şirketin desteğiyle gerçekleştirilen proje, 
Batman ve Mardin’den toplam 143 kadının istihdamını sağlamak üzere, 
ünlü modacılar tarafından tasarlanmış Argande isimli bir markanın 
ortaya çıkış hikayesi. Hikaye, katalog tanıtımında:“Nemrut Dağı’nı 
aydınlatan güneşin ilk ışınları Kommagene Krallığı’nın tek tanrıçası, 
bereket sembolü güzeller güzeli Argande’nin yüzüne vurduğunda, 
Mezopotamya toprakları her gün bir kez daha aydınlanırdı” diye devam 
ediyor. 

Hikayenin sonu ise hepimizin bildiği gibi bitiyor. Küreselleşen 
kapitalizmin ucuz emek pazarlarında kadınları yer yer tanrıçalaştırarak 
aynı zamanda da herkesin ulaşabileceği yerlerde de tutarak sömürmesiyle 
sonuçlanıyor. Örneğimizi daha da somutlaştıracak olursak Dünya 
Bankası’nın Toplumsal Cinsiyet Eylem Planına karşılık, The Times 
Dergisi'nin Nisan 15, 2006 tarihli sayısında şu sözleri söylüyor: “Çini, 
Hindistanı ve interneti unutun; ekonomik büyümeyi kadınlar 
sağlamaktadır”. 

Küresel ekonomi dinamikleri kadınlara böylelikle dünya çapında yeni yeni 
roller vermeye başladı. Toplumsal cinsiyet rollerinin değişimi adı altında 
milyonlarca kadın emek-sömürüsünün, eşitsizliğinin parçası haline 
getirildi.  Kadınlar, ''daha sevimli, daha barışçıl, sorunları erkeklere göre 
daha iyi yönetiyor'' gibi söylemlerle erkeklerin yönetimleri altında ''sözde'' 
iktidar alanlarına getirildi. Kadınlar uluslararası toplantılarda, ekonomik 
birleşmelerin deklaresyonlarında, savaşta, krizlerde aranan yüzler oldular.
Daha az ''şanslı'' olanların isimlerinin önüneyse ''fedakar, cesur, sadık, 
çalışkan, çocukları ve kocası için herşeyi yapan'' sıfatları getirilerek kadın 
emeğinin sömürüsünün üzeri pembeye boyandı. Hakim güçler böylelikle 
fabrikada, tarlada, evde, şirkette, okulda, parlementolarda neoliberal 
politikaları farklı farklı kalıplara sokarak kadınların emeklerini birçok 
alanda sömürdü ve büyük bir kadın emeği pazarı oluşturdu. 1990'ların 
ortalarından itibaren kadın emeği her alanda seferber edilerek neoliberal 
politikalar, ''ekonomik bağımsızlık, çalışan kadın özgür kadın'' gibi 
söylemlerle kadınları kendisi için bir aracı haline getirmeye çalıştı.

İlerleyen zamanlarda özgürlük, eşitlik, adalet sloganlarıyla ortaya çıkan 
neoliberalizmin maskesinin düşmeye başlamasıyla feminist ve diğer kadın 
hareketleri, ikinci kez geçmişi sorgulama sürecine girişti. Kadınları birden 
bire ofislere, televizyonlara, yüksek mevkilere taşıyan bu politikalar, süslü 
püslü görüntüler altında kadınları, ev içinde ve ev dışında her yerde ücretli
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veya ücretsiz emek pazarlarının kölesi haline getirdi. Kısa vadede 
gerçekleştirilmesi mümkün olan bazı istekler karşısında kırıntılara razı 
bırakılan feminist hareketin gerçeklerin farkına varması çok uzun 
sürmedi. Peki bu sürece özeleştirel yaklaşması gereken yalnızca feminist 
hareket miydi?

Feminist hareketin bu süreçteki en büyük talihsizliği emeklerini, 
bedenlerini, kimliklerini kazanma mücadelelerinin, neoliberalizmin 
kadınları emek-sermaye sürecine kazanma politikalarıyla aynı döneme 
denk gelmesiydi. Devrimci-ilerici hareketlerce 'öcü' gözüyle bakılan 
feminist hareket bu dönemde belki hiçbir zaman olamayacağı kadar 
yalnızdı. Taleplerinin acilen karşılanması ihtiyacıyla neoliberalizmle yakın 
ilişkiler kuran feminist hareket kadar devrimci hareketlerinde özeleştirel 
yaklaşması gereken bir süreç yaşandı. 

Devrimci örgütler içerisinde her ne kadar feministlerle dayanışan, 
ortaklaşan özerk kadın örgütlenmeleri olsa da feminist hareketin yükselişi 
sırasında bu bünyeler feminist hareketlerle birlik halinde olamazlardı. 
Doğası itibariyle bağımsız, anti-hiyerarşik ve hayata sadece kadınların 
gözünden bakan-yorumlayan feminist örgütlenmeler o zamanların 
abilerden oluşan örgütlenmeleri içerisinde kendilerine yer bulamazlardı. 
Kendilerine yer bulmak bir kenara o dönemlerde feminist denilince akla 
pek hoş karşılanmayan, surat ekşitilen, cadı kadınlar geliyordu. Dönemin 
sosyalist örgütlenmelerinde durum belki daha da içler acısıydı. 1980 
sonrasında birkaç devrimci örgüt dışında elini eteğini sınıftan çeken 
birçok örgütlenme feminizmi burjuva ideolojisi olarak görüyordu.

Feministlerin neoliberalizmle denklik dönemlerinin, özgür kadın profilini, 
gerçek kurtuluş alanlarından(fabrikalar, mahalleler, sokaklar) modern 
batının sokaklarına kaydırdığı doğruydu. Ancak bu dönemde kadınların 
kurtuluşuna dair herhangi başka bir yol açan da yoktu. Varolan bazı 
teorik-pratik çalışmalarsa yeterli değildi. 

Devrimci örgütlerde ataerki ile mücadelede yolun başında olan sınıf 
perspektifine sahip kadın örgütlenmeleriyle, noeliberalizmin bataklığına 
çekilen Batı tandanslı feminist hareket tam bir teorik keşkemeşin içerisine 
düşmüştü. Oysaki ister sınıftan yana olsun ister eteğinin peşinde olsun 
ortak acılarının ortak kurtuluşları olan bu kadınlar, devrimci bıyıklarla 
fötür şapkalar arasında gidip geliyorlardı. Üstelik bu durum yalnızca onlar 
için değil bu dönemlerde büyük yükselişler gösteren ve kendi varoluş 
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mücadelelerini veren Kürt Kadın Hareketi ve İslami feministlere de zarar 
veriyordu. Farklı farklı kesimlerden kadınların verdiği kimlik ve emek 
mücadelelerinin yer yer neoliberal politikalarla yer yer devrimci örgütler 
içerisindeki ataerkil yaklaşımlarla bölünüyor olması bu hareketlerin uzun 
süre yan yana gelememesine neden oldu. 

Çok uzun seneler parçalı olarak mücadele eden kadın hareketleri bu 
tartışmaları sürdürürken kapitalizm, neoliberal politikalarla beraber 
ataerkilliğide yeniden inşaa ederek patriyarkal kapitalizme dönüşümünü 
tamamlıyordu. Bu teorik tartışmalar sürerken, emek-sermaye sömürüsüde
fabrikalardan evimizin içine kadar uzanan yeni bir maceraya atılıyordu. 
Kadınları, erkeklere ödenen aile ücretiyle evlerine yollayan patriyarkal 
kapitalizm şimdi de hiçbir sermaye gerektirmeyen, aile ücretini ortadan 
kaldıran ev içi emeği kullanarak yeni kar alanları yaratıyordu. Sermayenin 
arka bahçelerine, erkek işçilerin ertesi güne hazırlanma alanlarına 
dönüşen evimizin içinde, kadın emeği farklı biçimlerde 
değersizleştiriliyordu. Kadınların doğurganlığı bile yeniden üretim 
sürecinin bir parçası haline getirilip yedek işsizler ordusu oluşturuluyordu.
Kadın emeğinin sermaye tarafından değerlendirilmesi sürecinde ruhsatsız 
fabrikalara dönüşen yalnızca evler değildi. Bizzat devlet tarafından açılan 
genelevlerde yapılan seks işçiliği, hizmetçilik, küçük atölye işçiliği hepsi 
kadın emeğinin, normal ücretlendirmenin altında ve çalışma haklarının 
yoksunluğunda kullanıldığı sektörler haline getirildi.

