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ÖZ 

 
1988-1990 yılları arasında yayımlanan Sosyalist Feminist Kaktüs dergisi incelenerek, 

Türkiye’de yükselen feminist hareket içindeki sosyalist feminist yönelim 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, tarihteki kimi önemli sosyalizm deneyimlerinin 

kadın ezilmişliğine ilişkin politika ve uygulamaları ile farklı feminizmlerin kadın 

ezilmişliğine ilişkin kuramsal tahlilleri tartışıldı. Kaktüs’ün Türkiye’de kadın 

mücadelesinin hangi ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediğinim anlaşılması için 

Türkiye’deki feminizm öncesi kadın hareketi incelendi. Bu tarihsel ve kuramsal arka 

planlar çerçevesinde Kaktüs ve Türkiye’deki sosyalist feminist politika/hareket 

tartışıldı. Olanakları, açmazları nelerdi ve bugüne yansımaları nasıl oldu sorularına 

yanıt üretilmeye çalışıldı.  

 

ABSTARCT 
By studying Socialist Feminist Kaktüs magazine, published between 1988-1990, the 

socialist feminist tendency in the uprising feminist movement in Turkey is 

researched. In this context, a few of the important socialism practices’ politics and 

applications on women’s opression, and different feminisms’ theoretical analysis are 

being discussed. To understand, which needs of women’s movement Kaktüs  

answered, the women movement before feminism in Turkey is examined. In the 

frame of this historical and theoretical background Kaktüs and socialist feminist 

politics/movement in Turkey is debated. The aim was trying to answer the questions; 

what possibilities and  obstacles were; and what the reflections Kaktüs still has today. 
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ÖNSÖZ 

Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programına 1994 yılında başladım. Maddi hayatın 

dayatmaları ancak bu yıl (2006) tez teslimini olanaklı kıldı. Bu yıllar boyunca 

değişmeyen tek şey yüksek lisansa başvurmaktaki amacım oldu: feminizm üzerine  

akademik çalışma yapabilmek. Yaklaşık on beş yıldır içinde yer almaya çalıştığım 

feminist politikada, sokağın akademiyle buluşmasının her iki tarafı da besleyeceğini 

gördüm. Bu anlamıyla Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programını 

tamamlayabilmek hep politik bir amaç da taşıdı. Kaktüs üzerine yapılan bir tez 

çalışması ise benim açımdan akademi ile politikanın en iyi buluşma noktası oldu.  

 

2005 yılında çıkan öğrenci affıyla yaptığım başvurunun ardından tez çalışmalarına 

başladığımda, bu programı tamamlamak bakımından geçmişte pek de iyi bir 

performans sergilememiş olmama rağmen, bana inanıp vaktini ayıran hocam Türkel 

Minibaş’a, en çok da gösterdiği ideolojik/politik esneklik ve hoşgörü için; Aynı 

şekilde vaktini ayırıp bu tezi değerlendiren jüri üyelerine;  Bu tez çalışması esnasında  

anılarıyla bir dönemin önemli ayrıntılarını benimle paylaşan ablam Betül 

Osmanağaoğlu’na; Türkiye’deki sınıf mücadelesine yaptığı katkılarla (çevirileriyle, 

mücadele hayatıyla) hep yanımızda olan, farklı fikirlerine rağmen bana zaman ayıran 

ve sorularımı açıklıkla yanıtlayan Sevim (Belli) Abla’ya; Bu tezin konusu olan 

sosyalist feminizmi Türkiye’nin gündemine sokan ve yaptığı çalışmalarla hala 

gündemde kalmasını sağlayan Gülnur Savran’a, vakit ayırarak yaptığı ufuk açıcı 

söyleşi için; Hep tuhaf zamanlarda sosyalist literatüre ilişkin sorularımı yanıtlamak 

zorunda kalan Erdal Kara’ya; Sık sık yapmak zorunda kaldığı uyarılar/ düzeltmelerle 

bu yazdıklarımı okunur bir tez haline getirmemi sağlayan Aslı Güneş’e; Yıllar boyu 

feminist mücadelede yer almamın, ne kadarsa o kadar, bedelini en çok ödemek 

zorunda kalan, bu tez çalışması süresince sıkıntılarıma ve kaprislerime katlanan, 

maddi açıdan hep destek olan, eşim Mehmet Bilmiş’e; Af haberlerini benden çok 

takip eden, bu programı tamamlamam için beni hep cesaretlendiren, yazdıklarımı 

okuyup, değerlendirip, tartışan, mücadele deneyimlerini bu tez için bir kez daha 

paylaşan Filiz Karakuş’a, en çok da dostluğu için; 

    Teşekkür Ederim   
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GİRİŞ 
Kadınların durumunda kökten bir değişim yaratmak için neredeyse her şeyin 
değişmesi gerekir. (Acker 2001) 

 

Savaşlar, doğal afetler ya da devrimler dışında, insanlar çoğu kez yaşadıkları anın bir 

tarihsel dönemece denk düştüğünü fark etmezler. Ancak 1989-90 yıllarını yaşayan 

neredeyse herkes yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyordu. Marks’ın yazılı tarihin 

sınıf mücadelelerinin tarihi olduğu tespitine gönderme yapan Fukuyama, 1990’ların 

başında “tarihin sonu”nun geldiğini öne sürdü. Reel sosyalizmin/Berlin Duvarı’nın 

çöküşüyle birlikte sınıf mücadeleleri de pusulasını kaybetmiş oldu. Ki ideolojilerin 

de sonunun geldiğinin ilanı gecikmedi. Dünyada son on yılda yaşanan gelişmeler bu 

iddialara gerekli alt yapıyı hazırlamıştı adeta. 80’li yılların başında Latin 

Amerika’daki toplumsal muhalefet neredeyse bütünüyle sindirilmiş, İsrail’e karşı 

gösterdiği direnişle tüm kurtuluş mücadelelerinin umudu haline gelen Filistin 

susturulmuş, Reagan, Thatcher ikilisiyle anılan neo-liberal saldırı kendi ülkelerindeki 

sınıf mücadeleleri karşısında kazandıkları zaferi, sınır ötesi müdahalelerle 

desteklemeye başlamışlardı. İngiltere, Falkland’a ABD ise Libya’ya müdahalede 

tereddüt etmedi. Soğuk Savaş’ın dengeleri bozulmaya başlamıştı. SSCB bir yandan 

Afganistan müdahalesinin yarattığı prestij kaybıyla, diğer yandan Polonya’da 

Dayanışma Sendikası önderliğinde gelişen sınıf/halk hareketinin yarattığı ideolojik 

yenilgi havasıyla uğraşmaktaydı.  

 

Türkiye’de de durum farklı değildi. 80’ler 12 Eylül’ün yeni bir toplum yaratma 

projesinin uygulandığı yıllar oldu. Tüm toplumsal muhalefet sindirilmiş ve iktisadi 

yeniden yapılanmaya eşlik eden bir ideolojik hegemonya kurulmaya başlanmıştı. 12 

Eylül’ün etkilerinin hafiflemeye başladığı 80’lerin sonunda yeniden yükselişe geçen 

toplumsal muhalefet, bu kez de tüm dünyada olduğu gibi, Duvar’ın çöküşüyle ortaya 

çıkan ideolojik yenilginin altında kaldı.  
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Tam da bu yıllarda Türkiye’de sosyalizm inişe geçerken Feminist Hareket 

yükselmeye başlar. Dünyanın ve Türkiye’nin koşulları göz önüne alındığında, gerek 

feminizmin gerekse feminist kuram içinde bir eğilimi temsil eden Sosyalist Feminist 

Kaktüs’ ün akıntıya karşı kürek çektiği söylenebilir. Zira bu yıllar, sadece özgürlük 

mücadelelerinin değil, umudun da kaybolmaya başladığı yıllar olarak tarihe geçer. 

Bu nedenle Kaktüs yayımlandığı tarihsel dönemeç itibarıyla da önem kazanır. Bütün 

“grand teorilerin” sorgulandığı, sosyalizmin iflas ettiğinin düşünüldüğü,  feminizmin 

ise zaten hiç makbul görülmediği yıllarda, “sosyalist feminist” kimlikle 

politika/kuram sahnesine çıkmak ayrıntıyla değerlendirilmesi gereken bir yönelim, 

üstelik hem sosyalistler hem de feministler tarafından bölücülükle suçlanırken.  

 

Bu çalışma boyunca gündelik dilde, sık sık, birbiri yerine ikame edilen kavramların 

içeriklerine uygun biçimde kullanılması hedefleniyor. Tez konusu itibarıyla kadın 

hareketi, kadın kurtuluş hareketi, feminist hareket, kadınların özgürlüğü gibi 

kavramların tarihsel ve kuramsal temellerine yerleştirilmesi de bu tezin amaçlarından 

biri olarak görülebilir, ki Kaktüs de tarihsel olarak bu hedefe ulaşmayı sağlayacak 

birikimi sunuyor. Kaktüs, Türkiye’deki soyut bir feminist hareket tarihinin somut 

politik çerçevelerinin belirlenmesini sağlayacak verileri yeterince taşıyan bir yayın 

çalışması olarak, incelenmeyi hak ediyor.  

 

Herhangi bir akademik-bilimsel çalışmanın tarafsızlığı mümkün müdür 

tartışmasından bağımsız olarak, bu çalışmada Kaktüs’ü ve 1988-90 yılları arasındaki 

sosyalist feminizmi değerlendiren yaklaşım, kendini bizzat sosyalist feminizmin 

içinden kurmaktadır. Bu tez ile Türkiye’de Kaktüs bağlamında sosyalist feminizmin 

ne olduğu, ne yapmayı amaçladığı, neler yapabildiği ve ne yapabileceğini tartışmak 

amaçlanıyor. 

 

Birinci bölümde neden sosyalist feminizm sorusuna cevap bulmak amacıyla dünya 

sosyalist hareketinin önemli tarihsel deneyimleri değerlendirilecek. Bunun için 

seçilen örnekler gerek Türkiye gerekse Dünya sosyalizminin ortak referansları kabul 

edilen (en azından Kaktüs’ün yayımlandığı yıllarda) Paris Komünü ve Ekim 

Devrimi.  
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İkinci bölümde yine neden sosyalist feminizm sorusunu cevaplamak için feminist 

kuramda var olan ayrımlar, feminist hareketin nasıl ortaya çıktığı ve radikal 

feminizmle sosyalist feminizmin kuramsal çerçeveleri incelenecek. Ancak ayrımları 

ve tartışma konularını Türkiye’deki feminist hareketin ayrımlarıyla sınırlı tutmak, 

tezin dağılmadan ilerlemesi açısından tercih nedeni. Bu nedenle Kaktüs’ün 

yayımlandığı yıllarda dünyada var olan diğer kuramsal/politik ayrımlara 

değinilmeyecek ve farklılıklar, ağırlıklı olarak, Türkiye’de yaşanan tartışmalar 

ekseninde değerlendirilecek.  

 

Kaktüs’ü kadın mücadelesinde farklı kılan özelliklerini görebilmek, Türkiye 

tarihindeki kadın mücadelesi deneyimlerini araştırma kapsamına almayı gerekli 

kılıyor. Üçüncü bölümde “Türkiye’de Feminizm Öncesi Kadın Hareketi” başlığı 

altında Kaktüs’ün tarihsel arka planı tartışılacak. Bu bağlamda Osmanlı Kadın 

Hareketi, Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların kazanımları, mücadeleleri 

incelenecek. Yine bu bölümde, sosyalist feminizmin ortaya çıkış nedenleri Türkiye 

Sosyalist Hareketi’nin kadın sorununa yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilecek. 

Kaktüs’ün sosyalizm bağlamında tarihsel arka planına bakmak, hangi olanaklara, 

açmazlara sahip olduğunu görerek değerlendirme yapmak ve eleştirmek için önemli.  

 

Dördüncü bölümde tezin konusu olan Kaktüs, Türkiye’de sosyalist feminizm, 

incelenecek. Bu bağlamda öncelikle Kaktüs’ün ortaya çıktığı koşulları anlamak 

amacıyla 12 Eylül dönemi ve Kaktüs öncesi feminist harekete ilişkin verilerin 

dökümü yapılacak. Ardından Kaktüs’ün sosyalist feminizm adına ortaya koyduğu 

kuramsal çerçeve 1. sayısındaki “Biz Sosyalist Feministiz” yazısı incelenerek 

tartışılacak. Bu yazının alt başlıklarındaki kavramların  – özel alan/aile, cinsiyetçi 

sistem, kişisel/özel olan politiktir, bağımsız kadın hareketi, sosyalist feminizm-  ifade 

ettiği politik temeller sosyalist feminist kuram çerçevesinde değerlendirilecek. 

Devamında Kaktüs’ün politik/ kuramsal ayrımlarını ortaya koymaya çalıştığı, 

sosyalist sol ve radikal feminizmle yürüttüğü polemikler çerçevesinde, Kaktüs’ün 

yayımlandığı yıllardaki sosyalist feminist kavrayış ve yönelimler tartışılacak. Son 



 4 

olarak ise Kaktüs’te yer alan başlıklar çerçevesinde Türkiye’de sosyalist feminizmin 

gündemi incelenecek.  

 

Sonuç bölümünde önce, sosyalist feminizmin Kaktüs aracılığıyla yarattığı etkiler -

politik gündem, toplumsal muhalefet, sınıf hareketi,  sosyalistler, kadın hareketi ve 

feministler üzerinde-  belirlenerek değerlendirilecek. Ardından 18 yıl önce 

yayımlanmaya başlayan Kaktüs aracılığıyla kendini ifade eden sosyalist feminizmin 

bugün durduğu nokta ve ne anlam ifade ettiği tartışılacak.  

 

.  
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1.SOSYALİZM DENEYİMLERİ ve KADINLAR 
 

Elbette Marks kadın sorunuyla “doğrudan” “yalnız onun üzerinde durarak” 
uğraşmadı. Bununla birlikte kadının hak eşitliği için eşsiz olanı, en önemli olanı 
yaptı. Materyalist tarih kavramıyla bize kadın sorunu üzerine eksiksiz formüller 
vermediyse de daha iyisini verdi; onları bulmak ve kavramak için doğru ve güvenilir 
yöntemi. (Clara Zetkin) 

 

Yaşanan sosyalizm deneylerine bakıldığında, tek başına sosyalizmin kadınların 

kurtuluşu için yeterli olamayacağı düşüncesinin kuramsal tartışmalarda gelinen 

noktanın ötesinde somut örneklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktığı aşikâr. 

Karakteristik özellikleriyle tüm dünyadaki sosyalizm paradigmalarını belirleyen kimi 

sosyalizm pratiklerini incelediğimizde neden sosyalist feminizm sorusuna tarihten 

gelen cevaplar bulmak mümkün.  

 

1.1.Paris Komünü Kadınlara Ne Verdi? 
Komün süresince kadınlar erkeklerle birlikte savaşırken, silah üretiminde çalıştılar ve 

geri hizmetleri üstlendiler. Yoksullara yardım, hasta ve yaralıların bakımı tümüyle 

kadınların göreviydi. Ayrıca eğitim reformlarının hayata geçirilmesinde ve 

uygulanmasında görev aldılar. Öğrenimin laikleştirilmesi ve kız öğrencilerin de 

eğitim hakkından faydalanabilmesi için çok sayıda klüp kuruldu. Enternasyonalin 

kadın kolu olarak kurulan Kadınlar Birliği kadınları üretime ve mücadeleye katmayı 

hedefliyordu. Hatta, The Times Muhabiri 19 Mayıs 1871’de “eğer Fransız ulusu 

sadece kadınlardan oluşsaydı ne müthiş bir ulus olurdu” der (Cliff, 1981: 44). 

Devrimin, Proudhon gibi önderlerinin kadınlar konusundaki tüm tutuculuğuna 

rağmen kadınlar ve erkekler Komün boyunca birlikte mücadele ettiler. Ancak bu 

süreçte yapılan düzenlemelerin eşitlikçi yaklaşımlar içerdiğini söylemek mümkün 

değil. Çok sayıda işçi önderinin ve Komün önderinin zihninde kadınların çalışması 

erkek işçilerin işlerini kaybetmesi anlamına gelmekteydi. Sanayinin küçük atölye ve 

ustalık işlerine dayalı yapısı da bu yaklaşımı besliyordu. Yine de Komün döneminde 

kadınların yeni bir cinsel ahlakı tartışmaya açmış olması oldukça önemlidir. Komün 

evlilik kurumunu şiddetle kınar. 10 Nisan’da “halkın davasını savunurken öldürülen 
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bütün yurttaşların” meşru ya da gayri meşru çocuklarına ve eşlerine aylık bağlanması 

kararlaştırılır. Bu Parisli işçilerin evlilikle eşit koşullarda serbest birliktelikler 

kurabilmelerine izin anlamına gelir. Hatta bazı kadınlar evliliğin insanlığın 

geçmişindeki en büyük yanlış olarak kabul edilmesini ve ölen Ulusal Muhafız üyeleri 

arasında sadece evlenmeden birlikte yaşayanlara maaş bağlanmasını isterler. Keza 

kimi olumsuz tepkilere rağmen çok sayıda fahişe Komün için savaşır. Komün’ün 

önderlerinden Louise Mitchell ise bu birlikteliği destekler ve şöyle der, “Kim 

yaşamlarını yeni bir dünya için feda eden eski dünyanın bu zavallı kurbanlarından 

daha namusludur”  (Cliff, 1981: 48). Sonuçta barikatlarda birlikte ölmelerine rağmen 

Komün kadınlara oy hakkı dahi vermez. 

 

1.2.Ekim Devrimi Kadınları Kurtarabilir miydi? 
 

1.2.1.Kazanımlar 
1800’lerin sonuna gelindiğinde bir yanda sanayideki kadın emeğinin vardığı 

muazzam boyutların yarattığı işçi kadın örgütleri, diğer yanda eşit hak talebiyle 

örgütlenmeye başlayan orta sınıf kadınlar,  toplumsal mücadelede yer almaya 

başladılar. Kimi zaman değme veya iletişim noktaları yakalansa da sınıf 

mücadelesinin keskinliği sebebiyle yan yana gelmesi olanaklı olamayan bu iki tür 

kadın mücadelesi temsil ettikleri kadınlar adına mücadeleyi 20. yüzyıla taşırlar. 

Ancak özellikle ilk yıllarda işçi kadınlar bir yandan sermaye ve devletle mücadele 

ederken diğer yandan sosyalist hareket içindeki erkek egemenliğine karşı mücadele 

etmek zorunda kaldılar. 1900’lü yılların başından itibaren burjuva kadın hareketinin 

gündeme soktuğu kadın özgürlüğü kavramı sosyalistlerin de gündemini meşgul 

etmeye başladı. Ancak burjuva kadın hareketinden farklı olarak, soyut bir kadın 

erkek eşitliğinin sorgulanmasından çok kapitalist sistemin bir bütün halinde kadınlar 

açısından yarattığı olumsuzluğun tahliline girişilir.,  
 
…Marksist dünya görüşüm bana tam bir açıklıkla, kadının özgürlüğe kavuşmasının 
ancak yeni toplum düzeni ve başka bir ekonomik sistemin zaferi sonucu 
gerçekleşebileceğini gösteriyordu. Böylece burjuva eğilimli feministlerle savaşmaya 
başladım ve var gücümle işçi hareketinin kadın sorununu da savaşım amaçlarından 
biri olarak programına alması için çaba harcadım. (Kollontay, 1992:16-17) 
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 Burjuva feminizmi olarak anılan ve ağırlığını orta sınıf kadınların oluşturduğu kadın 

hareketi eşitlik (mülk edinme, eğitim, aile ilişkileri, çalışma hakkı vb.) çerçevesinde 

formüle ettiği taleplerini 20. yüzyıl başlarından itibaren esas olarak seçme ve seçilme 

hakkı üzerine yoğunlaştırdı. İki hareketin farkını Alexandra Kollontay şöyle 

açıklıyordu: 
 
Birleşik bir kadın hareketinin özellikle de sınıfsal çelişkiler üzerine kurulu bir 
toplumda gerçekleşmesi mümkün müdür... Feministler için “baş düşman” tüm 
hakları kendisine alıp, kadınları bağımlı duruma düşüren erkek cinsidir... Diğeri 
proletarya ile sıkı bağlarını koruyarak, kadın sorununun da tümden çözümünü 
getirecek bir genel bağımsızlık isteminde bulunmaktadır... (Kollontay, 1986: 42-43) 

 

Burjuva feministlerinin yasal eşitlik taleplerinin hemen hepsini (kuşkusuz özel 

mülkiyet dışında) programına alan sosyalistler, soyut bir eşitlik kadınların 

kurtuluşunu sağlayamayacağı için, işçi kadınların kadın olarak mücadelesini, 

bütünlüklü toplumsal kurtuluş mücadelesini birlikte yürüttükleri erkek işçilerle 

birleştirmesi gerektiğini düşünmekteydiler. Burjuva feministlerinin sadece 

kadınlardan oluşan bir partiyle mevcut erkek egemenliğine karşı örgütlenme 

hedefleri gereksizdi. Zira kamusal alandaki kadın ezilmişliğini yeniden üreten tüm 

kanun/kurum/geleneklerin kadınlar lehine düzenlemelerle aşılması gerektiği 

sosyalistlerin programında mevcuttu(Kollontay, 1986:39).  

 

1917’ye gelindiğinde işçi kadın hareketi de tüm dünyadaki işçi hareketi gibi 

toplumsal mücadelenin ve değişimin temel gücü haline gelir. 22 Şubat’ta( 7 Mart) 

Petrogradlı kadın işçilerin ertesi günkü Uluslararası Kadın Günü’nü kutlamak için 

gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda aldıkları kararla yaptıkları grev çağrısı, Şubat 

Devrimi’nin (23 Şubat) başlangıcıdır. Ardından, Şubat devrimi sırasındaki neredeyse 

sıfır noktasından yaza kadar, tekstil, gıda ve öteki sanayilerdeki kadınların hemen 

tamamı sendikalı olur.  Devrimi savunmak için kurulan fabrika milislerinde bir 

yandan çalışan diğer yandan da nöbetleşe hizmet veren kadınlar vardı. Yine de 

yüzyılların kökleşmiş erkek egemenliği nedeniyle, kadınların işçi örgütlerinin 

yönetimindeki temsiliyetinin azlığı değişemez. Şubat’tan Ekim’e doğru ilerlenirken, 

kadınlar da dahil, daha geri kesimlerde sendikalılık yayıldığı için, kadınlar da giderek 

daha iyi örgütlenirler. Ekim Devrimi öncesinde ve sonrasında devrimin önderlerinin 
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kadınlar üzerine söylediklerine ve yazdıklarına baktığımızda Bolşeviklerin kadınları 

sosyalizm mücadelesinin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiklerini görürüz –Clara 

Zetkin’in Lenin’in Bütün Dünya Kadınlarına Vasiyeti’nde Lenin’den yaptığı 

alıntıdaki gibi: 
 
Çünkü kamusal hizmette, miliste, politik yaşamda kadınlara yer vermeksizin 
kadınları o uyuşturucu ev ve mutfak havasından çıkarmaksızın hiçbir gerçek 
özgürlük güvenceye bağlanamaz. Sosyalizm şöyle dursun demokrasi bile kurulamaz 
(Zetkin, 1979:152).   

 

Keza devrimden sonra sosyal yardım halk komiserliğine atanan ve dönemi için 

oldukça sıra dışı sayılan görüş ve uygulamalarıyla ilerleyen yıllarda feminizme yakın 

bulunan Kollontay’a göre, tarihsel materyalizm kadın ezilmişliğinin kapitalizme ait 

temel çelişkinin –emek-sermaye- dışında bir nedenden kaynaklanmadığını varsayar. 

Bu yüzden de kadınların gerçek anlamda özgürleşmesi ve mevcut ikincilliklerinden 

kurtulması ancak başka bir üretim ilişkisi ve ekonomik temel çerçevesinde şekillenen 

toplumsal yapıda mümkün olabilirdi (Kollontay, 1986:25).  

 
Ekim Devriminin ardından iktidarı ele geçiren Bolşevikler, kadınlara yönelik 

düzenlemelerle düşüncelerini hayata geçirmeye başladılar. Devrimden dört gün sonra 

sekiz saatlik iş gününü getiren bir kararname yürürlüğe kondu ve kadınların uzun 

çalışması yasaklandı. Kadınların ve çocukların ağır ve sağlıksız koşullarda, yeraltı ve 

gece işlerinde çalışması da yine aynı kararnameyle yasaklandı. Devrimden sonraki 

ilk yılda kadınlarla ilintili olarak çıkarılan kararnameler onlara tam oy hakkı tanır 

(sadece Norveç ve Danimarka’da vardı), aile reislerinin otoritesine son verir, miras 

hakkını kaldırır, evliliği gönüllü bir ilişkiye dönüştüren boşanma ve sivil yasaları 

oturtur, meşru ve gayri meşru çocuklar arasındaki ayrıma son verip, eşit ücret, eşit 

çalışma  hakkı ve ücretli doğum izni verir. Zina, ensest ve eşcinsellik ceza 

yasasından çıkarılır (Rosenberg, 1990: 101).  

 

Bu düzenlemelerle kadınların köleliği andıran yaşam ve çalışma koşulları 

düzeltilmeye çalışılıyordu. Kadın emeğinin üretim ilişkileri içindeki yeri, yeni üretim 

ilişkileri tesis etmeyi amaçlayan Bolşevikler için doğal olarak, ilk müdahale 

alanlarından biri oldu:  
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...kadınların profesyonel çalışması ile anneliğin sağlıklı bir biçimde 
bağdaştırılmamasından kaynaklanan çelişkinin ve genelde annelik sorununun temel 
nedenidir. Böylesi bir çelişkinin iki olası çözümü vardır: 1-ya kadın evine dönecek 
ve ulusal ekonomik yaşama herhangi bir biçimde katılmaktan vazgeçecek, 2- ya da 
annelik sigortası ve küçük çocukların bakımı da içinde olmak üzere öyle sosyal 
önlemler alınacak ki kadın doğal görevi olan anneliği profesyonel/mesleki 
sorumluluklarını terk etmeden, ekonomik bağımsızlığını yitirmeden ve sınıfının 
amaçları doğrultusunda mücadeleye etkin katılımdan çekinmeden yerine getirebilsin 
(ayç) (Kollontay, 1986:67).  

 

Tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Bolşevikler de, kadınların 

kurtuluşunun tek başına yasal düzenlemelerle gerçekleşmeyeceğinin bilincindeydi. 

Kadınlara yönelik düzenlemeler anne evleri, kreşler, çocuk bahçeleri, okullar, ortak 

yemekhaneler, çamaşırhaneler ve bakım merkezleri gibi komünal kurumların 

açılmasını içeren bir dizi yasa ve tüzükle sürdürüldü. Yapılan yasal değişiklikler için 

Kollontay “evlilikle mutfağın ayrılması kadının tarihinde Kilise ve Devletin 

ayrılmasından daha önemsiz bir reform değildir” diyordu. Ancak kadınların 

kurtuluşunun tek başına yasal düzenlemelerle halledilemeyeceği de bilinmekteydi. 

Lenin, Kadınların Kurtuluşu Broşüründe durumu tespit eder: 
 
Kadının geçek kurtuluşuna, gerçek komünizme sadece bu küçük ve basit ev işlerine 
karşı topyekun bir mücadelenin başladığı (proletaryanın egemenliğindeki devlet 
tarafından yönetilen bir mücadele) yerde ve zamanda ya da bu işler  geniş ölçekli 
sosyalist ekonominin parçaları haline geldiğinde ulaşılacaktır. (Cliff, 1981:161) 

 
1920’de kürtaj (Sovyet hastanelerinde ücretsiz) serbest bırakılırken 1923’te bilim 

insanlarından oluşan bir komisyon aracılığıyla hastaneler, doğum evleri ve kadın 

danışma kliniklerine doğum kontrol hapları dağıtıldı. 1922 yılında çıkan Çalışma 

Yasasında önceden yayınlanan kararnameler bir çatı altında toplanarak genelde 

işçilerin özelde kadın işçilerin kurtuluşu için ön şart olan kimi düzenlemeler 

somutlandı. 1920’lerde Rusya anne ve çocuk yardımında dünyanın en ileri ülkesi 

haline gelir. Kadınları “kadın işi” olarak bilinen işlerden kurtarmanın bir parçası 

olarak kurulan komünal yemekhaneler 1919-20’de Petrograd nüfusunun yüzde 

90’ını, Moskova nüfusunun ise yüzde altmışını, toplamda yaklaşık 12 milyon insanı, 

beslemekteydi. Çarlık Rusya’sında yaygın olan fahişelik devrimden sonra kaybolur, 

fahişeler ücretli emek gücüne katılır (Rosenberg, 1990: 101-103). 

 



 10 

1.2.2.Jenotdel (Bolşevik Parti Kadın Seksiyonu) 

1918 Kasım’ında Lenin’in de önerisiyle düzenlenen Birinci Kadın İşçiler Kongresi 

aralarında Krupskaya, Inessa Armand ve Kollontay’ın bulunduğu kadınlar tarafından 

örgütlenir. Partiye bağlı kadın örgütlenmesinin ilk adımının atıldığı bu kongreden 

sonra yapılan çalışmaların devamında,1919 yılında Jenotdel (Zhenotdel) adını alan 

Bolşevik Partisi’nin kadın seksiyonu oluşturuldu. Neredeyse tüm reel sosyalizm 

yılları boyunca, hatta hala, sosyalist örgütlerin kadın örgütlenmesi konusunda model 

aldığı bu örgüt, Bolşeviklerin kadınların kurtuluşuna ilişkin yaklaşımlarının da bir 

sonucudur. Lenin’in sözleri ise bu yaklaşımın en etkili düzeydeki yansımasıydı, 

 
Milyonlarca kadını tarafımıza çekmeksizin proletarya diktatörlüğünü 
uygulayamayız. Komünizmin inşasına onlarsız başlayamayız. Onlara ulaşmanın 
yolunu bulmalıyız... 
Parti, geniş kadın kitlelerinin... parti ile temasını sağlayan ve onları kontrol altında 
tutan organlara sahip olmalıdır... (Cliff,1981:163) 
 
Elbette ayrı kadın örgütleri kurulması düşünülemez, ama parti için kadın nüfusunun 
bilinçlilik düzeyini yükseltme sorumluluğunu üstlenecek uygun bir organ 
geliştirilebilir. Böylelikle, kadınlara Sovyet devletinin kurulması, yani daha iyi bir 
geleceğin oluşturulması yolunda kadınların haklarını nasıl kullanabilecekleri 
öğretilebilir.(Kollontay, 1986:73) 

 
 
 Lenin’in yaklaşımının partinin büyük çoğunluğuna oranla daha olumlu olduğunu 

dikkate aldığımızda, ilerleyen yıllarda, radikal feministler tarafından bile “cinsel 

devrim” (Millet, 1987) olarak adlandırılan bu dönemde, kadınların sahip olduğu 

hakların neden kolayca geri alınabildiğini anlayabilmek mümkün. Zira, Lenin dahil, 

genel olarak Bolşeviklerin kadın sorununa yaklaşımı, kadınları ücretli emek gücüne 

katarak ev içlerindeki yüklerini azaltıp, sosyalizme bağlamak olarak özetlenebilir. 