Ekonomik hayatta bağımsızlığı arayan feminist hareketle, sosyalizm ön 
koşullu kadınların kurtuluşunu savunanların teorik tartışmalara dayalı 
parçalı duruşları devam ederken kadınlar sadece ekonomik hayatta 
zincilere vurulmuyordu. Neoliberal politikaların feminenleştirilmesine tav
olanlar ne yazıkki feminizmin devlet feminizmi haline gelmesine neden 
oluyorlardı. Kız çocuklarının okuma-yazma öğrenmesi, bizzat devletin 
elindeki kurumlarca örgütlenerek kadının sömürüsüne dayalı yeni aile 
modelinin temeli okullarda atılıyordu. Toplumsal cinsiyet rollerinin 
değişimi talepleri, CHP gibi burjuva partileri tarafından laliklik 
tartışmasına indirgenerek laik ailelerde kadın sömürüsünün üstünü 
kapatıyor, Kürt ve İslamcı kadın hareketlerini ise ötekileştiriyordu.

Türkiye'de birçok farklı kesimden kadınların kendi kurtuluşları için 
mücadele verdikleri bu dönemde dış etkilere dayanan parçalanma hali, 
büyük kazanımlar elde etmek bir yana, varolan kazanımları korumayı bile 
zorlaştırıyordu. Her bir kazanım zamanla patriyarkal kapitalizmin kendini 
yeniden ürettiği alanlara dönüşüyordu.
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Kadın hareketleri bir duraklama ve tıkanma süreci ile karşı karşıyaydılar. 
Kurtuluş sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyecek olan işçi 
kadınların mücadele de öncü rolünü yeniden kazanmasından geçiyordu. 
Bu süreçten çıkabilmenin tek yolu doğru strateji etrafında birleşmekten ve
örgütlenmekten geçiyordu. 1990'ların sonuna doğru yıllarca birbirlerine 
uzak durarak aynı sorunlar için mücadele etmiş olan kadın hareketleri 
kaolisyonlarla, platformlarla yan yana gelmeye çalışarak yeni bir dönem 
açmaya çalıştılar. Ancak bu çabanın sonuç alması biraz zaman alacaktı. 
Yıllarca birbirlerinin kazanımları ve varlıklarıyla mücadele alanlarına 
kendilerine yer bulabilen devrimci örgütlerdeki kadınlar ve bağımsız 
feminist örgütlerin bir araya gelmeleri meşakatli olacaktı. İslami 
feministler ve Kürt Kadın Hareketi ise bu süreçte dışlanma politikaları 
nedeniyle kendi yollarını çizdiler. Bu süreçten en çok kazanımla çıkan ve 
büyük bir mücadelenin sağlam temellerini atan ise Kürt Kadın Hareketi 
oldu.

'80'lerde Kürt Kadın Hareketi

Halkların özgürlük hareketleri ve kadın özgürlük hareketleri birbirinin 
içinde doğan mücadelelerdir. Kürt Kadın Hareketi'nin oluşum dönemleri 
de kürt özgürlük mücadelesinin ortaya çıkmasıyla aynı dönemlere tekabül 
eder. Sömürgeci devlet erki ve aşiretçi-feodal bir toplum içinde ezilen Kürt
kadınları, 1970'lerin başlarında Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde yer 
almaya başladı. Erkeğin koşulsuz iktidar olduğu, kadının tartışmasız 
erkeğin mülkü sayıldığı o dönemlerde kadınların, Kürt Özgürlük 
Hareketi'ne katılmaları Kürt toplumunda büyük bir etki yarattı. 
Başlangıçta hem toplumda hem örgüt içinde kadınların mücadeleye 
katılmaları, PKK içerisinde tartışmalar başlattı. Bu süreçte kadınlar hem 
siyasal erke hem de kendi içindeki erke karşı savaşabilmek için bile büyük 
bir savaş verdi. Birey birey katılımlar yapan kadın savaşçılar, 
toplumsallaşma dönemine kadar bütün mücadele alanlarında tüm 
emeklerini ortaya koymuş ve zorlu bir süreç yaşamışlardı.

Hareket içerisinde kadınların nitelik ve nicelik olarak artış göstermesi ve 
etkinleşmesi ise 12 Eylül sonrasında gerçekleşmiştir. Askeri darbe, ''Türk 
aile yapısının'' dışına çıkan devrimci kadınlara en ağır işkenceleri 
uygulamıştı. Burjuva devlet mekanizmasının yapıtaşı olan aile kurumunu, 
annelik rollerini alaşağı eden bu kadınları, yalnızca kadın oldukları için 
özel işkencelere maruz bırakmışlardı. Onlarca kadın devrimci 12 Eylül'de 
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ağır fiziksel ve psikolojik işkencelerle devlet tarafından 
cezalandırılmışlardı. Birçok kadın bu dönemde işkencelerde çocuğunu 
kaybetmiş, birçoğu tedavisi olmayan hastalıklara yakalanmış ve birçoğuda 
katledilmişti.

1980'li yılların başında gerçekleşen bu ağır sonuçları olan darbenin 
ardından, Kürt Özgürlük Hareketi ve kadın hareketi açısından önemli 
düzeyde toplumsallaşma süreci başlamıştı. 12 Eylül'ün yaratmış olduğu 
yıkım, Kürt Özgürlük Hareketi'nin temellerini, devletin beklentilerinin 
aksine daha da güçlendirmişti. Yıllardır Türk Devleti'nin imha politikaları 
sonucu birçok katliama uğramış Kürt halkı 12 Eylül sürecinde ortaya çıkan
örgütlü direnişlerle beraber mücadeleye katılmaya başlamıştı. Diyarbakır 
zindanlarında göğüsleri kesildiğinde ahh bile demeyen kadınlara, dışarıda 
her türlü zora ve baskıya rağmen onların peşine düşen kadınlar sahip 
çıkmıştı. Bu dönemde evlatlarının, akrabalarının, yakınlarının peşini 
bırakmayan anneler, anneliği politik bir düzleme taşımışlardı. 12 Eylül 
sonrasında hapishanelerde ve hapishane önlerinde bedel ödeyen kadınlar, 
devletin onları uzaklaştırmaya çalıştığı kamusal alanlarda daha da 
görünür olmuşlardı. 

Devletin her türlü baskı ve zoruna, darbeyle gelen yeni toplumsal 
düzenlemelere karşı gösterilen direnişlere rağmen Kürt aile yapısı da 
reorganizasyonun sürecinden etkilenmişti. 12 Eylül, kadınlara her türlü 
cinsel saldırıyı gerçekleştirerek Kürt toplumunun namus ve ahlak 
değeriyle oynamış, erkeklere ''kadınlarınıza, kızlarınıza sahip çıkın'' mesajı
verilmişti. Kadınları kendi namusu ve mülkü olarak gören erkekler ise 
kadınları korumak adına onları mücadeleden uzaklaştırmaya çalışmıştı. 
Devlet hapishanesinden erkek hapishanesine giren kadınlar pes etmemiş 
ve direne direne mücadeleye katılım sağlamaya devam etmişti. Artık Kürt 
kadınları için törenin kanunları ve evlilik dışında başka bir alternatif 
oluşmuştu.

Aşiretler halinde yaşayan feodal Kürt aileleri, kadınların, ''kız çocuk, 
hanım, teyze, hala'' rollerinden çıkıp özgürlüğü için savaşan kadınlara 
dönüşmesini uzun süre kabullenememişti. Mücadeleye katılan erkek 
kadrolar dahi uzun süreler kendi içlerinde aynı çelişkiyi yaşamışlardı. 
Yaşanan çelişkiler, PKK içerisinde de kadına yönelik yaklaşımı ve kadının 
rolünü, sorgulama ve sorgulatma süreci içerisine girilmesini sağlamıştı. Bu
tartışmalar sonucunda Kürt ailesinin devlet tarafından hastalıklı bir 
yapıya dönüştürüldüğü, evlilik kurumunun kadınları köleleştirdiği 
tespitleri ortaya koyulmuştu. PKK, kadın üzerinde oluşturulan tahakküm 
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ve kadının sömürülmesi üzerine önce kendi içinde hesaplaşmış ve zamanla
bu tartışmaları toplumun içinde yaymıştı. Bu durum kadınların PKK'ye 
katılımının önünü açmıştı.