Dönemin sosyalist önderlerinin, ki bunlara kadınların ezilmişliği üzerine çok ciddi 

çalışmalar yapan Krupskaya, Armand, Zetkin ve Kollontay da dahil, kadın 

ezilmişliğini tümüyle kapitalist sömürüye ve onun ideolojisine bağlıyor olması, erkek 

egemenliğinin kapitalizmin ve onun ideolojisinin ortadan kalkmasıyla yok olacağını 

düşünmeleri, bağımsız bir kadın örgütlenmesi fikrini dışlamalarına ve burjuva 

feminizmi diye damgalamalarına neden olur. İşçi erkeğin işçi kadın üzerindeki 

egemenliğini kapitalist ideolojinin yarattığı bir yanlış bilinç olarak gördükleri için, 

komünizme giden yolda kadın ve erkek işçilerin birlikte mücadelesinin sorunu 
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çözeceğini düşünüyorlardı. Kadın kimliği annelikle eş tutulurken, ev içi işleri 

toplumsallaştırmak için yapılan düzenlemelerin temel gerekçesi, kadınların bir 

yandan üretim sürecine katılırken diğer yandan kutsal! annelik görevlerini gereğince 

yerine getirebilmelerini sağlamaktı. Lenin’den Anılarda, Kollontay şunları aktarır: 

 
[Lenin’e göre] kadınlar çok değerli bir yaratıcı güçtürler ama onların anne olma hak 
ve görevleri de vardır. Annelik başlıca toplumsal yükümlülüklerden biridir.  
 
...Kadınların özgür olması demek onlara çocuklarını diledikleri gibi yetiştirme şansı 
tanımak, annelik görevini toplum yararına çalışmakla birleştirmek demektir. 
(Kollontay, 1986: 75) 
     

Esas olarak kadınları sosyalizm mücadelesine ve Bolşevik Parti saflarına 

kazandırmak amacıyla kurulan Jenotdel’in yürüttüğü hızlı örgütlenme çalışmaları 

sonucunda, Partide 1920 yılında yüzde 7.4 olan kadın üye oranı 1927’de yüzde 

13.1’e yükselirken, 1923’te 1.449.000 olan sendikalı kadın sayısı 1957’de 

2.569.000’e yükselmişti. Ki bu rakam toplam üyelerin yüzde 26.1’ine denk 

düşmekteydi (Rosenberg, 1990:105).  

Ancak bu süreç boyunca Bolşevik Partide bir zihniyet değişiminden bahsetmek 

mümkün değil. Kadınların hala esas görevinin annelik olduğu, kadının bedenine 

sahip çıkmasının doğurganlıkla sınırlandığı ve aslında annelik görevi sebebiyle bir 

şekilde toplumsal denetime sokulduğu, tek eşliliğe dayalı ahlak anlayışının hüküm 

sürdüğü ve kadınların erkeklerle eşitlenmesinden sadece iş gücüne katılımın 

anlaşıldığı, bir zihniyet hüküm sürer. Kollontay’ın bu konudaki sözleri ilerleyen 

yıllarda yasal kazanımların da nasıl kolayca geri alınabildiğinin de ispatıdır aslında: 
 
Sekizinci Sovyet kongresinde Sovyet yürütme kurulu üyesi olarak bir önerge 
verdim: 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 vermem ve kabul ettirmeyi 
başarmam pek de kolay olmadı...  
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 evlilik dışı çocuk yasal olarak meşru çocukla eşit tutulmasına 
karşın, bu alanda uygulamada henüz pek çok iki yüzlülük ve haksızlık vardı (ayç). 
Bolşeviklerin propagandasını yaptıkları “ahlaksızlıktan” söz ederken bir de evlilik 
yasalarımız ayrıntılı biçimde incelenmelidir, o zaman boşanma sorununda Kuzey 
Amerika düzeyinde olduğumuz ve evlilik dışı çocuk sorununda ise Norveç kadar 
bile olamadığımız anlaşılacaktır. (Kollontay, 1992: 47-48) 
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Kadın bedeninin ve cinselliğinin devrim öncesine ait değer yargılarıyla denetlenmeye 

devam etmesi, kadınların özgürlüğüne karşı sosyalizmi korumak amacıyla toplumun 

en geri değer yargılarıyla uzlaşılmasını beraberinde getirir. Kaldı ki özgür insanlık 

hedefiyle yola çıkan Bolşevik Partisi önderlerinden Lenin’in dahi kadınların 

özgürlüğüne yaklaşımı, kadınların özgürce çalışması ve sosyalizm mücadelesine 

katılmasından ibaretti. Bedenleri ve cinsellikleri üzerindeki denetim hakkı toplumda 

kalmalıydı,  

 

Kuşkusuz susuzluk giderilmek ister. Ama normal insan normal koşullarda sokak 
çamuruna yatıp bir çirkeften içer mi? Ya da kenarı bir çok dudağın deymesiyle 
yağlanmış bir bardaktan? Hepsinden önemlisi işin toplumsal yanıdır. Su içmek 
gerçekten bireyseldir. Aşkta iki kişi vardır ve bir üçüncü yeni yaşam doğabilir. Bu 
olguda toplumsal bir çıkar vardır, topluma karşı bir ödev vardır… 
 
Sizin günah listeniz daha da uzun Clara. Bana anlatıldı ki yoldaşların okuma ve 
tartışma akşamlarında özellikle cinsel sorun, evlilik sorunu ele alınıyormuş. Başlıca 
ilgi konusu, politik öğretim ve eğitim konusu buymuş. Bunu işittiğim zaman 
kulaklarıma inanamadım. (Zetkin, 1979:250-256) 

 

1.2.3. 1921 Sonrası 

 Kadınların ezilmişliğini emeğine, kimliğine ve bedenine el koyan cinsiyetçi bir 

sistemin varlığıyla açıklamayıp, işçi erkeğin de işçi kadını ezmekten çıkarı olduğunu 

görmeyen Bolşevikler (kadın ve erkekler), devrimin hemen ertesinde oluşturdukları 

yasal altyapının ideolojik değişime yol açabilecek bir süre varlığını koruyamaması 

sonucunda, ekonomik ve ideolojik baskıların da etkisiyle, kadınların elde ettikleri 

hakları budamaya başladılar.  

  

 1921’de uygulamaya sokulan Yeni Ekonomik Politika’yla (NEP) büyük çaplı 

işsizlik doğunca en büyük darbeyi kadınlar yedi. Verimliliği arttırma hedefi, kadın 

emeğinin maliyetlerinin yüksek olması ve işten çıkarmaların serbest bırakılmasıyla 

kadın işsizliği hızla arttı. Hatta 1924’te kadınların gece çalışmalarına konan yasak 

kaldırıldı. Kadınların özgürlüğü hedefinde atılan geri adımlar sonucunda komünal 

kurumlar çalışmaz hale gelir. Örneğin 1925 Kasım’ında Petrograd’da toplu 

yemekhanelerden yararlananların oranı 50.000’e düşer. Artan işsizlikle yeniden baş 
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gösteren fahişelik 1922’de devrim öncesi oranlarına ulaşır (Rosenberg,1990:106). 

1925’te çıkan Aile Yasasıyla nafaka uygulamasına geri dönüldü. Geleneksel aileyi 

koruma baskısı Sovyet iktidarının mülkiyet haklarını korumaya çalışan köylülerle 

uzlaşma aramasından kaynaklanıyordu. 1920’li yıllar boyunca sanayi üretimini 

arttırmak için yapılan yatırımların kaynağı hizmet sektöründen, özellikle 

toplumsallaştırılan ev işlerinin yeniden kadınların sırtına yüklenmesiyle elde edilen 

tasarruflardan, karşılanır. 1919’da kadınların özgürlüğü için yürüttüğü kampanyalarla 

işe başlayan Jenotdel 1930’lara gelindiğinde hükümetin/partinin önceliklerini 

tümüyle benimseyerek “Yüzde 100 Kolektifleştirme” kampanyası düzenlemekteydi. 

Bağımsız bir örgüt olarak kurulmamış olması sebebiyle, Parti kararlarına karşı 

kadınları savunma gücü yoktu. Yine de 1932’de feshedildi. Kadınlara yeraltında 

çalışma yasağı 1933’te kalktı. Aynı yıllarda vasıfsız işlerde kadın emeği 

yoğunlaşırken eşit işe eşit ücret de bir hayal olmaktan öteye gidemedi.  

 

Önce eşcinsellik yasaklanır ve ceza kapsamına alınır. 1936 yılında çıkarılan “Anne 

ve Çocuğun Savunulması” kararnamesiyle kadınların devrim ertesinde aile 

hukukunda elde ettikleri bütün kazanımlar geri alınır. Kürtaj yasaklanır. Zina ve 

gayri meşru çocuklar gibi kavramlar yeniden kullanılmaya başlanır. Boşanma 

neredeyse imkansız denecek kadar zorlaştırılır. Aile kurumu yüceltilirken esas olarak 

kadınların sırtından ucuz emek gücünün yetiştirilmesi ve üretime katılması 

örgütlenir. Doğumları arttırmak için annelik madalyaları dağıtılmaya başlanır. 

Dönemin politik ruhunu en iyi özetleyen ise Stalin’in şu sözleridir: “İnsana 

gereksinmemiz var. Yaşamı yok eden kürtaj bizim ülkemizde kabul edilemez”.  

 

 Sonuçta yirmi yıldan az bir süre içinde Rusya’daki kadınlar neredeyse bütün yasal 

kazanımlarını kaybederler. Parti hiyerarşisine, sosyalizmi kurma hedefine, 

dolayısıyla erkek yoldaşlarına bağladıkları umutları, bir direniş gösteremeden 

yenilmelerine yol açarken, 20. yüzyıl boyunca tüm sosyalizm deneylerinde ve 

sosyalist örgütlerde, kadınların makus talihinin de temelini oluşturur. Geniş kadın 

kesimleri nezdinde,  uygulamadaki ve kadın örgütlenmesindeki eksikliğin Marksist 

teorinin yeniden ele alınmasıyla bilince çıkışı için, İkinci Dalga Feminist Hareketin 

yükselişi beklenir.   
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2.FEMİNİZMDE AYRIMLAR  
 
Aydınlanmanın kadınları da etkisi altına almasıyla ortaya çıkan feminizm en 

bütünlüklü ifadesini, ilk olarak 1792 yılında Mary Wollstonecraft’ın kaleme aldığı A 

Vindication of the Rights of Women’da (Kadın Haklarının Savunusu) bulur. Daha 

önceki yıllarda kadınların kimi özgül alanlarda erkeklerle eşitlenmesi için öne 

sürülen talepler mevcuttuysa da ilk kez Wollstonecraft, bir toplumsal grup olarak 

kadınların sorunlarını eşitlikçi bir felsefenin bütünselliği içinde ele aldı.(Savran, 

1985: 9) Wollstoneraft, kadınların erkeklerle eşitlenmeleri için gerekli olan 

koşulların öncelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini 

düşünmekteydi.  18. yy sonlarında ortaya çıkan, kadınların evlilikte mülkiyet, 

çocukların velayeti, çalışma ve eğitim olanaklarına ilişkin düzenlemelerde ifadesini 

bulan eşitlikçi/liberal feminizm en yaygın kampanyasını, 19. yüzyıl sonlarında hız 

kazanan ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren, oy hakkı talebiyle sürdürür. 

Lobicilikten, radikal sokak eylemlerine  ve mitinglere kadar her türlü mücadele 

biçimini – şiddet dahil-  kullanan, kadınlar için oy hakkını savunan, Süfrajetler 

feminizmin kitleler açısından tanınmasını sağladılar. Ancak kadınların ezilmişlik 

koşullarında önemli bir değişiklik yaratamayan oy hakkının kazanılmasının ardından, 

kadın hareketinin geri çekilip dağılmış olması, Birinci Dalga olarak da adlandırılan 

dönemin feminist hareketinin kendinden sonraki feminist hareketler üzerindeki 

etkilerini oldukça sınırlandırır. Liberal feminizmin kadınların cinsiyetlerinden ötürü 

ayrıma uğradıklarını kabul etmesi ancak cinsler arası iktidar ilişkilerinin nerede ve 

nasıl oluştuğunu sorgulamaması (Ramazanoğlu, 1998: 29), özel alana ilişkin politika 

geliştirmeyip kadınların ezilmişliğini sadece erkeklerin sahip olduğu yasal haklardan 

mahrumiyetle açıklaması, İkinci Dalga Feminist Hareketle bağlarını silikleştirdi. 

Günümüzde hala varlığını ve örgütlülüğünü sürdüren liberal  feminist eğilimler, eşit  

işe eşit ücret, sağlık eğitim politikalarında eşitlik, kadının insan haklarına ilişkin 

yasal düzenlemeler, politik örgütlenmelere ve özellikle parlamentolarda kadın 

katılımını arttırmak amaçlı kampanyalar düzenlemektedirler.  
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2.1. Radikal Feminizm 
1960’lı yıllarda ABD’de yükselen toplumsal muhalefetin ana dinamiklerini 

oluşturan, ırkçılık karşıtı ve  savaş karşıtı hareket içinde aktif olarak yer alan 

kadınlar, beraber mücadele ettikleri yoldaşlarının bile cinsiyet ayrımcılığı yapmasını 

sorgulayarak  ikinci dalga/yeni dalga olarak bilinen kitlesel kadın mücadelesinin 

fitilini ateşlediler. Yer aldıkları karma örgütlerde yaşadıkları ikincillik duygusu ve 

erkek egemenliği, sol muhalefetin demokratik işleyiş ilkelerinin cinsiyetçi yönünün 

kadınlarca sorgulanmaya başlamasıyla sonuçlandı. Toplumsal muhalefetin içindeki 

cinsiyetçiliğin teşhiri 60’lı yılların sonunda –özellikle 68 Hareketinde- Avrupalı 

kadın eylemciler tarafından da gerçekleştirilir. İdeolojik politik ifadesini ağırlıklı 

olarak radikal feminizmde bulan İkinci Dalga Feminist Hareket, liberal 

feministlerden farklı olarak formel bir eşitlik talebiyle yetinmeyip kadınların erkekler 

tarafından ezilmesinin, aşağılanmasının aile ve toplumda yaşadığı baskının, uğradığı 

ayrımcılığın nedenlerini ve kökenini araştırır. Amerika’daki liberal feminist 

hareketin en güçlü örgütü NOW’ın (National Organization of Women- Ulusal Kadın 

Örgütü) New York başkanlığından çekildikten sonra Ti-Grace Atkinson tarafından 

örgütlenen grubun Ekim 1968’de yayımlanan yazılarında ortaya çıkan başlıca tez, 

politik olarak baskıcı erkek ve dişil roller sisteminin bütün baskıların ilk ve özgün 

modeli olduğuydu. Radikal feministler, kadınların erkekler tarafından ezilmesine yol 

açan ve bunu sürdüren her türlü toplumsal düzenin meşruluğunu sorguladılar. 

(Ramazanoğlu, 1998: 32) Dönemi simgeleyen en önemli slogan kişisel olan 

politiktir, özel alan kamusal alan ayrımını yıkarak kadınların aile içindeki 

konumlarını tartışmaya açar. Üretim ilişkileri, aile, ideoloji gibi kavramlar, toplumsal 

cinsiyet olgusu çerçevesinde yeniden tanımlandı. Sonunda radikal feministler, bütün 

sorunların birbiriyle ilişkili olduğuna, erkek egemenliğinin ve kadınlara 

hükmetmenin toplumdaki baskının kökü ve modeli olduğuna ve gerçekten devrimci 

olan bir değişimin temelinin feminizm olduğuna inanırlar. (Donovan, 1992: 272) 

Farklı radikal feminist eğilimlerin en temel ortaklığı ise kadının aile içindeki 

konumunun ezilmişliğindeki belirleyiciliğidir. Erkeklerle kadınları ayrı birer sınıf 

olarak görüp cinsiyetçi iş bölümünü de tarihteki ilk iş bölümü ve egemenlik 

ilişkisinin kaynağı olarak değerlendirdiler. 1969 yılında bir grup New Yorklu radikal 
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feministin The Politics of Ego başlıklı manifestosunda ise “kadınlar üzerindeki 

politik baskının kendi sınıf dinamiği vardır ve bu dinamik daha önceleri ‘politik 

olmayan’ diye adlandırılan egonun politikaları anlamında anlaşılmalıdır”, deniyordu 

(Donovan, 1992: 273). 

 

 Kate Millet’in doktora tezi olan Cinsel Politika 1970’de yayımlandığında yarattığı 

etki ile dönemin kadın kurtuluş hareketine yeni ufuklar açar. Kate Millet kamusal 

alanda süren iktidar mücadelesi olarak tanımlanan klasik politika anlayışı yerine, 

hareket noktası  kadın erkek ilişkileri olan bir politika anlayışını tartışır. Kadın ve 

erkek arasındaki hayatın her alanını belirleyen egemenlik ilişkisinin ataerkil düzeni 

(patriarkayı)  oluşturduğunu, ancak mülkiyetçiliğe ve kıskançlığa son verecek, aşkın 

ve cinselliğin özgürce yaşanmasını sağlayacak bir devrimle yok olabileceğini iddia 

ediyordu. Kate Millet, cinsel politika kuramı çerçevesinde mevcut toplumsal sistemin 

kökenindeki temel çelişkinin kadın erkek çelişkisi olduğunu söyler. İdeoloji kavramı, 

biyoloji, toplumbilimler, sınıfsal ve ekonomik veriler cinsel politik tezlerin eleştirisi 

amacıyla feminist bakış açısıyla yeniden değerlendirilirken içselleştirdikleri erkek 

egemenliği teşhir edilir. Millet, “cinsler arası ilişki politika ışığında incelenebilir mi” 

(Millet, 1987: 44) sorusunu sorarken cinselliğin politik nitelik taşıyan bir sınıflama 

olduğunu kanıtlamaya çalışır. Kadınların toplumsal grup olarak ezilmişliklerinin 

sebebini toplumca kabullenilmiş politik yapılarda temsil edilmeyişlerinden 

kaynaklandığını tespit eder. Millet kadınların ataerkil düzende ekonomik güç yoluyla 

baskı altına alındıklarını ancak bunun aynı zamanda bir sonuç olduğunu (Millet, 

1987: 46-47) iddia etmekteydi.  Ancak ekonomik gücün sebep mi sonuç mu 

olduğunu açıklamayan Millet ekonomik gücü yaratan üretim ilişkilerini ve kadın 

ezilmişliği üzerindeki etkilerini değerlendirmez. Ataerkilliğin ilk ezme ezilme 

ilişkisinin ortaya çıktığı değişmez sistem olduğunu söylerken de ataerkilliğin ortaya 

çıktığı toplumsal koşulları değerlendirme kapsamına almaz. Ataerkilliğin ortaya 

çıktığı ilkel toplumlardan beri her üretim tarzına –köleci, feodal, kapitalist- nasıl ve 

neden eklemlendiği açıklanmaz.  İdeolojideki cinsiyetçiliği tespit eden Millet, cinsel 

rollerin toplumca belirlendiğini, kadının erkeğe göre ikincil konumunun 

toplumsallaşmanın sonucunda oluştuğunu ortaya çıkarır. Ancak ideolojinin 

kaynaklarına inmez. Benimsenen cinsiyetçi ideolojinin toplumsallaşmanın sonucu 
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olduğu gerçektir ancak farklı üretim ilişkileri içinde farklı ezilmişlikleri yaratan ya da 

ortadan kaldıran toplumsallaşma süreçleri yaşanıyorsa, bu toplumların 

benimsedikleri ideolojinin de farklılaşıyor olması tartışılmaz. Cinsiyetçiliği ayakta 

tutan tek şey, erkeklerin bilinçli çabalarıyla yani komplo teorisiyle açıklanır. (Savran, 

1987: 15)   

 

Kate Millet, toplumbilimsel cinsel politika kuramında, kadın ezilmişliğinin temel 

birimi “aile”yi inceler. Ailenin ataerkil üç yapının –aile, toplum, devlet- 

sürekliliğinin temelidir (Millet, 1987: 60).  Kadın kurtuluşunun ön koşulu olarak 

ailenin parçalanması ya da devrimci tarzda dönüştürülmesi gerekir. Bu ise kültürel 

yeniden yapılanmayla gerçekleşebilir. Örneğin çocuk bakımının toplumsallaşmamış 

olmasının kapitalizmle ilişkilerini tahlil etmek yerine ideolojik dirençle açıklar 

(Millet, 1987: 65).  Sistemin en küçük birimi olan ailenin sistemin ideolojisinin ve 

tabii kültürünün yeniden üretimiyle ve aile/ev içindeki kadın emeğinin kapitalist 

üretim ilişkileriyle bağını kuramadığı için devrimci bir perspektiften sadece kültürel 

dönüşümü anlar. Cinsiyetçiliği sadece her sınıfın kendi içindeki kadın erkek 

ilişkilerini temel alarak incelediği için işçi sınıfından bir erkeğin burjuva kadından 

daha güçlü olabileceğini belirtirken sınıf kavramını tahlilinin olabildiğince dışında 

bırakır.  

 

Biyolojik farklılıkların ataerkilliğin oluşumundaki etkilerini, ilkel toplumlardan bu 

güne kadınlık ve erkeklik rollerinin değişimini inceleyerek değerlendiren Millet, 

erkeğin babalık niteliğinin bilinir olmasının önemli bir dönemeç olduğunu vurgulasa 

da tek başına biyolojik farklılığın erkek iktidarını yaratamayacağını söyleyerek bir 

diğer radikal feminist kuramcı Shulamith Firestone’dan ayrılır.   

 

Firestone, [kadınların ezilmişliğini] değiştirmek için harekete geçmeden önce bu 

durumun nasıl doğduğunu, geliştiğini, şimdi hangi kurumlar yardımıyla sürdüğünün 

bilinmesi gerektiğini söyler. Sorunu çözümleyebilmek için Marks ve Engels’in sınıf 

çözümlemesinde kullandığı ekonomik çözümlemeler kadar doğru tespitler 

yapılmasının şart olduğunu düşünmektedir. Kadınların durumu söz konusu 

olduğunda üretim araçlarının sahibini bulmaya dek inen bir ekonomik çözümleme 
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yeterli olmayacağı için temelini cinsellikten alan bir maddeci tarih görüşünün 

geliştirilmeliydi (Firestone, 1993). Kadınların ezilmesinin maddi temelinin biyolojik 

farklılıktan kaynaklandığını düşünen Firestone’a göre, işçi sınıfının kurtuluşu için 

üretim araçlarını ele geçirmesi gibi kadınların kurtuluşu da, kadınların üreme 

araçlarını, yani doğurganlıklarının tıbbi denetimini ele geçirmesiyle gerçekleşecekti. 

Kadınların biyolojik farklılıkları nedeniyle sahip oldukları doğurganlık yetisi 

kadınlar tarafından kontrol altına alınabildiğinde, teknolojik olanaklar (tüpte 

döllenme ve yapay plasentalar gibi) bu amaca göre kullanıldığında, kadınlar kendi 

kaderlerini tayin edebilir. Tabii, yalnızca kendi vücutlarının ve insan doğurganlığının 

denetimini geri almakla kalınmayacak yeni nüfus biyolojisiyle birlikte çocuk 

doğumu ve çocukların yetiştirilmesiyle ilgili tüm kurumlar da ele geçirilecek. Amaç 

yalnızca erkek egemenliğini yok etmek değil cinsel ayrımı ortadan kaldırmak. 

Böylece erkeğe ait egemenlik psikolojisi de ortadan kalkacak (Firestone, 1993:22). 

Erkek egemenliğinin mevcut koşullarını çok ayrıntılı ve doğru tanımladığı düşünülen 

Firestone’a yöneltilen eleştirilerden biri teknolojinin kullanımına ilişkin hedeflerinin 

insancıl olmamasıdır. Kadınların konumunu çözümlemede Marksizm’in kullanılması 

ve patriarkanın maddi bir temelinin varlığının gösterilmesi bakımından Firestone’un 

çalışmalarının önemi çok büyük. Ne var ki çalışmaları, biyoloji ve yeniden üretimi 

fazlaca vurgulamaktan muzdarip. Anlaşılması gereken ise cinsiyetin (biyolojik bir 

gerçeğin) nasıl olup da toplumsal cinsiyete dönüştüğüdür (Hartmann, 1992:129).   

 

Maddeci bir tahlil geliştirmeye çalışan ancak Marksizm’in sadece genel ilkelerini 

kullanmakla yetindiğini söyleyen Fransız feminist Christine Delphy de 1970’lerden 

itibaren patriarkanın çağdaş sanayi toplumlarında erkeklerin kadınları ezmesi sistemi 

olduğunu, bu temelin ekonomik bir temeli olduğunu ve bu temelin de ev içi üretim 

tarzı olduğunu söyler (Delphy, 1999:19). Firestone’dan tümüyle farklı olarak 

biyolojik farklılıkların kadın ezilmişliği üzerindeki etkilerini reddetti ve bu tür 

yaklaşımları natüralist olarak değerlendirdi:  

 
“Natüralist yaklaşımlar bu günün biyolojisinin tanımlarını kullanıyorlar. 18.yüzyılda 
kadının aşağılığının nedeni rahmiydi, geçen yüzyılda (güçsüz) kaslarımız, 
1950’lerde ruhsal durumumuzu etkileyen hormonlarımız bugünse beynimizin (kötü) 
yanallığı ve emzirme yeteneğimiz. Feminist araştırma uzmanları bu tür teoriler 
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karşısında çileden çıkıyorlar fakat yine de kadının gebelik yeteneğine –bugün 
revaçta olan adıyla “yeniden üretim”- bağlanan açıklamalardan nasıl ayrıştıklarını 
açıklamıyorlar”. (Delphy, 1999: 21) 
 

Delphy görüşlerini açıkladığı en önemli makalesi Baş Düşman’da yaptığı kuramsal 

tahlilleri üç aşamada özetler; 

- Ev içi mal ve hizmetlerin doğası ile üretilme tarzı arasındaki ilişkileri tahlil 

etmek;  

- Kadınların sınıfsal bir tahliline girişmek ;  

- Bu tahlilden yola çıkarak hareketin siyasi perspektiflerinin ve politik 

ittifaklarını ana çizgileriyle belirlemek (Delphy, 1999:30).       

Kadınların üretim ilişkileri içindeki faaliyetlerinin değersiz kabul edilmesinin nedeni 

kadınların üretimlerinin değil bizzat kendilerinin mübadele piyasasından 

dışlanmalarıdır. Kadınlar tarafından evde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa 

tarafından üretildiği koşullarda sahip olduğu değer, evde karşılıksız bırakılır ve erkek 

tarafından el konulur (kimi zaman kendi ürünüymüşçesine mübadele edilir). Buğday 

eken bir çiftçi ailesinin buğdaydan elde ettiği unun, satıldıktan sonra piyasada 

harcanan emekle ekmek haline gelmesiyle, evde kadının karşılıksız emeğiyle ekmek 

haline gelmesi arasında bir değer farkı yoktur. Günümüzde kadınların ev içinde 

yaptığı her iş piyasada üretilir –çocuk bakımı için kreş, beslenme için hazır yemekler 

vb.- ancak kadınların ev içindeki emeğinin karşılığı hizmet ettiği erkek tarafından 

ödenmez,  

 
“Nasıl ki hane içi tüketim hedefleyen ve üretken diye nitelendirilen faaliyetlerle, 
gene hane içi tüketimi hedeflemekle birlikte üretken olmayan diye nitelendirilen 
faaliyetler (ev içi faaliyetleri) arasında bir kopukluk değil de bir süreklilik varsa, 
kadınlar tarafından karşılıksız olarak sunulan hizmetlerle ticarileşmiş hizmetler 
arasında da bir süreklilik vardır”. (Delphy, 1999:36) 

 

Sanayileşmeyle birlikte ev içinde piyasaya yönelik üretim yapma olanaklarının 

kalmadığını belirten Delphy, tüm üretimin ücret sistemine bağlı olarak 

gerçekleştirildiği sektörlerde, kadınların ancak mübadeleye yönelik olmayan 

üretimlerde karşılıksız emek harcadığını ve kadınların karşılıksız bırakılan üretimine 

de ev işi adı verildiğini söylemektedir. Bu yüzden toplumsal iki üretim tarzı ortaya 

çıkar. Sınai üretim tarzıyla üretilen metalar kapitalist sömürüye, ev içi hizmetler, 

çocuk bakımı ve bazı metaların aile üretim tarzıyla üretilmesi de patriarkal sömürüye 
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yol açar (Delphy, 1999: 39-41). Delphy’e göre evdeki koca kadını sömürüyor. 

Kadınların sınıfsal koşulları, sadece kapitalist üretim tarzı veri alınarak 

değerlendirildiğinde, çalışmayan kadınların tümü sınıfların dışında kalacağı için, 

kadınların sınıfsal aidiyetleri Marksist olmayan ölçülere göre belirlenmeli. 

Kadınların kocalarının sınıfına ait olduğu tezi bir başka –patriarkal- üretim tarzını 

gizlenmek amacıyla savunulur. Kadınların yaşam düzeyi sınıfsal üretim ilişkilerine 

değil kocalarıyla kurdukları kölelik ilişkilerine bağlıdır ve burjuva kadınların bile 

çoğu boşandıklarında çalışmak zorunda kalarak somut proleterliğe dönüş yaparlar. 

Bu yüzden kadınlarla erkekler arasında, erkeklerin kadınları “boğaz tokluğuna” 

sömürmesi nedeniyle, uzlaşmaz bir sınıf çelişkisi vardır (Delphy, 1999:43-45).  

 

Delphy, Baş Düşman’da yaptığı kuramsal tahlillerin sonucunda kadınların (tüm evli 

kadınlar) ortak bir ezilmişlik yaşadıklarını, özgül ezilmişliklerinin dışarıda 

çalıştıklarında bile sınıf aidiyetlerinin kadın olarak sömürülmeleriyle koşullandığını 

belirtir.  Bu yüzden, patriarkal üretim ve yeniden üretim sistemi tümden yıkılmadıkça 

kadınların kurtuluşu gerçekleşemez, bunun için de devrim ve patriarkal ezilme 

temelinde oluşturulacak kadın seferberliğinin de tüm kadınları kucaklaması gerekir 

(Delphy, 1999:47-48). 