1980'lerin ortalarına geldiğimizde PKK içerisinde azımsanamayacak 
derece de kadın kadro birikimi oluşmuş ve 1987'de ilk özgün kadın 
örgütlenme çalışmasını gidilmişti. Bu dönem de kadının özgürleşmesi ve 
mücadeleye katılımı hareket içerisinde ve toplumda en çok gündeme gelen
konu olmuştu. Kadının erkeğe bağımlılığını arttıran davranışları tespit 
etmişler, bir kölenin kölesi olmayı reddetmişlerdi. Kadın-erkek 
ilişkilerinde saygıya, sevgiye, ciddiyete, olgunlaşmaya ve mücadeleyi 
kavramaya dayanan yoldaşlık ölçütleri esas alınmıştı. Bu ilişkiler sistem içi
duygusal yakınlaşmalardan uzaklaştırılıp bilimsel bir temele 
oturtulmuştu. Ciddiyetsiz, inkarcı, yaptığı davranışı inkar eden 
yaklaşımlar mahkum edilmişti.

Özgün çalışmalar sonunda kadın savaşçılar kadın-erkek ilişkilerini 
dönemin koşullarına göre yeniden şekillendirmişlerdi. Kadını erkeğe 
bağımlı kılan örgüt içi rolleri, karar mekanizmalarını tartışmışlar ve yeni 
düzenlemeler yapmışlardı. PKK içerisinde kadınların nitelik olarak 
kendini sürekli yenilemesi başta Kürt kadınlar olmak üzere her kesimden 
kadınların PKK'ye katılmını hızlandırmıştı. 1995 yılında kadınlar, PKK 
içerisinde ilk özgün örgütlenmeyi oluşturmuşlardı. Kadınlar, PKK 
içerisinde mücadele ve örgütlenme çalışmalarını kendi ellerine almış ve 
kendi karar mekanizmalarını kurmuşlardı. Başlangıçta pek sıcak 
bakılmayan bu gelişim süreci kadınların kendi  kaderlerini çizmelerinde 
ısrarcı olmalarıyla başarıya ulaşmıştı. Kadınların iradesini ortayan koyan 
cesaretli ilerlemeleri, yeni bir oluşumu beraberinde getirmişti. PKK, bir 
süre sonra kadın ordulaşmasına geçmişti. Eşitsiz-iktidarcı ilişki 
biçimlerine ve onun sistemine karşı oluşturulan kadın ordulaşması kendi 
kurtuluş teorisini oluşturmuştu. Kurtuluş teorisi beş madde ile çıkışını 
örgütlemiştir: 

1- Yurtseverlik-kadının özgürlüğü inşa edeceği özgür toprakla bağı güçlü
olmalıdır. 
2- Kadın ideolojik ve düşünsel olarak kendini güçlendirmelidir, 
bilinçlendirmelidir.
3- Kadın özgün örgütlülüğü esas alınır.
4- Kadın, özgürlük için kesintisiz mücadele etmeyi esas almalı, 
mücadelesiz kazanılamayacağını bilmelidir.
5- Kadının, ataerkil sistemin ve toplumsal cinsiyetçiliğin ortaya koyduğu
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estetik anlayışına ve ölçülerine alternatif olarak özgür estetik anlayışı, 
biçimi vardır.

Kurtuluş teorisi sistemin oluşturmuş olduğu tüm yaşam biçimlerine karşı 
çıkmış ve ideolojik olarak derinleşmeler üzerine gidilerek sorunların 
kaynağı da tespit edilmişti. Kurtuluş teorisi, kopuş terorisi ile 
birleştirilerek örgüt içerisinde yeni bir dönem açılmıştı. Kadının 
özgürleşme sorunu kadına ait bir sorun olmaktan çıkarılmış esas sorunun 
erkeğin özgürleşme sorunu olduğu ortaya atılmıştı. Kadının 
özgürleşmesiyle beraber erkeğin kendini dönüştürmesi ve 
özgürleştirmesinin mücadelesi başlatılmıştı. Bireysel çabalardan kurumsal
bir mücadeleye dönüşen bu çalışmalar kadın hareketini yeni bir boyuta 
taşımış ve 1998'de kadın partileşmesine gidilmişti.

''Gerillalar erkek olur'' yargısını alaşağı eden kadın gerillalar, partileşmeye 
giderek kendi kendini yöneten bir duruma gelmişti. Kadınlar, erkek 
ordulaşmasının aparatı olabilme tehlikesinin önüne geçmiş ve erkek 
aklının yönetiminde hareket etmekten imtina etmişlerdi. Kadının ve 
erkeğin toplumsal yaşamdaki kurgulanışlarının örgüt içerisindeki 
yansımaları görülmüş, siyasal çalışmalarda, ordulaşma ve partileşmede 
özgün örgütlenme esas alınarak kadın özgürlüğü koruma altına alınmıştı.

2000'li yıllara geldiğimizde de örgüt kadın mücadelesinin önemine ve 
toplumdaki yerine kendi kararlarında ve yayınlarında yer vermişti. PKK 
içerisinde kadın özgürlük mücadelesi, partinin bel kemiğini oluşturmaya 
başlamıştı. ''Kadın özgürleşmeden bir toplum özgürleşemez'' perspektifi, 
örgütün bağımsızlık mücadelesinin temeline oturmuştu. Kürt halkı için, 
kadınlar demokratik toplumun esas kurucu özneleri haline gelmişlerdi. Bu
yıllarda kadınlar, Türkiye tarihinde pek görülmemiş olan modern 
politikacılara, askeri üniforması olan gerillalara, eylemcilere, 
savaşçılara dönüşmüşlerdi. Bazen biri bazen diğeri ön plana çıkarak 
kamusal alanda sürekli yer tutmuşlardı. 

Ana, bacı kimliğiyle destek gören Kürt kadınları profillerini de 
değiştirerek orta yaşlı, eğitimli kadınlara dönüşmüşlerdi. Siyasette 
etkileşen bu kadınlar siyasal alanda da koşulları zorlayarak belediye 
başkanlıkları yapmışlardı. 2007 yılında Demokratik Toplum Partisi 
içinden 8 milletvekili kadın meclise girmişti. Türkiye halklarının tarihinde 
görülmemiş kazanımlar elde eden bu kadınlar dünyanın konuştuğu 
isimlere dönüşmüşlerdir.  
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Bir Kara Delik Hikayesi: Mülteci Kadınlar 

Dünyanın savaşlarla, kaoslarla yeniden dizayn edilme çabalarının 
yaşandığı yirmi birinci yüzyılda birçok ülkede çeşitli göçler yaşanmaktadır.
Sıcak çatışmaların yaşandığı ülkelerden iç savaş tehdidinin bulunduğu 
ülkelere kadar baskıcı, totatiler rejimlerin hüküm sürdüğü topraklardaki 
gelişmeler insanların göç etmesine neden olmaktadır. Bugün, dünya İkinci
Paylaşım Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci sorunu olan Suriyeli 
mültecilerin, krize dönüşen göç serüvenlerine şahitlik ediyor.
          
1884 yılında Ravenstein, kadınların erkeklerden daha çok göç ettiklerini 
tespit etmiştir. Fakat, o günden bugüne kadınların mülteci, sığınmacı veya
göçmen oldukları dönemlerde yaşadıkları göç deneyimleri erkeklerin 
deneyimlerinden ayrı olarak incelenmemiştir. Göç eden kadınlar daha çok 
erkeklere bağımlı  pasif ve edilgen bir konumda görülmüştür. Kadınların, 
yaşamın tüm alanlarındaki görünmez ve ikincil konumları göç durumunda
da kendini göstermiştir. Göç eden erkek ve kadın kitlesini homojen bir 
bütün olarak ele almak kadınların göç hikayelerinde karşılaştıkları bütün 
sıkıntıların gün yüzüne çıkamamasına, çözüm önerilerinin 
tartışılamamasına ve önleyici düzenlemelerin yapılamamasına neden 
olmuştur.

Kuşkusuz bu süreçlerde kadınların yaşadığı deneyimlerin 
erkeklerinkinden çok daha farklı geliştiğini söylemeliyiz. Bu yazı 
bağlamında göçe zorunlu olarak başvuran kadınların göç olgusu 
içerisindeki konumlarını; göç etmeden önce, göç sırasında, göç ettikten 
sonra ve geri dönüşlerde karşılaştıkları problemleri toplumsal cinsiyet 
zemininde inceleyeceğiz.

Göç Tanımlamaları

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Göç etme durumu ya da 
bunun yasal düzenlemelerle özelleştirilmiş hali olan mültecilik ve 
sığınmacılık, insanlığın ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren zorunlu veya 
isteğe bağlı olarak yer değiştiren grup ya da kişilerin kitlesel hareketlerine 
dönüşmüştür. Göç edilen ülkelerin devletleri de, yaşadığı topraklarda 
bireyin güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar geliştiğinde yasal ya da 
yasal olmayan yollarla başka ülkelere göç etmek isteyen insanları, birtakım

126



hukuki düzenlemelerle kategorize ederler. 

Göçler, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel sebeplerle ya da savaşların 
getirisi olan kaoslara bağlı olarak gelişir ve insanların içinde doğdukları 
ülkeden gitme isteğiyle şekillenir. Göç, kimi zaman bireyin kendi isteği ile 
istediği ülkeyi seçerek yaptığı bir eylem olurken kimi zaman da vaktini ve 
gideceği yeri seçemediği bir zorunluluğa dönüşür. İlkinde görece daha 
şanslı seçimler yapılabilir. Ancak bu göçün zorunluluk halini dayattığı 
durumda birey gidebileceği en yakın ve güvenli yeri tercih eder. Bu tercih 
etme hali de günümüzde bireyin kendi iradi seçiminden ziyade birtakım 
politik, siyasal planlamalarla zaten önünde işaret edilmiş vaziyette 
bulunur. Göç ve göçe sebep olan etmenler coğrafyadan coğfrafyaya 
kültürel, etnik, dini, politik sebeplerle değişkenlik gösterdiği gibi 
cinsiyetler arasında da belirgin birtakım farklılıklar da gösterir. 
Göçmenlikte ise daha çok kişinin kendi tercihi ön plandadır. 

Mülteci olmak ise iltica edilen ülkede yasal bir statüye sahip olma 
durumudur. Mültecilikte devletler, iltica eden bireyi tanır, bir kısım 
haklarını güvence altına alır. Sığınmacılık ise bazen bir insanın yasal bir 
statüye sahip olmadan mülteci olarak kabul edileceği ülkeye giderken 
başka ülkelerde geçici süreliğine kalmasıyken bazen de göç etmesine sebep
olan durumların ortadan kalkması halinde ülkesine geri dönmesi için 
başka ülkelerde yaşaması durumudur. Sığınmacı, resmi olarak tanınmasa 
da ülke içerisinde meşru bir yere sahiptir. 

   
Peki, Neden Kadınların Göçünü Ayrı Bir Kategori Olarak

Görmek Gerekir?

Kadınların kendi isteğine bağlı olarak göç etme durumları, savaş ve kaos 
durumuyla zorunlu olarak iltica etmek durumunda kalan kadınlardan çok 
daha farklı gelişir. Her iki durumda da kadınların toplumsal cinsiyet ve 
toplumun dizayn ediliş biçimine göre erkeklere oranla daha fazla baskıya 
maruz kaldıkları kuşkusuzdur. Fakat, biz konumuzu sığınmacı ve 
mültecinin de mültecisi kadınlarla sınırlandırmak istiyoruz. 

Kadınların ilticası, genellikle ülke içerisinde vuku bulan çatışmalar ve 
savaşlar nedeniyle kadınların kendilerini güvende hissetmemeleriyle 
başlıyor. Yaşadıkları topraklarda artan gerilim her zaman ilk 
saldırılacaklar arasında duran kadınları, işkence, tecavüz, baskı ve toplu 
kadın kıyımlarına kadar götürüyor. Militarizmin kadın bedeni ile kurduğu 
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hegomonya ilişkisi yüzyıllardır tüm savaş ve çatışma zamanlarında 
kadınların ganimet olarak görülmesine, düşman askerin fetih alanı olarak 
kadın üzerinde istediği zulüm biçimini uygulamasına sebep oluyor. 
Dolayısıyla kadınlar bir zulüm hali olan savaş ve kaotik çatışma 
ortamından bir başka zulüm hali olan göçü tercih ediyor. Birini diğerinden
daha güvenli olduğunu düşünerek tercih ederken çoğu zaman asıl bedeli 
ikinci tercihinde ödeyebiliyor.

Son çeyrek asırdır, özellikle Ortadoğu toprakları olmak üzere dünyanın 
birçok yerinde çeşitli biçimiyle bir savaş hali sürmektedir. Bu yeniden 
dizayn çabası başta Ortadoğu olmak üzere birçok bölge de taşları yerinden 
kaldırıyor ve bu taşlarla da kadınları eziyor. Militarizm ile yapılandırılmış 
bir yolu araç olarak kullanmakta çekince görmeyen güçler, en geri en 
aşağılanmış savaş suçlarını dahi hem savaşlar sırasında hem savaşlardan 
sonra uygulamakta da bir sakınca görmüyor.

Bu suçlar arasında, savaşlar sırasında yaşanan kadın tecavüzleri, kadın 
katliamları 1990'larda Ruanda ve Yugoslavya'daki olaylardan sonra savaş 
suçu olarak kabul görülmüştür. 1992'de Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan 
ayrıldığını ilan etmesiyle çıkan çatışmalarda 15.000-50.00 arası Bosnalı 
Müslüman kadın Sırp ordusu tarafından tecavüze uğramış, işkence 
görmüştür. 1990-1993 yılları arasında Ruanda'da 250.000-500.000 
arasında Tutsi kadına Hutular tarafından tecavüz edilmiştir. 1991 yılında 
Sierra Leone'da yaşanan iç savaşta yaklaşık 250.000 kadına tecavüz 
edilmişir. Özelllikle bu olaylardan sonra 31 Ekim 2000 tarihinde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile savaşlar sırasında kadınlara karşı 
uygulanan tüm şiddetler savaş suçu sayılmıştır.  

Bütün bunlar bağlamında kadınların göçlerini yalnızca iltica ettikleri 
ülkedeki ve iltica yolları sırasındaki durumlarıyla değil mülteci durumuna 
gelmeden evvel savaş sırasında yaşadıklarıyla da bir bütün olarak ele 
almak gerekir. Bu yüzden erkek mültecilerle kadın mültecilerin yaşadıkları
göç süreçleri büyük farklılıklar gösterir. Kadın mültecilerin deneyimleri iç 
içe geçmiş çok katmanlı, toplumsal cinsiyet temelli farklılıkları barındıran 
bir süreçtir.
  
Mirjana Moroksavic, göç araştırmalarında 1970'lerin ortalarına kadar 
kadınların, erkeklere bağımlı kişiler olarak ele alındığını(kadınlardan söz 
eden birkaç araştırma dışında) ve 'görünmez' olduklarını ifade etmiştir. 
Oysa kadınların göç oranlarındaki artışın erkeklerden daha fazla olduğu 
biliniyor. Eşleri ölmüş ya da çocukları ile birlikte göçe mecbur kalan 
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kadınlar göç sürecini genellikle yalnız geçirirler. Bu yüzden iltica 
edecekleri ülkenin yasal ya da yasal olmayan yollarını aramaya başlarlar. 
Bu sırada terkedecekleri ülke topraklarındaki güçlerin fiziki, sözlü 
şiddetiyle karşılaştıkları gibi suistimallere açık olan yol güzergahlarında da
çeşitli şiddet biçimleriyle karşılaşırlar. İlk defa yaşadıkları bu deneyim 
sırasında kendilerini güçsüz hissetmeleri, kadınların yaşadıkları tacizlere 
müdahale edememe halini doğurur. Mülteci kadınlar, iltica ettikleri 
ülkelere giderken de korunaksız ve sahipsiz olduklarını düşünen 
askerlerin, devlet görevlilerin de hışmından nasibini alır. 