 

Küçük bilinç yükseltme gruplarıyla başlayıp kitlesel eylemlerle sokağa dökülen 

İkinci Dalga Feminist Hareketin egemen eğilimi olan radikal feministlerin en önemli 

savunusu olan, bütün kadınların ortak ezilmişlikleri çerçevesinde mücadele etmeleri 

gerektiği düşüncesi, dönemin politik taleplerinin çerçevesini belirler. Doğurganlık 

(yeniden üretim)  hakları, ideoloji ve kültürde cinsiyetçiliğin teşhiri, ailenin 

sorgulanması ve yıkılması için verilen mücadelelerin, ortak ezilmişlikleri yaşayan 

kadınların hangilerinin önceliklerini taşıdığı tartışması, günümüzde de sürmeye 

devam ediyor.  Hareketin esas olarak heteroseksüel, beyaz, orta sınıf, eğitimli 

kadınların sorunlarına öncelik vermesi, siyah ve/veya göçmen kadınların yok 

sayılması, emekçi kadınların kapitalist üretim ilişkileri içinde yaşadığı cinsiyetçiliğin 

Hareketin politik gündeminde yer bulmamış olması eleştirilir. Soyutlaşan 

kızkardeşlik kavramı sorgulanır. Kadınların ezilmesi ve kadın erkek ilişkileri, 

topluma ve zamana göre değişen özgül biçimler alır; ayrıca kadınların birbirleriyle 
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olan ilişkilerinde yaşadıkları (gene çeşitli farklılıklardan –ırksal, sınıfsal, etnik, 

cinsel, vb.- kaynaklanan ) baskı ve iktidar deneyimi de vardır. Bu olguyu yok 

sayarak yapay ortaklıklar üretmek ve politikaları ona dayandırmak yerine çok zor da 

olsa, kadınlar arasındaki baskı ve iktidar ilişkileri gerçeğiyle hesaplaşmak gerekir. 

(Berktay, 1998: 9) Siyah kadınlar yaşadıkları ırkçılıkla iç içe geçen cinsiyetçiliğe 

karşı ilk elde sığındıkları ailelerini parçalama fikrini benimsemez, ırkçılığa karşı 

verdikleri mücadelede yan yana durdukları siyah erkekleri mücadelenin ilk hedefi 

yapmanın kurtuluşlarına hizmet etmeyeceğini söylerler. Kadınların cinsel bir 

sınıf/kast oluşturdukları düşüncesini ortaya atarak hareketi ortak ezilmişlik 

sloganının çevresinde örgütlemeye çalışan beyaz kadınlar, kadınlar arasındaki 

farkları, kadınların paylaştıkları bütün ortak deneyimleri gölgeleyen farkları, kabul 

etmekte en gönülsüz olanlardı. Irk en açık fark. Ayrıcalıklı sınıflara mensup kadınlar 

hareketin başlangıcından itibaren, kendi meselelerini odaklanılacak asıl meseleler 

haline getirebildiler; çünkü genel olarak dikkat çeken grup onlardı. Çalışan 

kadınların sorunları yaygın medyada kendine yer bulamaz. Örneğin Betty Freidan’ın 

Kadınlığın Gizemi adlı kitabı “adı olmayan” sorunu; kadınların,  ev kadını olarak ev 

işine hapsedilmelerinden ve baskı görmelerinden duydukları hoşnutsuzluk olarak 

tanımlamıştı. Yaşandığı söylenen kriz gerçekte iyi eğitimli küçük bir beyaz kadın 

grubunun kriziydi. Üst sınıflardan kadınların kazanımları yoksul işçi sınıftan 

kadınların kaderini nadiren değiştirir. Kendini feminist olarak tanımlayan ayrıcalıklı 

kadınlar yoksulluğun kadınlaştırılmasına sırtlarını çevirdiler. Oysa ki geleceği gören 

bir hareket çalışmalarını işçi sınıfı ve yoksul kadınların somut koşulları üzerinden 

temellendirmeliydi (Hooks, 2002). 

 

2.2. Sosyalist Feminizm 
Kapitalist toplumda kadınsanız, işinizden, ücretinizden, eski ya da halihazırdaki 

kocanızdan, çocukların okuldaki sorunlarından, ev işinden, hoş ve bakımlı 

görünmeye çalışmaktan, dikkat çekmekten ya da çekememekten, (dinlenmek ya da 

dinlenmemekten vs)  muzdaripsinizdir. Bütün bunların neden olduğunu ve nasıl 

değiştirileceğini tanımlayan bir kavram aramaya başladığınızda sosyalist feminizmi 

bulursunuz. (Ehreinreich, [1976] 1997: 65) 
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Sosyalist feminizmin basitçe sosyalizmle feminizmi yan yana getirmekten ibaret 

olmadığı sosyalist feministlerce sık sık vurgulanır. Sosyalist feminizmin farklı kadın 

kimliklerinin oluşturduğu yelpazede bir araya gelişi mümkün kılan çerçevesine 

karşılık, Marksizm’in kapitalizm ve toplumsal dönüşüme ilişkin tarih analizlerinin, 

ekonomik değişimleri açıklamakla birlikte toplumsal cinsiyet ve ırk farklılığını 

nötr/görmez tutumu, bu alanlarda verilecek mücadelelerin önünü 

açamaz.(Holmstrom, 2002: 2). Kadınların kurtuluşu toplumun tüm kurumlarının 

parçalanmasını gerektirir; aile, devlet, dünya ekonomisi ve politikası (Eisenstein 

2001).  

 

On yedinci yüzyıldan itibaren kapitalizmin ortaya çıkışı ailenin örgütlenmesinde ve 

işlevinde değişikliklere yol açar. Ailenin üretimdeki rolü süreç içinde hızla azalırken, 

temel işlevi tüketim birimi olmakla ve emek gücünün bakımı ile yeniden üretimiyle 

sınırlanır. Sermayeyle emeğin, işyeriyle evin, meta üretimiyle ev işinin birbirinden 

ayrılması cinsiyete dayalı iş bölümünde hayati önemde değişikliklere ve  kadın 

işlerinde kadınlar aleyhine sonuçlara yol açar(Tura, 1998:123).   Kadınlar, işçi ailesi 

içinde emek gücünün yeniden üretiminde karşılıksız emek harcarken ve soyun 

yenilenmesi görevini de üstlenirken, mülk sahibi sınıflardaki kadınlar sadece özel 

mülkiyet çerçevesinde soyun yenilenmesi ve aile fertlerinin bakımı sorumluluğunu 

üstlenirler (Savran, 98:116).  Ücretli çalışanla ev kadınının işi arasındaki farkın ne 

olduğu, bu ikisi yan yana koyulduğunda açıklık kazanır. Ücretli işçi, kendi malı olan 

işgücünü belli bir zaman süresi için ücret karşılığı, para biçiminde ödenmek üzere 

satar. Geriye kalan zamanı ise ona aittir ve işle serbest zaman arasında kesin bir 

ayrım vardır. Ücreti onun işi dışında tüketilen malların alınması için gereklidir. 

Duygusal ve psikolojik açıdan üretim ve tüketim onun için ayrı iki faaliyettir. Ücretli 

işçi için evi, orada çalışmak zorunda olmadığı, kendisinin efendisi olduğu yerdir. Ev 

kadını için ev, işyeridir; serbest zamanda oradan ayrılıp bir yere gitmez ve iş ile 

serbest zaman ayrımı yoktur, ne yer ne de zaman olarak. Emeğine karşılık ücret 

almaz ve ondan başka kimse onun görevlerini yapmak için ne kadar zaman 

harcadığıyla ilgilenmez. Saat başına düşen üretkenliğini arttırması için doğrudan 

kapitalist kontrol altında değildir (Meulenbelt,1990: 85). Ev içinde harcanan emek 

yeniden üretim sürecini oluşturur. Kadınlar ev içindeki işlerin sorumluluğunu 
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üstlenerek üretim için gerekli işgücünü yeniden üretirler. İşgücünün yeniden üretimi, 

işçinin temiz, dinlenmiş, iyi beslenmiş ve motive olmuş biçimde işyerine gelmesini 

sağlayan günlük yenilenmeden ibaret değildir; aynı zamanda tükenen işgücü neslinin 

yerine konulması da gerekmektedir ki bu çocukların doğurulup, bakılıp 

yetiştirilmesidir.  

 

İşgücünün yeniden üretimi iki düzeyde cereyan eder: işgücünün günlük yenilenmesi 

ve grup olarak işçilerin nesillerinin yani çocukların bakımı ve yetiştirilmesi. Artık 

değer üretmediği için Marksizm’de üretken emek kapsamına girmeyen ev içi emek, 

ezilme kavramı kapsamında değerlendiriliyor. Kadınların yaptıkları ev işi üretken 

emek kapsamında değerlendirilmediği gibi, artı değer de(değişim değeri değil 

kullanım değeri yaratan ev içi kadın emeği) üretmediğini söyleyen Marksist analizler 

çerçevesinde, tartışma devam etmekte. Örneğin Dalla Costa, ev işinin toplumsal 

üretimin olmazsa olmaz parçası olduğunu göstermek için, ev işinin ücretlendirilmesi 

ve kadınların toplumsal üretim de yer almayarak çifte çalışmadan kurtulması, 

gerektiğini savunur. Dalla Costa, kadınların iş gücü piyasasında yer almayarak ve ev 

işi için ücret talep ederek sermayeye karşı savaşın öncülüğünü ele geçirebileceğini, 

ancak erkeklerin direncine karşı gerçekleştirilecek bu örgütlenmenin, sermaye için 

yıkıcı olabileceğini ve nihai olarak sosyalizmi getirebileceğini düşünmektedir 

(Hartmann,1992:135). Ancak Dalla Cotsa, ev içinde erkeğin kadını sömürmediğini, 

sistemle/kapitalistle birlikte ezilmişliğinin sonuçlarını kendi lehine kullandığını ve 

Delphy’nin  patriarkal üretim tarzının varlığına ilişkin önermesinin, ev içinde 

harcanan emeğin kapitalist üretim ilişkileriyle bağlantısını yok saydığını, kadın 

emeğinin mevcut kapitalist ilişkiler içinde farklı dönemlerde, farklı toplumsal 

katmanlarda, farklı biçimler alabileceğini yadsıdığını, iddia eder.  Patriarka erkek 

kadın ilişkilerinin içkin bir özelliği değil, farklı tarihsel koşullarda somut bir biçimde 

tanımlanması gereken somut bir olgudur (Ramazanoğlu, 1998: 60). Sermaye, 

çıkarlarına bağlı olarak işgücünün günlük yeniden üretimini toplumsallaştırarak 

kadınları ihtiyaç duyduğunda ücretli emekçiler haline getirebilir veya yedek sanayi 

ordusu olarak tutabilir vs.  Marksizm’in kapitalizm eleştirisini kabul eden ancak 

kadın ezilmişliğinin sınıf ezilmişliğine indirgenmesini kabul etmeyen sosyalist 

feministler günümüz toplumlarındaki kadınlık durumlarını hem kapitalizm, hem de 
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patriarka olarak adlandırılan toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde tartışırlar. Bu 

anlamda kullanılmaya başlanan patriarkal kapitalizm kavramı ile patriarkanın 

kapitalizmde dayandığı maddi temel, erkeklerin, kadınların emek gücü üzerindeki 

denetimleri olarak ifade edilir. Erkekler bu denetimi kadınların kimi temel öneme 

sahip üretken kaynaklara ulaşmalarını engelleyerek ve bedenlerini kontrol altına 

alarak sağlar. Bu nedenle patriarkanın maddi temeli yalnızca ailede çocuk 

yetiştirmeye değil, erkeğin kadın emeğini denetlemesine izin veren tüm toplumsal 

yapılara yaslanır (Hartmann 1992:142-3). 

 

Ekonomik ve maddi etkenler en geniş biçimde kavrandığında bile kadınların tâbiyeti 

sadece bu etkenler aracılığıyla anlaşılamaz; bunun için ayrıca psikanaliz, cinsellik, 

dil ve ideoloji alanlarında sürdürülmekte olan önemli çalışmaların da göz önüne 

alınması gerekir. Mücadelenin iki önemli cephede hem ev içinde “aile”de, hem de 

kamu alanında verilmesi, ev içindeki ezme ezilme ilişkisine karşı çıkarken ev 

dışındaki ezilmişlik/sömürü/ayrımcılığın da ortadan kaldırılması, gerektiği üzerine 

düşünceler geliştirilir. Bu, her iki alanda da, her şeyden önce cinsiyete dayalı iş 

bölümüyle ve onun toplumdaki etkileriyle, özellikle de ev içi alanı ile kamu alanı 

arasındaki bağlantılar konarak yüzleşilmesi anlamına gelir (Molyneux, 1992:123).  

 

Kadının ezilmişliğini yaratan iktisadi etken olarak ev içinde harcanan karşılıksız 

kadın emeği, cinsiyetçi işbölümüyle şekillenen ve kadını ikinci cins olarak 

tanımlayan erkek egemen ideoloji, kapitalizm tarafından içselleştirilerek yeniden 

üretilerek, kadın ezilmişliğini süreklileştiren etkenlerden biri olur. Klasik biçimde 

aile kurum olarak korunduğu müddetçe de kapitalizmin bu kanaldan elde ettiği 

önemli çıkarlar var olmaya devam edecek. Sermaye çıkarları doğrultusunda aile 

kurumuyla oynar. Zira özel alan kamusal alan ayrılığı bizzat kapitalizmle ortaya 

çıkmış bir bölünme/ikiliktir. Kimi zaman çalışan kadını yüceltip ucuz işgücü 

ihtiyacını kadın emeğiyle karşılamaya yönelirken, kimi zaman ise anneliğin 

kutsallığını vurgulayıp kadınları işten eve döndürüp, ev kadınlığının propagandasını 

yaparak işsizliği gizlemeye yönelir.  Kapitalist sistemde kamusal alanda ise kadın 

emek gücü, evde yaptıkları işlere benzer mesleklerde kullanılıp, bu deneyimlerini 

ücretsiz gelenek ve görenekler yoluyla edindikleri için kalifiye işçi sayılmayarak, 
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üretken ve eğitim gereken işlerden uzak tutulurken, erkeklere oranla daha düşük 

ücretlerle çalıştırılır. “Eşit işe eşit ücret” talebini geçersiz kılan açık bir erkek işi ve 

kadın işi ayrımına ek olarak kadın işçiler genellikle erkek işçilere oranla daha 

dezavantajlı. Kadın işçilerin vasıflı olmayan işlerde yoğunlaştırılmaları erkek işçilere 

göre ücretlerinin çok daha düşük tutulmasını sağlar. Kısacası kadınlar sadece yeniden 

üretim değil üretim ilişkileri içinde de sermaye karşısında erkeklerle eşit konumda 

bulunamıyorlar. 