Kadın mültecilerin yaşadıkları bu mültecilik döngüsü hemen hemen bütün
zaman dilimlerinde ve bütün iltica örneklerinde aynı olmuştur. Mültecilik 
ve sığınmacılığa dair yapılan hukuki düzenlemelerde kadınların ayrı ve 
özel bir kategori olarak ele alınmaması toplumsal cinsiyet temelli 
yaşadıkları birçok sorunu çözümsüz bırakmıştır. Ayrıca mültecilik ve 
sığınmacılık tanımlamalarının hukuki boyuttaki tarifleri, erkeği tarifleyen 
bir şekilde düzenlenmiştir. Mültecilerin Hukuki Statüsü'nde kadınların 
toplumsal cinsiyete bağlı olarak uğradıkları ayrımcılık, baskı ve cinsel 
şiddet türlerine yer verilmemesi, iltica edinilen ülkeyi kadınlara karşı yasal
düzenlemelerle sorumlu kılmaktan uzaklaştırmıştır.

Türkiye ve Mülteciler 

Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsü'ne(1951) dayalı Cenevre 
sözleşmesine, ek bir protokolle(1967) coğrafi çekince göstererek taraf 
olmuştur. Bu protokole göre Türkiye'de, Avrupa'dan gelenler mülteci 
statüsü almak için başvuruda bulunulabilirken Avrupa dışından gelenler 
geçici sığınmacı statüsünde olurlar.
          
Türkiye, jeopolitik ve coğrafi konumu itibariyle mültecilerin yoğun geldiği 
bir ülkedir. Türkiye tarihinde ilk büyük mülteci akınını 1979'da İran 
Devrimi ile yaşarken, Irak-İran Savaşı ile Körfez Savaşı'nda da göç 
hareketleriyle karşılaşmıştır. Mülteciler Türkiye'ye, kimi zaman Avrupa'ya 
giderken bir ara durak işlevi gördüğü için gelirken kimi zaman da coğrafi 
konumu itibariyle zorunlu olarak gelmek durumunda kalırlar. 

Türkiye sürekli göç hareketleri ile karşı karşıya kalan bir ülke olmasına 
rağmen hukuki mevzuatlarda mültecilik ya da sığınmacılığa dair detaylı 
düzenlemelere sahip değildir. Sığınma talebinde bulunanlara çoğu zaman 
dönemin siyasal ve politik hattı çerçevesinde uygulamalarda bulunmakta, 
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mülteciler konusunda dönemine göre değişken politikalar sergilemektedir.

Bugün ise Türkiye ve dünya en büyük mülteci krizlerinden birini yaşıyor. 
2011 Mart ayında Suriye'de başlayan savaş, ilk zamanlar komşu ülkelere 
yönelik göç dalgası yaratırken ilerleyen yıllarda küreselleşen bir mülteci 
krizine dönüşmüştür. 5 milyondan fazla Suriyeli göç etmeye mecbur 
kalmış ve çeşitli ülkelere göç yolculuğuna çıkmıştır. Göç eden insan 
sayısının artışıyla beraber Türkiye, Suriyeli mültecilerin en yoğun göç 
ettiği ülkelerin listesinde ilk sıralara geçmiştir.

Türkiye, göç dalgasının başlamasıyla beraber Suriyeli mültecilere ''açık 
kapı'' politikası uygulamıştır. Suriye'ye karşı politikaları sürekli değişen 
AKP hükümeti mülteciler üzerinden Suriye politikalarına dahil olma, 
Ortadoğu politikalarını yönlendirme ve dünya güçleriyle aynı masaya 
oturma fırsatına sahip olabileceğini düşünmüştür. Avrupa ülkeleri de 
mülteciler konusuna tedirgin yaklaşmış ve mültecilerin Türkiye'de 
ikametini destekleme yolunu tercih etmiştir. Böylelikle bir tampon ülke 
olarak görülen Türkiye'ye göç eden Suriyeli mültecilerin sayısı 2 milyonu 
aşmıştır. 

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapılarını açmasının temelinde 'insani' bir
yardımlaşma, dayanışma politikası yoktur. Zaten mültecilerin de böyle 
hissettikleri bir durum da ortada yoktur. AKP hükümeti Suriyeli 
mültecileri, bugün bir araç olarak kullanıyor. Kimi zaman Avrupa 
ülkelerinin mülteci fobisine karşı mültecileri bir şantaj aracı olarak 
kullanırken kimi zaman da ülke içerisindeki mülteci kamplarında ÖSO, El 
Nusra gibi çetelerin militanlarını besliyor. Kampları arka cepheleri gibi 
kullanan  IŞİDlilerin de varlığı da tüm kamuoyunca biliniyor. 

Hal böyle olunca mültecilerin, esas olarak da kadın mültecilerin 
yaşadıkları problemler sistematik bir hal alıyor. Etrafları kolluk güçleriyle, 
kaçtıkları çetelerle kuşatılmış kamplarda insanlık suçlarına katmer katmer
maruz kalıyorlar. 

Bu yazı devamında bugün önümüzde çözülmesi acil bir görev olarak duran
Suriyeli mülteciler krizi bağlamında Suriyeli mülteci kadınları 
inceleyeceğiz. 
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Türkiye'de Suriyeli Kadın Mülteciler
          
Suriyeli kadınların göç serüveni, IŞİD'in topraklarına, hanelerine, 
mahremlerine insanlığın görüp görebileceği en adi şekilde girmesiyle 
başlıyor. Aile üyelerinin birçoğunun öldürülmesi, ekseriyetle kadınları da 
işkenceden geçirmesiyle kadınlar kendilerini güvende hissetmeyip 
sığınabilecekleri en yakın ülke olan Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyorlar. 
Yola çıktıkları andan itibaren terk ettikleri yerin mi yoksa mülteciliğin mi 
daha zor koşullar içerdiğini düşünmeye başlayacakları engellerle 
karşılaşmaları, kadınlarda, kronik olarak yaşayacakları aşırı güven 
eksikliğinin ve daha birçok psikolojik tahribatın ilk habercisi oluyor. 

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mülteci kafilesini, Suriye'den 
Türkiye'ye getirmek için kullanılan yollara rehberlik etmek artık bir sektör 
halini almıştır. Devlet yetkililerinin bizzat kontrolünde olan insan 
kaçakçılığıysa kadınlar için büyük tehlikelere dönüşüyor. Sınırından 
geçtiği iki ülkenin keyfi uygulamaları, güvenlik güçlerinin tacizleri, cinsel 
şiddete uğramaları çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden kadın 
mültecileri ele alırken ve buna uygun düzenlemeler yapmak isterken 
mültecilik durumunu yalnızca sığınılan ülkede değil göçün fiili olarak 
gerçekleşmeye başladığı ilk andan itibaren değerlendirmeye almak 
gerekir. 

Ülkeye geldikleri zamanı yeniden ele alacak olursak mültecileri, bu 
ülkelerde sınır boyunca kurulmuş kamplar bekler. Kamplarda genellikle 
birden fazla aile aynı çadırda ya da aynı konteynırda yaşarlar. Bu durumun
da kadınlar açısından birçok sıkıntısı mevcuttur. Genellikle eşleri ya da 
aile içerisinde yaşı büyük erkek çocuğu olmayan kadınlar bilmedikleri bir 
ailenin erkek bireyleriyle yaşamayı istemiyorlar. İstememeleri için de bu 
kadınların haklı sebeplerinin bulunduğu oldukça açıktır. Tehditler de 
yalnızca tanımadıkları bir ailenin erkek bireylerinden meydana 
gelmiyordu. Kamp içerisindeki güvenlik güçleri, kamp yetkililerinin keyfi 
tutumları da kadınlar için büyük bir tehdittir. Bu yetkililer kamp içinde, 
kadınlara yaşamlarını düzenli şekilde sürdürme izini vermiyor, kadınları 
kontrol altında tutmaya çalışıyor ve sürekli olarak hareketlerini izliyor.  

Kamplarda kadınları intihara kadar götüren nedenlerden biri de tecavüze 
uğramalarıdır. Kadın mültecilerin basın yayın yoluyla, devlet erkinin 
ağzından mağdur ve korunaksız ilan edilmesi ve yertsiz, yurtsuz, 
korunmaya muhtaç olduklarının duyurulması, kadınları her türlü fiili 
saldırıya açık bırakıyor. Kampların uluslararası çoğu kuruluşlar da dahil 
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olmak üzere STK'ların denetimine kapalı olması,  kapıların kapalı olduğu 
bilinmeyen bir dünyada, erkeklere kadınlara her türlü işkenceyi ve zulmü 
yapma imkanı veriyor. Hatay, Antep ve daha birçok şehirde kamplarda, 
küçük yaşta tecavüz edilen kadınların, bebeklerini düşürürken ölen 
annelerin net sayısını hala daha bilmiyoruz. 