 

Sosyalist feminizm, kadın ezilmişliğini ortaya çıkaran nedenleri tespit etmek ve 

ortadan kaldırmanın tek başına kadınların kurtuluşunun önünü açmadığını tespit 

ediyor. Cinsellik, üretim ve ideoloji arasındaki ilişkiler tarihsel olarak değişiklik 

gösteriyorsa kadınların sınıf ayrımlarını aşan ortak çıkarlarının da değişiklik 

göstermesi mümkün (Ramazanoğlu, 1998:62). Erkek egemenliği, tarihsel süreç 

içinde aldığı yol sonucunda bugün hem burjuvazinin ve en az burjuvazi kadar işçi 

sınıfından erkeklerin de çıkarlarını temsil eder. Kadının karşılıksız emeği aile içinde 

kocanın denetiminde, kapitalizmin ve kocanın hizmetine sunulurken, bedeni, 

cinselliği ve kimliğine kocanın özel mülkü sayılarak el konulur. Evde koca 

aracılığıyla erkek egemen sistem kadının emeğine, bedenine ve kimliğine tahakküm 

ediyor. Patriarkal dengeler somut kamusal politikalar aracılığıyla değiştirilmeden ve 

patriarka kamusal alanda aşındırılmaya başlanmadan karşılıksız ev emeği aşılamaz. 

Ev içindeki cinsiyetçi işbölümü ne denli belirleyici olursa olsun stratejik olarak 

öncelik burada değil (Savran, 2004: 74). Erkek egemenliğini tarihsel olarak 

kapitalizm bağlamında ele almadıkça çözümlemek olanaksız ancak kadın 

mücadelesinin sınıf mücadelesiyle kesişen yolları kadınların cins olarak ezilmesinin 

özgünlüğünü ortadan kaldırmaz. Tarihsel ve mevcut toplumsal koşullar, toplumsal 

değişimin önemli merkezi dinamiklerinden birinin üstyapı ya da ideoloji ve kültür 

olduğunu ortaya çıkarır (Ehreinreich, 1997). Erkek egemen ideoloji kadınları sadece 

evde ve işte değil kültürde, sanatta, politikada ve cinsellikte ikincileştirir, dilde kadın 

cinselliğini-kadın kimliğini aşağılama vurgusu olarak kullanır ve kadınlara da 

ezilmişliklerinin doğallığı ve erkeklere itaat etmeleri gerektiği bilincini aşılayarak 

meşruiyetini sağlar. Erkek egemen kültür kadınların tek başlarına kimlik sahibi 

olabileceklerini yadsır, feodalizme ait namus kavramını kadınları sindirmek üzere 
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baskı aracı olarak kullanıp kadın kimliğini kadın bedeninin cinselliğine indirgeyerek 

aşağılarken, kadınları kaderlerine razı olmaya ve boyun eğmeye mecbur eder.  

 

Sosyalist feministler dünyanın farklı yerlerinde (Amerika ve Batı Avrupa) yaşanan 

mücadele deneyimlerinde, kadınların özellikle ırk ve sınıf gibi diğer baskı çeşitleriyle 

iç içe geçerek gördükleri baskıyı tanımlayıp tüm bunlara eş zamanlı bir meydan 

okuyuş gerçekleştirebilecek politikalar geliştirmeye çalıştılar. Örneğin ABD’de, 

pozitif ayrımcılık politikasının amacı sadece işyerlerinde eşitlenmeyle sınırlı 

kalmayıp, geleneksel olarak erkek işi sayılan sektörlerde de kadın istihdamını 

sağlamayı ve kadın hareketi içinde işçi sınıfından kadınları bir bileşen olarak var 

etmeyi hedefliyordu. Ancak pozitif ayrımcılık kampanyaları esas olarak eğitimli iş 

gücünün bulunduğu sektörlerde etkili olurken, eğitimli ve beyaz kadınlar bu 

politikanın sonuçlarından yararlanabildiler. Bu durum ise sınıf hareketinin kadınları 

ve siyahları örgütlemedeki yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı(Epstein, 2001). 

Sosyalist feminizm, bir yanda tüm ezme ezilme ilişkilerine karşı kendini 

konumlandırarak sınıf hareketiyle ve/veya ulusal kurtuluş mücadeleleriyle ittifak 

yaparken diğer yandan her toplumsal kökenden kadını içerebilecek şekilde kadın 

hareketini ve kadın mücadelesini örmeyi/örgütlemeyi hedeflemek zorunda.. Her 

ulustan, sınıftan veya toplumsal kesimden kadının, kadın olmaktan kaynaklanan 

ortak ezilmişliği, tüm bu kadınları kadın ezilmişliğine karşı sadece kadınlardan 

oluşan bir mücadelenin ve kadın hareketinin doğal bileşeni haline getirdiğini tespit 

etmekle birlikte, değişik toplumsal kesimlerden kadınların esas olarak temsilcisi 

oldukları kesimden kadınların talepleriyle kadın hareketi içinde konumlanacakları, 

gerek Birinci gerekse İkinci Dalga Feminist Harekete yönelik kuramsal ve pratik 

eleştirilerde ortaya konur. Zira sosyalist feminizm, kadın hareketini oluşturan bu 

bileşimde sistem içi reformları yeterli görenler, formel bir eşitlik anlayışıyla 

mücadele edenler olabileceği gibi bütünlüklü bir kadın kurtuluşu perspektifine sahip 

olanların mücadeleyi her dönem sürdürebileceğini tespit eder. Kadın kurtuluşunun 

ön koşulu olarak özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bir başka deyişle 

sosyalizm ön ama yetersiz koşuldur. Ki yaşanan deneyimler de bu kuramsal 

yaklaşımın somut nedenlerini ortaya koyar.  
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3. TÜRKİYE’DE FEMİNİZM ÖNCESİ KADIN HAREKETİ 
 

3.1. Osmanlı Kadın Hareketi 
On dokuzuncu yüzyıl sonuna ve yirminci yüzyıl başlarına baktığımızda niceliksel 

olarak farklı olmakla birlikte Osmanlı’da gelişen kadın hareketinin de Avrupa’daki 

kadın hareketleriyle benzer özelliklere sahip olduğunu görürüz.  

 

Tanzimat, liberal haklar ile despotik aydınlanmayı bir araya getiren bir reform 

programı olarak Türk modernleşme tarihinde bir köşe taşı olur (Durakbaşa, 2000:96). 

Osmanlı’da Tanzimat’la başlayan modernleşme/batılılaşma hareketlerinde kadınların 

yaşam koşullarına yönelik ilgi önemli bir yer tutar. Avrupa’daki burjuva 

devrimlerinin kamusal alanda kadınlara sağladığı eğitim, çalışma vb. gibi haklar da 

Osmanlı modernleşmecilerinin gündemine girerken önceliği Müslüman kadınlara ait 

sorunlar alır. Görücü usulü evlilik, cariyelik, çok eşlilik yüzünden kadınların ezilmesi 

temaları toplumsal eleştirinin aracı haline gelir (Durakbaşa, 2000:97). Yaklaşık 

yüzyıl boyunca da Osmanlı/Türk modernleşmesi kadınların yaşam biçimleri 

üzerinden tanımlanır.  

 

19. yüzyılın sonlarından itibaren kadınlar dokuma, halı ve ipekçilik sektörlerinde 

çalışmaya başladılar. Ücretli kadın emeğini temsil eden bu nüfus içinde Ermeni ve 

Rum kadınlar ağırlıktaydı. Nüfus sayımlarında, vergi ve askerlik işlemlerinde 

kadınlar sayılmadığı için kesin olmamakla birlikte, 1908 yılında Osmanlı’daki 

250.000 işçinin 75.000’inin kadın olduğu tahmin edilmektedir (Yaraman 1992: 98). 

Meşrutiyetin ilanından sonra, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında 

erkek emek gücünün askere alınmasıyla birlikte Müslüman kadınlar yığınsal olarak 

iş gücüne katıldı.  Dönemin dergilerinde erkek ve kadın yazarların yazdığı 

makalelerde kadınların işçi ve millete evlat doğuran analar olarak hizmeti 

vurgulanıyordu  (Durakbaşa, 2000: 102).  1916 yılında kurulan Osmanlı Kadınları 

Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin amacı “kadınları yapabilecekleri işlere 

yönelterek namuslarıyla yaşamlarını sürdürebilecek şekilde, gelir elde etmeye 



 28 

alıştırmak ve himaye etmek”, bir ikinci amacı ise “izdivaçlarına delalet etmek”tir  

(Oktar, 1998: 104). Esas olarak Osmanlı bürokrasisinin denetimindeki Cemiyet 

yönetimi, dönemin en önemli kadın dergisi Kadınlar Dünyası’nda kadınlara 

yönetimlerde yer vermemekle eleştirilir (Oktar, 1998: 127).   

 

Emekçi kadınların gündemleriyle daha üst sınıflardan okumuş yazmış kadınların 

gündemleri kimi paralellikler taşımakla birlikte aynı Rusya’daki gibi temel hedefler 

itibarıyla ayrışır ve farklı örgütlenmeler aracılığıyla gelişir. Emekçi kadınların 

bilinen ilk eylemleri 1907–1908 yılları arasında yaşanan ekonomik sorunların 

sonucunda, Meşrutiyet’in ilanının yarattığı nispi özgürlük havasının da etkisiyle, 

1908 yılında büyük kentlerde ağırlığını kadın işçilerin oluşturduğu tütün, gıda, 

dokuma gibi iş kollarında yüze yakın grev olur (Yaraman, 1992:100). En bilinenleri 

1908’de Uşak’taki kadın halı işçilerin isyanıyla, 1910’da Bursa’daki kadın işçilerin 

grevidir.  Uşak’ta Müslüman ve gayrı-Müslim kadınların çoğunluğunu oluşturduğu 

yaklaşık 1500 kişi yün iplik fabrikalarını basarak makineleri kırıp  fabrikayı ateşe 

verdi. Eylemin nedeni makine üretimiyle elde edilen iplik ve yünlerin kadınların ev 

tezgâhlarındaki üretimin yerini alarak işsizliğe neden olmasıydı. Eylem askeri 

yöntemlerle sona erdirildi (Karakışla 2002). Bursa’daki grev ise 15 Ağustos 1910’da 

başladı. Eylemin nedeni işçilerin maaşlarına zam istemesiydi. Diğer dört talepleri de 

aynı yıllarda tüm dünyadaki emekçi kadınların -8 Mart’ı yaratan- eylemlerinde 

ortaya çıkan taleplerle örtüşüyordu: Çalışma saatleri azaltılırken ücretlerin 

yükseltilmesi, yüzde 20-25’lik bir zam, en az bir saatlik öğle yemeği molası, aylık 

olarak en az 10 kuruş zam, işe alınmalarda kolaylık gösterilmesi ve sertifika 

göstermeksizin çalışabilmek. Grev önce Bursa Hınçak Cemiyeti’nin daha sonra ise 

İttihat Terakki kulübün arabuluculuğuyla sonlandı (Van Os, 1997). Tüm dünyada 

olduğu gibi Osmanlı’da da sanayi üretiminde savaşa giden erkeklerin yerini kadınlar 

alır. Özellikle dokuma sektöründe kadın işçi sayısı hızla artar. Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında erkeklerin dönmesine rağmen, kadın emek gücünün maliyetinin 

düşüklüğü kadınların işlerini korumasını sağlar. Matbaacılık, kağıt, tütün ve kibrit 

imalatında çalışan kadın işçi sayısı çoğu işyerinde erkek sayısını ya geçer ya da 

eşitlenir (Yaraman, 1992).  
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Tanzimat sonrasında ortaya çıkan Osmanlı kadın hareketi hem geleneğe hem de 

batıya karşı tavır alır. Yeni kadın tipi, zamanın dayattığı hayat tarzı içinde sağladığı 

eğitim olanaklarıyla İslamiyeti bilinçle yaşayan eğitimli kadındır.  Bu kadın tipi iyi 

anne, itaatkâr eş olarak Müslüman kadındı.  Bu bakış II. Meşrutiyet yıllarında da 

sürdü. Ancak bir tür eşitlik özgürlük kardeşlik söylemiyle yola çıkan Meşrutiyeti 

sevinçle karşılayan kadınlar kendilerine daha geniş haklar tanınacağı sözünün 

tutulmadığını gördüler. Örneğin, İttihat ve Terakki’nin işbaşına geçmesinin ardından 

Selanik’te düzenlenen Müslüman ve gayrimüslim kadınların ortak toplantısında 

Emine Semiye, ulaşılmak istenen hedefleri ortaya koyar: gayrimüslim kadınlara 

tanınan hakların kendilerine de verilmesini ve toplumsal yaşama katılımlarının 

yasallaştırılması (Toska, 1998:75-76).   

 

Taleplerin karşılık bulamamasıyla kadın örgütlenmelerinin hız kazandığı II. 

Meşrutiyet’ten sonra kurulan en önemli, belki de tek feminist dernek, yayın organı 

Kadınlar Dünyası olan, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyetiydi (Osmanlı 

Kadınının Hukukunu Savunma Derneği). Mezhep ayrımı gözetmeksizin her Osmanlı 

kadını asli, isteyen ecnebi kadınları da yardımcı üye olarak kabul eden dernek 28 

Mayıs 1913’te kuruldu. Derneğe girmede aranan bir diğer koşul kadınlık hakkının 

müdafaa ve yükseltilmesi yolunda çalışılmasıydı. Öncelikle geleneklere, 

kısıtlamalara, kadın erkek eşitsizliğine karşı, kadınların eğitimi ve çalışma yaşamına 

katılarak toplumsal yaşam içinde yer alabilmesi için mücadele edilir. Aynı yıllarda 

kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu Batı’da yükselen feminist hareketin 

temel talebi olan siyasal haklar, seçme seçilme hakkı talebi henüz programlarında 

girmemişti  (Çakır, 1994: 57-58). Kadınlar Dünyası’nın dokuz yıl gibi bir süre 

yayımlanmış ve sadece kadınlardan oluşan bir yayın kuruluna sahip olması, 

değindiği konuların farklı kadın kesimlerini ilgilendirmesi ve çok sayıda kadın 

örgütünün yayın organı gibi çalışmış olması, dönemin kadın hareketi içinde önem 

kazanmasının nedeniydi (Yaraman 1992). 

Yaprak Zihnioğlu’nun yakın dönem feminizmi olarak tanımladığı 1908-1922 yılları 

arasında Osmanlı Kadın Hareketinin öne çıkan başlıca talepleri şunlar:  
 
1-Kadınların eğitimi, kadınların toplumsal araçlara ve güce ulaşması bakımından 
büyük önem taşır.  
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2-Aile’de eşitlik sağlanmalı çok karılılık ve talak’ı selase (İslami boşama) kesin 
olarak kaldırılmalıdır. Toplumun temelini oluşturacak olan çekirdek aile 
güçlendirilmeli ve medeni yasalar kadın haklarını gözeterek yeniden 
düzenlenmelidir.   
3-Kadınlar rasyonel akıl yürüten modern bireyler olarak toplumda yerini almalı, 
reform çabalarına ve toplumun yeniden inşasına katılmaları sağlanmalıdır.  
4- Kadınların giyimi zerindeki baskılar kaldırılmalı; serbestçe sokağa çıkmaları ve 
serbest yaşama katılmaları sağlanmalıdır.  
5- Kadınların toplumsal görevi annelikle sınırlandırılmamalı, kadınlar “altın bilezik” 
yani meslek sahibi olacak biçimde eğitim olanağına kavuşmalıdır (Zihnioğlu 2001).   