Anladığımız üzere kamplar içerisinde hayat, kadınlar için geldikleri 
ülkeden çok farklı olmuyor. IŞİD zulmünden kaçan Suriyeli kadınlar bu 
kamplarda, Türkiye Devleti tarafından koruma altına alınan ÖSO, El 
Nusra ve IŞİD militanlarıyla  karşılaşabiliyorlar. Bu çeteler, kadınlara 
tecavüz ediyor hatta kadınları evliliğe zorlayarak ''eş ve militan sahibi'' 
oluyorlar. Kamplara erişimin zorluğu ve kampların denetimden uzak 
olması, kadınların oralarda neler yaşadıklarına tam anlamıyla hakim 
olmamızı engelliyor. Fakat, bildiklerimiz ve geçmiş göç deneyimlerinden 
edindiğimiz tecrübeler bu kampların girişe ve denetime açık olmasını 
zorunlu kılıyor.

 
Mülteci Kadınlar ve Emek Sömürüsü

Kamplar dışında yaşayan kadınlar barınma, ulaşım, sağlık koşullarını 
kendileri yaratmak durumunda kalıyorlar. Kadınların birçoğunun 
çocuklarıyla yaşadıkları ve çocuk sayısının da birden fazla olduğunu 
düşünülürse kadınların ''iyi'' koşulları yaratmaları hayli zahmetli ve zor 
oluyor. 

Kadın mülteciler, Türkiye'nin dört bir yanında yaşamını zorluklarla 
sürdürüyor. Maddi olanaksızlıklar yüzünden gittikleri kentlerin genelde en
ücra semtlerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla mülteciler gelmeden önce 
ucuza kiralanan evlerde, mültecilerin gelmesiyle kira artışı gözleniyor. Bu 
yüzden evleri birden fazla aileyle ortak kiralamak zorunda kalıyorlar. 
Çocukların da çalışmak zorunda kaldığı bu durumda kadınlar genellikle 
hizmet sektöründe, temizlik işçisi, servis işçisi, garsonluk gibi mesleklerde 
iş buluyorlar.
 
Ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan işletmeler yerli ve yabancı iş gücünü 
birbirine karşı kullanarak rahatlıkla düşük ücret baskısı ve hak 
gasplarında bulunuyorlar. Mültecileri ucuz iş gücü olarak gören işletmeler,
kadınları uzun saatler çalıştırıp az maaşlar vererek sömürüyorlar. Ne de 
olsa savaş mağduru olmaktan gelen bir muhtaçlık içerisinde çalışmak 
zorunda olan yüzlerce mülteci var. Dolayısıyla ülke içerisindeki yerel iş 
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gücüyle bu ''yabancı'' iş gücünü birbirine karşı rekabet unsuru olarak 
kullanabiliyorlar. Böylelikle kadınların emek sürecindeki görünmezlikleri, 
mülteci konumuna düştüklerinde büyük bir artış gösteriyor. Herhangi bir 
güvencesi olmadan kayıtsız çalıştırılan kadınlar, iş yerlerinde yaşadıkları 
sömürüyü ortadan kaldırmak için başvuracak bir mekanizma 
bulamıyorlar. İş yerlerinde kadınların tecavüze,  tacize, cinsel şiddetlere 
uğramasını hiç bir şey engellemiyor.

 Sonuca Giderken;

Mültecilik ya da sığınmacılık halinde kadınlar, ekonomik, politik, sosyal ve
kültürel anlamda yaşadıkları sorunlarla beraber aynı zamanda göç edilen 
ülkenin tarihsel ve toplumsal dinamikleriyle alakalı problemlerle de 
karşılaşırlar. Gerçek dünyanın en somut örneklerinden birini oluşturan 
Suriyeli mülteci kadınlar, dil sorunundan tutalım da iki ülke arasındaki 
kültürel farklılıkların çarpışması sonucu doğan baskı biçimlerine kadar 
daha birçok sorunla karşılaşırlar. Özellikle, Türkiye gibi mayasında 
''baskın ulus devlet anlayışı'' olan bir ülkede bu durum daha da 
zorlayıcıdır. 

Nitekim, Türkiye dününden bugününe kadar kendi gibi olmayanlara karşı 
uyguladığı baskı ve asimilasyon politikalarıyla ünlüdür. Bu durum 
toplumsal yaşam içindeki ilişkilere de öyle bir sirayet etmiştir ki 2 
milyondan fazla Arap'ın göç ettiği Türkiye'de Araplar pek hoş sözlerle 
anılmazlar. Göç eden kitle içerisindeki kadınlar, Türk ailesinin anneleri ve 
kızları için ''evlilik yarışı''nda bir tehdit unsuru olarak görülmüştür. Sınır 
illerinde yaşayan halkın mülteci kadınlarla evlenmesi, birden fazla evlilik 
yapması bölgede yaşayan kadınlar tarafından epey tepkilere neden 
olmuştur. Bunun sonucunda mülteci kadınlar, toplumdan diğer kadınlar 
tarafından da dışlanarak bir yaşam sürmektedir. Diğer taraftan Suriyeli 
kadınların Türkçe bilmiyor olması, kendilerini ve dertlerini ifade edemiyor
olması da dışlanmaların bir yönünü oluşturmuştur.

AKP-IŞİD hükümeti, Türkiyeli ve Suriyeli halklar arasına nifak 
tohumlarını ekerek ezilenlerin birleşmesinin önüne geçiyor. Suriyeli 
mültecileri, özelde Suriyeli mülteci kadınları kendi çıkarları doğrultusunda
her an her dakika ölüme mahkum ediyor. Dış politikada ise mülteci 
sorununu Avrupa'ya yönelik bir şantaj unsuru olarak elinde tutuyor, 
masum insanları planları doğrultusunda kullanıyor. Yüzlerce Suriyeli 
hiçbir güvenlik önlemi alınmadan hergün Türkiye sularından Avrupa'ya 
uzanan bir ölüm yolculuğuna çıkarılıyor.
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Milli Nizam'dan AKP'ye Türkiye'de İslamcılık ve
Kadın

Türkiye'nin devlet geleneğinin bütünü, kadını 'aile'den doğru görmüştür. 
Kuşkusuz erkek egemenliğinin Türkiye toplumuna bir yansımasının doğal 
sonucu olarak, aile devletin temel yapıtaşı olarak tanımlanmaktadır. 
Hükümet eden partilerin siyasi programlarında kadınlara dair özel 
maddelerin yerine aile politikaları yer almaktaydı. 

Dolayısıyla Türkiye için kadının aile ile birlikte var sayılıyor olması bir 
devlet politikasıdır. AKP de bu devlet politikasından ciddi bir miras 
yüklenmiştir. Sorun şudur ki, şimdiye kadar devletin biçiminde askeri 
diktatörlükler haricinde niteliksel bir değişme gözlenemezken, faşist 
iktidara doğru yürüyen AKP'nin mirasını yeni ülkesinin para birimine göre
değiştireceği açıktır. 

Bu başlıkta amacımız T.C. Devlet tarihinin kadın politikalarını anlatmak 
değildir. Ancak AKP'nin ideolojisini kazandığı ekolün kadına bakışını 
değerlendirmek, AKP'nin erkek egemenlik stratejisi ve taktiklerini 
anlamamıza yardımcı olacaktır. Erbakan önderliğindeki Milli Görüş 
Hareketine bağlı siyasi partiler geçmişiyle bize örnek olacaktır. Bu tarih, 
Türkiye'de islamcılığın kadınlara bakışını bütünüyle görmek açısından 
yeterli değildir. Oyunun diğer aktörleri anti-komünizmin Yeşil Kuşak 
projelerinin Türkiye ayağını oluşturanlar arasında Erbakan'ın çizgisinin 
içerisinde sürekli yer bulduğu karşı devrimci hükümetler, sonrasında 
Kenan Evren'le birlikte Türk-İslam sentezinin temel ideoloji hâline 
getirilmesi, DP döneminden beri açıktan desteklenen '80 sonrası yol 
verilen tarikatlar, cemaatler, bütün gerici-faşist güçler meselemize 
dahildir. Ruşen Çakır, 1985'ten itibaren Türkiye'deki islamcı hareketin 
kadınla olan ilişkisini üç cümleyle özetler: 1. İslami harekete en büyük 
damgayı kadınlar vurdu. 2. İslami harekette en büyük çileyi kadınlar çekti.
3. İslami hareket, bir erkek hareketidir.33

İslamcılık, kadın ile erkeğin eşit olduğu gerçeğini kabul eden bir ideoloji 
değildir. Kadının kamusal alandaki temsiliyeti, üzerinden kurulan aile ile 
sağlanır. Dolayısıyla kadınların toplumsal yaşama katılımlarını ancak 
"kadınsı" alanlar dahilinde kalmak koşuluyla sınırlama zihniyeti ve 

33 Dindar Kadının Serüveni, Ruşen Çakır, Birikim
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yöntemlerine sahiptir. Kadınların siyasal hayata katılımları da 
"kadınsılık"la sınırlanmıştır. Milli Nizam Partisi döneminden, Refah 
Partisinin kapatılmasına değin bir tek kadın dahi milletvekili adayı olarak 
gösterilmemiş, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve parti il 
yönetimleri gibi organ ve makamların kapıları kadınlara kapatılmıştır. 
Siyasi hayata katılım erkeklerin denetimi ve bağımlılığında  
gerçekleşmiştir. Kadın kolları örgütlenmeleri bunun çok açık örneğidir. 
MNP'den RP'ye kadar kadınlar, işlevsiz parti kadın organlarında yer 
aldılar. Refah Partisi dönemi, bunun farklılaştığının göstergesi sayılabilir. 
Cemaat yahut partinin çıkarları için kadınların nispeten aktif rol almasıa 
izin verilmiştir. Birden artan cemaat örgütlenmelerinde kadınlar, resmi 
olmasa da bu örgütler altında parti için çalışıyorlardı. Yoksul mahallelerin 
içerisinde çalışan cemaat kadınları, iktidara yürüyen islamcılık "davasının 
motoru" oldular. Partinin, kitle tabanına duyduğu ihtiyaç kadınların 
yoksul halk ve sınıf içerisinde yoğun örgütlenmesini zorunlu kılmıştır. 
Bugün Erdoğan'ı faşist diktatörlüğe götüren yolun ilk durağında '94 yerel 
seçimleri için ev ev gezen ve Erdoğan için oy toplayan islamcı kadınlar 
vardır. 6 yıl içerisinde 1 milyon kadının Refah Partisine üye olması hiç de 
tesadüfi değildir. Ancak seçimlerden hemen sonra bu çalışmayı yürüten 
kadın grupları "feminist" olmakla suçlanarak partiden tasfiye olmuşlardır. 
Tasfiye edilen kadınların başında gelen Sibel Eraslan, yoksul kadınların 
islami harekete katılmalarını şöyle anlatır: “Kadınlar gettosu şeklindeki 
hanımlar komisyonu, kendilerine benzeyen ve kendilerini anlayan bir 
sıla-yurt anlamındadır. Bu topluluk ruhu, sanal bir gettodan 
esmemektedir; zira bu ‘kadın-kadına’lık, sadece toplantıdan toplantıya 
değil, yaşamlarının pek çok kısmı ve şeklini birlikte paylaşmayla, 
dayanışmayla ilgilidir. Sözgelimi birbirlerinin çocuklarına bakmak, ev 
işlerinde yardımlaşmak, ekonomik destek bunlardan bazılarıdır.”34 
Siyasal anlamda aktif kadınların da sonu bellidir: "Kadınların belli 
düzeyde siyasallaşmasına izin verilen 1980’li yıllar boyunca, RP için 
İslam’a hizmet etmek amacıyla canla başla, ihlâsla, takvayla çalışan 
“bacılar”, 1990’lı yıllarda maalesef arka plana itilmişlerdir. Bazı 
nedenlerle siyasette kadınlara parti içinde daha aktif roller verilmesi 
zorunlu hale gelince de parti ön saflarında o güne dek partili kadınlarla 
ilişkiyi sürdüren sö ِylemle fazla ilgisi olmayan, ancak elbette baş ِörtülü 
bacıların hakları konusunda duyarlı baş ِörtülüleri temsil etmeye istekli 
kadınlar getirilmiştir."35

34 Refahlı Kadın Tecrübesi, Sibel Eraslan
35 Türkiye'de Muhafazakâr Sağ Pencereden Kadına Bakış, Yrd.Doç.Dr. Hakan 

Özdemir, Yahya Demirkanoğlu 
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28 Şubat sonrası kapatılan Refah Partisinin ardından kurulan Fazilet 
Partisinde kadınlar tecrit olmuşlardı. Tersinden FP '99 seçim 
beyannameleri önceki Milli Görüşçü partilerden farklı olarak kadına yer 
veriyordu. Aile toplumun temel argümanı olarak anlatılıyor, kadın ailenin 
ve toplumun temel direği olarak görülüyor, kadının ekonomik ve sosyal 
hayatta daha başarılı olabilmesi amacıyla kadının eğitim ve öğretimine 
özel önem verileceğini vaadediyordu. Temsiliyette ailelerin hegemonyası 
açıkça görülebiliyordu. '99 seçimlerinde Ahmet Tekdal'ın ve Erbakan'ın 
yakın dostu Prof. Yusuf Ziya Kavakçı'nın kızları milletvekili seçilmişlerdir. 
Birçok kaynak FP'nin Merve Kavakçı'nın türbanla meclise girmesi 
meselesinin ciddi bir tartışma konusu olduğuna ve 28 Şubat sürecinde 
islamcı kadınların, başta islamcı erkekler tarafından ihanete uğradığına 
dikkat çeker. İslamcı hareketin bölünüşünü tetikleyen 28 Şubat'ı ve 
AKP'nin kuruluşunda kadınların aldığı konumu Zehra Yılmaz'dan 
okuyalım: "Sonuç olarak 28 Şubat ertesi d ِönem hem Müslüman kadınlar
hem de Müslüman erkekler için 'Milli G ِörüş' geleneğinde bir ayrışmaya 
önayak oldu. Bu ayrışmanın nedeni liberal demokratik değerlerle ve 
serbest piyasa ekonomisiyle daha uyumlu bir hareket yaratabilmek ve 
İslamı bu değerler içinde yeniden şekillendirmekti. FP’den dışlanan 
Müslüman kadınların önemli bir çoğunluğu yeni yapılanmayı destekledi.
Ancak FP’den ayrılanların kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) de,
Müslüman erkeklerle mücadele edebilecek, İslamı buna g ِöre yeniden 
yorumlayabilecek alanı Müslüman kadınlara açmadı. Ataerkil ilişkiler 
ve kadına y ِönelik ayrımcılık AKP iktidarı boyunca da sürdü."36

İslamcı hareket için kadınların bir iktidar aracı olduğuna siyasi 
temsiliyetle birlikte bir örnek de tek başına türban meselesidir. "Bacıları 
gazlayan" ve devlet saldırısı altında yalnız bırakan erkek islami hareketin 
'90'lı yıllarda türban konusundaki tavrı dikkat çekicidir. Türban '80 
sonrası kadınların kamusal alanda patlama yaratacak şekilde örtünme 
ısrarları üzerinden gelişen, özellikle üniversiteler özelinde yoğunlaşan çok 
boyutlu, islami hareketin kadınlar üzerinden kaydettiği yükselişin grafiğini
çizebilecek olan bir meseledir. Erbakan, "Bizim iktidarımızda rektörler, 
başörtülü öğrencilere selam duracak" diyor ve türban ısrarındaki 
kadınlarla devletin karşı karşıya gelişleri sıklaşıyordu. Türbanın bu denli 
yayılması, kadınların aileleri tarafından örtünmeye zorlanması sonucunu 
da doğuruyordu. Varoşlardaki sünni müslüman kadınların üniforması 
haline gelen türban, 28 Şubat'ta hareketin politikacılarının kolaylıkla 
teslim ettiği ve faturasını kadınlara kestiği bir iktidar aracı olarak kaldı. 