 

Batı’daki feministler gibi eşit yurttaşlar olarak kabul edilmek için mücadele eden 

Osmanlı feministleri öncelikle İslam’ın kadınlar üzerindeki ayrımcı uygulamalarını 

bertaraf etmeye çalışırlar. Değişen dünyaya paralel olarak yaşanan sosyo politik 

durum ve kadın hareketinin etkinliği sonucunda 1917 yılında çıkarılan Hukuk-u Aile 

Kararnamesi medeni hukukun kısmen laikleşmesi anlamına gelir. Bu kararnameyle 

evlenme yaşı erkekler için 18, kadınlar için17 olarak belirlenmişti. Akıl hastalarının 

zorunluluk olmadıkça evlenmesi yasaklanır. Evliliğin resmi bir memurun önünde 

gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilir, kadınlara kocasının ikinci bir eş almasına 

itiraz ve boşanma talebinde bulunma hakkı verilir. Gerek azınlıkların gerekse 

İslamcıların yoğun baskısı sonucunda 1919 yılında yürürlükten kaldırılan bu 

kararname öngörülen değişimlerin hayata geçmesi için kadınların, Cumhuriyet’in 

yukarıdan aşağıya gerçekleştirilen reformlarını beklemesi gerekir (Yaraman, 1992: 

136)  

 

 

3.2. Cumhuriyetin İlk Yılları ya da Kemalizm ve Kadınlar 
Özellikle son on yıldır, kadınlar üzerinden tariflenen çağdaşlaşma/batılılaşma 

paradigması, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda yaşanan tüm toplumsal 

dönüşümleri tümüyle Kemalizm’in kadınlara bahşettiği bir lütuf olarak ifade ediyor. 

İmparatorluğun çözülmesinin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Meşrutiyet’ten 

devraldığı modernleşme, batılılaşma, ya da en bilinen deyimiyle muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşma hedefiyle başlattığı reformlarla yeni bir ulus devletin inşasına 

girişti. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin aksine dine değil ulusa dayanır. 

Şeriat döneminin simgesi olan kamusal alandan dışlanmış kadınların yerini de, 
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yasalarla eşit haklara kavuşmuş Cumhuriyet’in eşit yurttaşları olan kadınlar aldı 

(Berktay, 1998). 

 

Cumhuriyet’in laiklik ve çağdaşlık hamlelerinin en önemli göstergelerinden biri 

1926’da kabul edilen Medeni Kanundu. Dönemin İsviçre Medeni Kanunu’ndan 

uyarlanan bu Kanunla şeriatın toplumsal hayattaki egemenliğine son verilir. Çok 

eşlilik yasaklanırken, kadınlara boşanma hakkıyla birlikte çocukların velayetinde ve 

mirasta eşit haklar sağlandı. Kuşkusuz aile kurumu içindeki erkek egemenliğine 

dokunulmadı. Ailenin reisinin erkek olduğu, kadının ancak kocasının izniyle 

çalışabileceği ve kadının görevinin ev işlerinin yerine getirilmesi olduğu gibi 

patriarkal değerler korundu. Zehra Arat’ın deyimiyle İslami ataerkilliğin yerini Batı 

ataerkilliği aldı (Arat 1998).  1924’de çıkan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 1925 

yılında çıkan Kıyafet kanunu doğrudan kadınlara yönelik düzenlemeler içermese de 

“laikleşme” süreciyle birlikte kadınların yaşamlarında da değişimler meydana gelir. 

Mustafa Kemal’in batılılaşma kavrayışında önemli bir yer tutan kadın giyim kuşamı 

ile eğitimi, kadınların özgürleştirilmesinden çok ulusun batıdaki imajının düzeltilme 

çabasından ve kadınlara anne olarak yeni bir ulus inşası sürecinde biçilen toplumsal 

rolden kaynaklanmaktaydı. Kadınların eğitim görmesini önemini vurgularken iki 

gerekçe öne sürülür: kadınların sosyal hayatta yer almalarının önemi ve çocukların 

eğitimini üstleniyor olmaları (Durakbaşa, 2000: 125). Kadınların elde ettiği seçme 

seçilme hakkının (1930,1934), ulaşılmaya çalışılan “muasır medeniyet 

seviyesindeki” pek çok ülkeden önce kazanılmış olması dönemin kadınları açısından 

kuşkusuz oldukça önemliydi ve bugün de önemini korumaya devam ediyor: 

 
[Kadınlar] yerel düzeyde seçme ve seçilme hakkını, 1930’da, ulusal düzeyde seçme 
ve seçilme hakkını 1934’te elde ettiler. Mustafa Kemal’in çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmış olarak görmeyi istediği genç Türkiye Cumhuriyeti için parlamento 
düzeyindeki kadın katılımı çok önemli bir devrim idi. Çünkü daha 1930’lardan 
geleceğin eşitlikçi-katılımcı demokratik toplumsal yapısının tohumları atılmaktaydı. 
(Arat 2005) 

 

Kemalizm, giriştiği ulus inşasında, değişim programının neredeyse merkezine 

kadınları koymuş olmasına rağmen bağımsız bir kadın hareketine hiç de hoşgörü 

göstermez. Örneğin 1923’te kurulan Kadınlar Halk Fırkası gerekli izni alamadığı için 
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1924’de Türk Kadınlar Birliği adıyla derneğe dönüşür ve programından kadınlara 

seçme ve seçilme hakkı talebini de çıkarmak zorunda kalır. Dernek Başkanı Nezihe 

Muhiddin 1927 yılında dernek tüzüğüne, kadınları siyasal alandaki etkinliklerini 

arttırma hedefini ifade eden bir maddenin koyulmasını sağladıktan kısa bir süre sonra 

yönetimden uzaklaştırıldı (Toska 1998, Saktanber 2001). Kadınlara seçme ve seçilme 

hakkının tanındığı 1930 ve 1934 yılındaki yasal düzenlemelerin ardından 1935 

yılında Türk Kadınlar Birliği, esasen aynı yıl düzenlenen Uluslararası Kadınlar 

Federasyonu Konferansında ulusal çıkarlara ters düşen kararlar aldığı düşünülerek, 

kadınların ihtiyaç duydukları tüm haklara kavuştukları öne sürülerek 

kapatıldı/kendini feshetti.  

Tıpkı 1920’lerde hedeflerinin içi boşaltılan Jenotdel’in, 1932’deki feshi gibi. 

Patriarka, 1920’lerde ve 30’larda eklemlendiği TC’nin kapitalizminde de, Rusya’nın 

reel sosyalizminde de kadınlara aynı rolü biçer: Ulusun gelecek nesillerini yetiştiren 

eğitimli, bilinçli ve eşit yurttaşlar olan anneler.  Nira Yuval Davis’in Roche’den 

aktardığı gibi liberal gelenekte tek tek vatandaşların eşit statüye, haklara ve 

yükümlülüklere sahip oldukları varsayılır. Toplumsal cinsiyet etnisite sınıf gibi 

farklılıkların eşitsizlik yaratmadığı düşünülür (Yuval-Davis, 2003:136). Ulusun 

inşasında kadınlara biçilen modernleşmenin simgesi olma rolüne rağmen aile 

içindeki kadınlık rollerinin muhafaza edilmesi, patriarkanın kapitalist toplumlarda 

yarattığı kamusal alan özel alan ayrımının sonucudur. Kadınlara eğitim, çalışma ya 

da siyasal yaşamda var olma hakkı tanınırken –yani üretim sürecinde ve bu sürece ait 

üst yapı kurumlarında- aile içindeki fiili konumlarında değişiklik öngörülmez.  

Kadınlar uluslar arasındaki farkların yeniden üretiminde önemli bir rol oynarlar. 

Kültürü taşırken ulusal farkların ayrıcalıklı belirleyicileridirler. Resmi önceliklere 

uygun biçimde ideolojik olarak tanımlanan annelik görevini yerine getirmekle 

yükümlüdürler (Kandiyoti 1997:149). Cumhuriyetin ilk yıllarında da kadınlara 

biçilen rol, ulusun geri Doğu’nun (Arap-İslam kültürü) değerlerini terk edip 

medeniyete (çağdaşlaşma-laikleşme Batılılaşma) yüzünü dönmesinin simgesi 

olmaktı. Kemalistler önceki dönemin kadın meseleleri tartışmalarını ve kadın 

kurtuluşunu misyon edinen ilerici erkekler geleneğini devralmıştı. Modernist devletle 

özdeşleşmiş Türk aydınları için bu devletin kültürel modelinin önemli unsurlarından 

biri kadınların kurtuluşuydu (Durakbaşa, 2000:119). Kuşkusuz kadınların hayatında 
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yasal düzenlemelerle yaratılmaya çalışılan değişikliklerden esas olarak merkezle 

ekonomik bütünleşmeyi yakalayamayan kırsal kesimden kadınlar değil kentli üst 

sınıflardan kadınlar yararlanır. Hatta fedakar Anadolu kadını söyleminde ifadesini 

bulan, geleneksel değerlere bağlılığın olumlanması politikasının, kadınların 

hayatında yaratılan değişimin kentlerle sınırlı tutulma çabasının sonucu olduğunu 

söylemek mümkün.   

 

Osmanlı’nın son yıllarında kadınlar adına kendi yarattıkları araçlarla politika yapan 

kadınların seslerinin duyulmaz kılındığı bir ortamda (ki bunun asıl nedeni de hedefin 

kadınları kurtarmak değil ulusun inşası için araçsallaştırmak olmasıydı) kadınların 

hayatında tepeden inme merkezi reformlarla gerçekleştirilen değişimler neredeyse 70 

yıl süren yanılsamalara –Kemalizm’in kadınları özgürleştirdiği ve bilinçlendirdiği- 

yol açar. Oysa özünde sosyoekonomik gelişmeyi hedefleyen Kemalist reformların 

aslında feminist oldukları söylenemez. Hatta sıkça ifade edildiği gibi “devlet destekli 

bir feminizmden söz etmek de mümkün değil. Kemalizm sınıf çelişkileri gibi cinsiyet 

egemenliğini de göz ardı eder. Kadınların kendileri için var olacakları ve toplumsal 

cinsiyet olgusunun bilince çıkmasını sağlayacak bir dönüşümden değil olsa olsa 

ulusal gelişmeyi/kalkınmayı/modernleşmeyi sağlayacak ataerkil politikalardan 

bahsedilebilir (Arat 1998).   

 

3.3. Sosyalist Hareketin Kadın Sorununa Bakışı 
Marks’ın Komünist Manifesto’da bahsettiği, Avrupa’da dolaşmaya başlayan 

komünizm hayaleti, 1800’lü yılların sonunda Osmanlı’da da etkilerini göstermeye 

başlar. Ancak somut bir örgütlülüğe dönüşme adımları Ekim Devrimi (1917) 

süreciyle ortaya çıkar. 1920 yılında Bakü’de toplanan Doğu Halkları Kurultayı’nda 

konuşan Naciye Hanım kadınlara ilişkin bir konuşma yapar. Talepleri, haklarda tam 

eşitlik, eğitimde eşitlik, evlilikte eşitlik ve çok eşliliğin kaldırılması, kadınların tüm 

idari işlere ve yasama organlarına katılımı, tüm şehir ve köylerde kadın haklarını 

koruma komitelerinin kurulmasıdır (Yaraman, 1992). Naciye Hanım’ın taleplerine 

baktığımızda dönemin Osmanlı feministlerinin taleplerini görürüz. Öncelikle tüm 
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sınıflardan kadınların kamusal alandaki varoluşunun önünü açan ve bunun ön şartı 

olarak İslam dininden kaynaklanan ikincilliğini dönüştürecek talepleri öne çıkarır.  

Türkiye Komünist Fırkası (TKF-TKP*) 10 Eylül 1920 yılında Bakü’de kurulur. 

Parti’nin başkanlığına 1921’de Mustafa Kemal tarafından 14 partili arkadaşıyla 

birlikte öldürülen Mustafa Suphi getirilir. Neredeyse kuruluşundan itibaren illegal 

faaliyet yürütmek zorunda kalan TKP dönem dönem yasal partilerle siyasete müdahil 

olmaya çalışsa da esas olarak illegal örgütlenir. Kurulduğu günden itibaren 

Komintern üyesi olan TKP’nin genel politik çizgisi de Komintern politikalarını 

yansıtmaktaydı. Keza parti politikalarının kadınlara ilişkin yaklaşımı da ülkeye özgü 

(İslam, işçi kadın sayısının azlığı ve örgütsüzlüğü vs.) kimi taleplerin dışında 

Komintern çizgisinin takipçisi niteliğindedir. 1921 yılında Komünist 

Enternasyonal’in kadın sekretaryasındaki Bulgar kadınların önerisiyle, Rusya’da 

devrimi başlatan ve Amerika’da hakları için mücadele eden ve ölen kadınların 

anısına Uluslararası Kadınlar Günü olarak kabul edilen 8 Mart da, ilk kez 1921 

yılında Süleyman Selim’in Ankara’daki bağında kutlanır (Akal 2003). 
 

Bolşeviklerin o yıllarda kadınların çalışma koşullarının düzeltilmesine ve eğitim 

düzeylerinin arttırılmasına yönelik talepleri/kararları/uygulamaları TKP’nin kuruluş 

kongresinde (1920) aldığı kararlarda ifadesini bulur.  Bütün çalışanlar için günlük 

azami çalışma süresinin 8 saat olarak belirlendiği kararlarda, kadınlara ve çocuklara 

fazla mesai yaptırılmaması, hamile işçiler için ücretlerinde kesintiye gitmeden 

doğumdan önce ve sonra sekizer hafta izin verilmesi, emzikli kadınlara iş zamanında 

her üç saatte yarım saat emzirme izni verilmesi talep ediliyordu. Kız çocuklarına ve 

erkek çocuklarına on yedi yaşına kadar zorunlu parasız eğitim, anneleri kulluktan 

kurtarıp üretime sokmak için çocuklara ücretsiz kreşler açılması talebi de kararlar 

arasındaydı (TKP Programları). İlk kongre kararları, aynı Bolşevik parti gibi, 

kadınları kamusal alana çıkarmayı hedeflerken annelik kimliğini vurgulamayı ve 

kadın kimliğini annelikle özdeşleştirmeyi unutmaz. Alt sınıflardan kadınların yaşam 

koşulları, sahip oldukları hakların sınırlılığı, işgücüne katılma koşullarının ağırlığı 

düşünüldüğünde her biri birer devrim niteliği taşıyan bu kararlar dönemin sosyalizm 

                                                 
* Daha sonra Türkiye Komünist Partisi adını aldığı için bundan sonra TKP diye kullanılacak 
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anlayışının kamusallaşmış anne- kadınlar tipinin TKP tarafından formüle 

edilmesiydi.  