36 Küresel İslam Hareketinde Kadının Yeni Temsil Biçimleri, Zehra Yılmaz
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Sonuç olarak söylenebilir ki, toplumsal programları, hükümet ediş 
biçimleri ve bunları yaratan ideolojileriyle islamcılık Türkiye'de kadın 
özgürlük mücadelesinin gerçekten farklı bir gelişme ivmesi yakaladığı bir 
dönem olmasına rağmen '90'larda kendi saflarına kattığı kadınlarla epey 
yol yürüdü. Hiçbir yönüyle patriyarkal sistemle çatışmayan, kadın-erkek 
eşitliğine inanmayan, özgürlük kavramını kapsamına almamış alanı da 
tasfiye ve hatta imha etmiş islamcılık, bugün bu temeller üzerine inşa 
oldu. AKP gömlek değiştirdi ancak gerici-faşist erkek egemenliğini cebinde
unutmadı, mezara kadar da götürür. İlk başta farklı bir algı yarattı ise de 
yıl 2016'yı gösterdiğinde kadınlar için bu işin nereye doğru gittiğini 
anlamak zor değildir. 

137



Bitirirken
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Bitirirken...

Kadınların tarih sahnesine çıktığı ilk zamanlardan günümüze kadar süre 
gelen tüm mücadeleleri, kadınların kurtuluşu yolunda büyük bir mirastır. 
Kuytu köşelerde, karanlıklarda ve en zorlu anlarda dahi erkek egemen 
dünyaya başkaldıran kadınların her biri inşa edilecek özgür yaşamın 
yapıtaşlarıdır. Paris Komününden günümüz paylaşım savaşlarına kadar 
ele aldığımız bu tarih kesiti içerisinde kadınların tüm insanlığın kurtuluşu 
için her dönem vermiş olduğu mücadeleler ileride kuracağımız yaşamın 
kodlarını elimize vermektedir. 

Kadın kurtuluş mücadelesinin tutarlı ve yegane öncüsü kadınlardır. 
Sonuna kadar savaşmış olan birçok kadının hayatı, anıları ve savaşları 
mücadelemizin temel dinamiklerini oluşturacaktır. Yüzyıllardır kavgasını 
verdiğimiz bu özgürlük yolu ve bu uğurda yitirdiğimiz yol arkadaşlarımız 
mücadelemizin kesintisiz ve bir o kadar cüretkar olması gerektiğini bize 
bir an dahi unutturmayacaktır. Bu nedenledir ki mücadelenin kadınlar 
için yol ayrımları ve sıçramalar yarattığı bazı dönemleri ele alırken her bir 
deneyimin her bir kazanımın ve aynı zamanda her bir kaybedişin bile 
kadınların dünyasında ne kadar büyük bir önemi olduğunu anlamaya ve 
anlatmaya çalıştık.

Mücadelelerin her bir evresinde kendileri dışında tüm toplumsal 
dinamikler tarafından dönem dönem yalnızlaştırılan ve görmezden 
gelinen bu kadınlar, birbirlerinin ellerinden tutarak bir tarihe yeniden yön 
vermişlerdir. Kadın emeğini, kadın bedenini ve kadın kimliğini sistem içi 
alışılmış rollere hapsedenlere, sömürenlere karşı yazılan bu tarih, yalnızca 
kadınlar için değil tüm insanlık için kendi özümüze dönüş yolunu bizlere 
göstermiştir. 

Bugün tüm dünya halklarını sömüren ve katleden iktidar güçleri, 
patriyarkal kapitalizmin kesintisiz tahakkümüyle kadınları hedef alarak 
insanlığın tüm değerlerini yok etmeye çalışmaktadır. Bütün devlet 
biçimleri, iktisadi alt yapısı, ulusları, sınırları, kültür-ahlâk ve hukukuyla 
kapitalist sistem, nasıl işçi sınıfının kanından besleniyorsa, kadınları da 
aynı araçlarla ezmekte ve sömürmektedir. Patriyarkal kapitalizm başta işçi
sınıfından kadınlar olmak üzere kadınları etnik kökeni, ideolojisi, yaşı, 
inancı ne olursa olsun ikincil cins olarak konumlandırıp, kadın kimliğinde 
buluşturmaktadır.  
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Sömürünün ve ezilmenin en üst aşamada yaşandığı bu maddi dünya da 
kadın bedeni metalaştırılarak pazarlarda satılmakta, tacize-tecavüze 
uğramaktadır. Kadınlar, şiddetin her türlü haline en yaygın biçimiyle özel 
ve kamusal alanlarda maruz kalmaktadır. Erkek ve devlet şiddeti, her gün 
onlarca kadının sadece özgürlüğünü değil yaşam hakkını da elinden 
almaktadır. Dünyanın hâkimleri, kadını bir cins olarak erkeğin 
mülkiyetinde köleleştirmiştir.

Kadınların, kendilerini sömürülmeye açık hale getiren sistem içi rollerini 
oluşturan emek, beden ve kimlik politikalarına yönelik tartışmaları, 
kadınlara düşmanını netleştirerek kurtuluşumuz için devrimci yöntemler 
sunmuştur. İşçi sınıfı içerisinde esnek çalışma koşullarıyla, neoliberal 
politikalarla, krizlerle, savaşlarla, açlığın ve yoksulluğun imtihanına 
tutulan kadınların neden bu çileleri çektiklerinin cevabı yeryüzündeki tüm
kadınların neden ezildiklerinin cevabını ortaya koymaktadır. Günümüz 
sömürü politikalarının neredeyse tamamı kadınlar üzerine kurulmaktadır.
Her kesimden kadınlar bu politikaların kısmi oranda da olsa parçası 
haline getirilmektedir. Başta işçi kadınlar olmak üzere kadınlar, maddi ve 
manevi anlamda, üretim ve yeniden üretimin temel dayanaklarından biri 
haline gelmişlerdir. Tüm dünya kadınları emek gücünün yeniden 
üretilmesi yükünü görünmeyen emeğiyle omuzlarında taşımaktadır. 
Çin’den Pakistan’a, Tunus’tan Nijerya’ya, Yunanistan’dan Brezilya’ya ve 
bütün dünyada kadın işçi orduları, yoksulluk, sefalet ve açlık altında 
yaşamaya ve yaşatmaya çalışmaktadır. 

Bu nedenlerle aynı iktidar gücünün saldırıları altında yaşayan insanlığın 
kurtuluşu, kadınların kurtuluşundan geçmektedir. Kadınların kurtuluşu 
ise en ağır koşullar altında mücadelesini sürdüren işçi sınıfı ve tüm dünya 
halklarının devrimi ile gerçekleşecektir. 

Sözümüzü Kadın Özgürlük Gücü'nün kuruluş metninden paragraflarla 
bitirmek istiyoruz.

''Bunun için, tutsak edildiğimiz şehirleri, evleri, okulları kurtuluşumuz 
adına yaşamımızın gerisinde bıraktık. Tarihin bu anlamlı sonucunu 
kadınların yıllar boyu ödedikleri bedellerden ve zaferlerinden çıkardık. 
Bayrağımızı Komün barikatlarını inşa eden Parisli kadınlardan, 
saraylara savaş açan Bolşevik kadın işçilerden; inancımızı 
Krupskaya’dan, Kollontai’dan, Zetkin ve Rosa Luxemburg’tan aldık. Nazi
ordularının, Siyonistlerin, emperyalistlerin, işkence aletlerinin, faşist 
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namluların karşısında dimdik duran kadınlar, bizlere şanlı direniş 
tarihlerini ve silahlarını emanet etti.

Tanya, Ulrike, Aynur, Serap, Meryem, Zilan, Beritan, Arin, Sibel ve adını
sayamadığımız başta Rojava’da düşmüş yüzbinlerce kadın savaşçıya 
yaraşır bir özgürlük gücü örmenin onurlu yükünü omuzlandık. Bu gücü, 
evlerde ve sokaklarda direnen analarımızdan, kadın işçilerimizden, 
üniversitelerdeki kız kardeşlerimizden ve başta cephelerde savaşan 
kadınlar olmak üzere bütün örgütlü kadınlardan alıyoruz ve bu gücün 
varlığı zaferimizi kesin kılıyor.

Bütün kadınları, yaşam alanlarını güçleriyle özgürleştirmeye, erkek 
egemenliğine karşı dayanışmayı esas alan tutarlı ve zafere kilitlenmiş bu
onurlu savaşa dâhil olmaya, dünyanın her yanından kadınlarla, savaşı 
büyütmeye çağırıyoruz. Erkek egemenliğinin her mevziine savaş 
açıyoruz; bu mevzileri omuz omuza çarpışarak yıkacak, örgütlenerek, 
savaşarak özgürleşeceğiz.''

Kadın Özgürlük Gücü
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