1925 yılında yaptığı kongrede TKP Kadınların Hareketi başlığı altında hangi 

kadınları ne amaçla nasıl örgütleyeceğini detaylandırır:  

 
TKP ön safta işçi ve yoksul köylü kadın kütlelerine hulul etmeğe ve aralarında 
nüfuzunu sağlamlaştırmaya gayret ederek emekçi kadınlar arasında sistemli bir 
propaganda yapar. TKP emekçi kadınların menfaatlerine uyan, mesela emekçi 
kadının tam bir siyasi kurtuluşu, müsavi iş için müsavi ücret, kadın işçiliğin 
himayesi için hususi bir kanun, kadınların geceleyin ve gayri sıhhi işletmelerde 
işletilmelerinin memnuiyeti, anneliğin ve çocukluğun himayesi vs gibi iktisadi 
şiarlar ortaya atar ve bunlar lehinde tahrikatta bulunur. Fırka emekçi kadın kütleleri 
içinde nüfuzunu kuvvetlendirdikçe, onlardan en iyilerini kendi saflarına çeker ve 
diğerlerini inkılapçı meslek birlikleri şiarları altında  TKP’ye muhip teşkilatlarda 
teşkilatlandırmaya ve proletaryanın  ve köylülüğün inkılabi mücadelelerine daha feal 
bir tarzda iştirak ettirmeye gayret eder. (TKP Programları) 
 
 

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1925 yılında yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ndeki, 

özelde kadın işçilerin genelde tüm kadınların sahip olduğu/olamadığı haklar 

düşünüldüğünde, gerek Osmanlı feministlerinin gerekse modernleşmeci-

cumhuriyetçi aydınların ve Kemalizm’in ufkunun çok ötesinde bir kadın programına 

sahip olan TKP, Bolşevik Parti’nin/Komintern’in kadın kurtuluşuna ilişkin 

politikalarını özümsemişti. Bu anlamıyla içinde bulundukları toplumun değer 

yargıları karşısında herhangi bir tereddüt göstermeyişleriyle Kemalizm’den 

ayrışırken, yeni bir toplum yaratma perspektifiyle yola çıkarken kadınlara verdikleri 

önem açısından benzeşiyorlardı. Yine aynı başlık altında, 

 
TKP kadınlığın emekçi kütleleri üzerinde nüfuzunu yaymaya uğraşan küçük burjuva 
siyasi, millici ve dini kadın teşkilatlarına karşı mücadele eder, onların şiarlarının, 
sermayedarlık idaresinde kadın sözde musavatına ait metaliplerinin içtimai 
muhtevasını kütleler huzurunda meydana çıkarır ve o şiarlara ve metalibe karşı, 
proletarya ve yoksul köylü kadınlığının menfaatlerini müdafaa eden kendi sınıfi 
şiarlarını ileri sürer (TKP Programları.) 

 

denmektedir. 1925 yılında alınan bu karar, 1980’li yıllara kadar çok sayıda gruba 

bölünen, ortaklıklarından çok ayrılıklarının altını çizen sosyalist hareketin neredeyse 

tümünün içselleştirdiği yaklaşımın özü olur: Kadınların kurtuluşu işçi ve köylü 

kadınların sınıf mücadelesinin sonunda kazanılır ve bu mücadelenin içeriğine olursa 

olsun farklı sınıflardan kadınlarla ayrışma belirgin olmalıdır. Avrupa’daki gibi somut 
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ve keskinleşmiş bir sınıf mücadelesinin farklı sınıflardan kadınları zorladığı bir 

ayrışma söz konusu olmamasına rağmen dönemin sosyalizm anlayışının toplumsal 

cinsiyet olgusunu dikkate almadan/bilmeden ürettiği kadın kurtuluş politikaları, 

TKP’nin kadın politikalarına birebir yansır. Ancak TKP’nin yeni bir ulus devlet inşa 

sürecinde egemen ideoloji haline gelen milliyetçilikle de, bu sürece direnen 

kesimlerin ideolojik şemsiyesi olan dini değerlerle de, arasına koyduğu açık mesafe 

kadınların araçsallaştırıldığı her türden siyasal gericilikle mesafesini de gösterir.   

 

İkinci Dünya Savaşının ardından, sosyalizmin ezilenler ve emekçiler nezdinde bir 

umut olarak yükseldiği soğuk savaş yıllarında Marksizmin, dönemin kavrayışı ve 

reel sosyalizm pratiklerindeki uygulamaları çerçevesinde, tüm ezme ezilme 

ilişkilerine yeterli yanıt ürettiği yaklaşımı TKP politikaları ile birlikte TKP üyelerinin 

düşünce tarzlarını da belirler. İkinci Dalga Feminizmin ortaya çıkmasından on yıl 

kadar öncesindeki 50’li yıllarda, Türkiyeli komünistler açısından kadınların 

kurtuluşu somut olarak sosyalizme havale edilirken kendi iç ilişkilerinde esas 

belirleyici olan ülkedeki anti demokratik baskı ortamı, illegal faaliyet yürütme 

zorunluluğu ve cezaevi hayatıdır. Marksist klasiklerin yabancı dilde okunduğu 50’li 

yıllarda, illegal örgütlenmesine rağmen öğrenci ve aydınlar içinde yaygın bir 

örgütlenme faaliyeti sürdüren TKP saflarında çok sayıda kadın da yer alır. O yıllarda 

bu mücadelede yer alma nedenini ve biçimini, sonraki yıllarda çok sayıda Marksist 

klasiği Türkçeye çevirecek olan Sevim Belli şöyle açıklıyor: 

 
Kadın-insan olarak ben de bu ülkenin sorumlu bir bireyi sayıyordum kendimi. Ben 
de benim akıl ettiklerimi akıl edemeyen pek çok erkekten daha yetkili olarak söz 
sahibi idim.  
…Öyle davranmalısın ki onlar da seni –kadın ya da erkek doğmuş-  bir insan 
görsünler. Sonra toplum içinde nerede ve kimin yanında durduğun, bu dünyaya nasıl 
baktığın gelir. (Belli, 2006: 230) 

 

  Amerika’da ırkçılık karşıtlığı ve sivil haklar hareketiyle birlikte yükselişe geçen, 

68’le birlikte sol hareketleri de sorgulamaya başlayan, Avrupa’da ise esas olarak 

68’le birlikte yükselişe geçen feminist hareket, bu yıllarda hem reel sosyalizmin 

kadınlara ilişkin uygulamalarını, hem içinde yer aldıkları sosyalist örgütlerdeki 

kadınlık durumlarını, hem de Marksizm’in kuramsal olarak kadın ezilmişliğini 
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açıklamada yetersiz kalışını sorgular. 68 rüzgârı ile feminizm arasındaki ilişkinin 

karmaşık, gerilimli hatta çelişkili niteliği feminizmin basit bir biçimde, 68’in ürünü 

olarak görülmesini olanaksız kılar. Feminizm olsa olsa 68’in kendi içinden doğan bir 

eleştirisi; 68’deki isyan hareketlerinden herhangi biri değil kadınların tüm bu 

hareketlere isyanıdır (Savran 1998).  68 dalgasıyla yükselen anti- emperyalist ve 

anti-kapitalist gençlik ve işçi mücadeleleri yansımasını Türkiye’de güçlü bir biçimde 

hissettirirken, feminist dalganın yükselişi için 80’lerin ortasını beklemek gerekir. 

Bunun nedenlerini anlamak için, 50’li ve 60’lı yıllardaki Marksizm kavrayışı ya da 

somut programatik yaklaşımlarla birlikte, sosyalist hareket içindeki kadınların o 

yıllardaki mücadele deneyimlerine ve kadın erkek ilişkilerine bakmak önemli.  

Avrupa ve Amerika’da,  50’li ve 60’lı yıllarda sosyalist hareket içinde yer alan 

kadınların önemli bir kısmının İkinci Dalga Feminist hareketin örgütlenmesi içinde 

yer alırken sosyalist gruplar içimdeki erkek egemenliğine ilişkin değerlendirmeleri, 

Gülnur Savran’ın feminizmle 68 arasındaki ilişkiye dair görüşlerini onaylar nitelikte:        

 
Kadın hareketinden önce sosyalist siyasetin de, bütün öbür siyasi akımlar gibi, 
günlük hayatın dışında, çocuk bakımıyla, yemek pişirme ve ev işleriyle, dostlarla 
hoş vakit geçirmeyle ilgisi olmadığı düşünülürdü. [Sosyalist siyaset] Erkekler için 
erkekler arasında, işçi temsilcileri ve parti militanlarınca yürütülecek profesyonel bir 
uğraş olarak görülürdü. (Wainwright 1984: 24) 
 
Zenci, eşcinsel ve kadın hareketleri aslında eşitsizlikleri Leninist örgütlerin içinde 
ortaya çıkardıklarından bu konudaki eleştirileri daha yoğun olarak gündeme 
getirdiler. Yapılacak değişikliklerin ertelenmesine tahammülleri yoktu. Bu 
değişikliler ideal yorumlara ters düşen gerçek yaşamdaki eşitsizliklerin sosyalist 
partiler içinde nasıl göz ardı edildiğinin ve kalıcılaştırıldığının incelenmesini 
kapsıyordu. (Rowbotham 1984:108) 
 
Sosyalizmin (kapitalist toplumun bilimsel tahlilini sunmanın ötesinde) tek devrimci 
siyaset olma konumunu yeniden kazanması için kadınlara karşı pratikte işlediği 
günahları da, kuramında onlara yer vermeyerek işlediği koskoca günahı da 
affettirecek bir şeyler yapması gerekir. (Mitchell 1985: 124) 

 
 

Avrupa ve Amerika’da sosyalizm mücadelesi içindeki kadınların sosyalist örgütlerin 

içindeki erkek egemenliğine karşı tepkilerinin biriktiği 50’lilerde illegal faaliyet 

yürüten TKP’nin bir üyesi olan Sevim Belli, o yılları şöyle anlatıyor: “Bekarken 

Türkiye’de faaliyete başladıktan kısa bir süre sonra cezaevine girip cezaevinde 

evlendiğim için, bir komünist kadın olarak bekarken politika yapmakla evliyken 
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politika yapmak arasındaki farkı değerlendirmem mümkün değil”. Politika yapma 

koşullarındaki esas belirleyicinin sabıkalı ve işsiz olarak politika yapmak zorunda  

 

kalması olduğunu, evlendiği Mihri Belli’nin de cezaevinden çıktıktan sonra Sevim 

Belli’nin geri kaldığı hissine kapılmasını gerektirecek denli yoğun bir faaliyeti 

olmadığının altını çiziyor. Mücadele içinde kadınlarla erkeklerin politika yapma 

tarzlarına ilişkin belirgin bir farklılık gözlemlenmez daha çok kişisel özelliklerden 

kaynaklanan farklılıklar vardır. Partililerin aile ilişkilerinin sosyalizmin eşitlik 

idealiyle ne kadar örtüştüğü sorusunu, “idealdi denemez” diye cevaplıyor. Aileden 

aileye farklılık göstermekle birlikte yüzyılların toplumsal eşitsizliği komünistlerin 

aile ilişkilerinde de önemli ölçüde etkili olur. Bu toplum içinde ideale yaklaşmanın 

mümkün olup olmadığının düşünülmesi gerektiğini ve komünistler arasındaki ilişinin 

toplumun geri kalanıyla karşılaştırılamayacak oranda eşitlikçi olduğunu, göze çarpan 

durumlarda da insanların aile ilişkileri konusunda birbirlerini eleştirdiğini söyler. 

“Kimse sen ne karışıyorsun özel mesele diyemiyordu. Zaten ben özel mesele diye bir 

şey tanımıyorum” diye ekliyor. 50’li yıllarda TKP’nin programatik görüşlerine 

sosyalizm tahayyüllüne ve mücadelesine baktığında bir kadın olarak nasıl bir gelecek 

umduğu, beklediği sorusuna,  bütün dünya ölçeğinde düşündüklerini, bütün 

çelişkilerle birlikte kadın erkek çelişkilerinin de çözüleceğinin varsayıldığını belirtir.  

Sovyetlerin teknokrat, bürokrat dönemi, gerilemesi ve bilinç sapmaları henüz 

yaşanmadığından, insanların ezilmediği, sömürülmediği bir dünyanın hedeflenirken 

esas olan kapitalizmin sömürüsüdür ve kadınların sömürüsü bunun bir yan kolu 

olarak yorumlanır. Sevim Belli, kadın sorununun kendi başına ele alınması gerektiği 

bilincine, Sovyetler Birliğine gittiğinde kadın sorununun hala çözülmediğini 

gördüğünde, varmıştır.  “Ekonomik, bilimsel ve bir Türkiye yurttaşı olarak 

özgürleştiğimizde kadın olarak da kendimizi geliştireceğimize, politik ve bilimsel 

hayata devam edeceğimizi düşünüyorduk ama olmadı” derken, ataerkil düzenin sona 

ermesinin bugünden yarına halledilecek bir mesele olmadığını düşünmektedir. Sevim 

Belli, tüm hareketleri detaylı bildiği iddiasında olmamakla birlikte 1960’larla birlikte 

yükselen feminist hareketi kariyerist, işçi sınıfını içermeyen, ağırlığını bürokrat ve 

aydın kadınların oluşturduğu bir hareket olarak değerlendirir. Her yerde karar 

mekanizmasında erkekler olduğu için aydın kadınların, kariyerist kadınların, talepleri 
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olmasına hak veriyor. Ancak o yıllarda feminist harekette işçi sınıfının 

sömürüsünden bahsedilmemektedir.  Her bağlamda kadın erkek eşitliği meselesine 

vurgu yapılmadan kimi kadınların üst kademelere gelmek için mücadele etmesini 

anlamlı bulmuyor. İşçi kadın kocasından dayak yediği sürece, çalışmadığı sürece bu 

taleplerin bir mana taşımayacaktır. Sevim Belli, feminizmin özgürlüğü sadece cinsel 

tercih ve cinsellik özgürlüğü olarak görmesini eleştirir ve özgürlüğü öncelikle 

düşünce özgürlüğü olarak tanımlar. Feminizmin o dönemde cinselliğe fazla vurgu 

yapmasını –Lenin’in “Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı”na gönderme yaparak-  

feminizmin çocukluk hastalığı olarak değerlendirir  (Sevim Belli ile Söyleşi, 2006). 

 

1961 Anayasasının sağladığı demokratikleşme ile birlikte kurulan TİP 1961 

Programında kadınlara ayırdığı bölümde yasadışı TKP’den (ve reel sosyalizmden) 

farklı bir anlayış sergilemez. Kadınlığı annelikle eşitleyip çalışma hayatına ilişkin bir 

hedef belirlenir: Çalışana özel olarak anneye ve yaşlılara çalışma gücüne uygun iş 

verilmelidir (TİP Programı 1961) .  Ancak doğum kontrolü konusunda en azından 

Stalinizm’den farklı bir çizgi izleyerek çocuk doğurup doğurmamanın kişisel bir 

karar olduğunu söylenmektedir (TİP Programı 1964).  DİSK’in kurulması 68 

Hareketi’nin Türkiye’yi de etkisi altına alması ve öğrenci gençliğin hızla politize 

olması, 15–16 Haziran eylemleri, toprak işgalleri ve 12 Mart kesintisine rağmen 

sosyalist solun hızla kitleselleşmesi, çok sayıda kadının toplumsal mücadeleye 

katılmasına neden olur. 70’lerde bir yandan güçlenen diğer yandan bölünen sosyalist 

hareketin saflarında örgütlü mücadeleye katılan kadınların ağırlığını genç, öğrenci ve 

işçi kadınlar oluştuyordu. 70’ler boyunca sosyalist solun farklı geleneklerinin –parti/ 

hareket ya da yasal/yasadışı- dünyaya, Türkiye’ye ve dönemin sosyalizm 

deneyimlerine ilişkin teorik farklılıklarının, kadınların ezilmişliği söz konusu 

olduğunda tek  sesli bir koroya dönüştüğü görülür. Kimi nüanslara rağmen, dönemin 

deyimiyle Sovyetik, anti-Sovyetik veya ortayolcu geleneklerde kadın ezilmişliğine 

ilişkin yaklaşımları belirleyen temel tezler, Sovyetler Birliği’ninkiyle daha doğrusu 

Bolşevik Parti’ninkiyle aynıdır.  70’li yıllarda Türkiye’deki sosyalist solun kadın 

politikalarına ve kadınların hareket içindeki koşullarına bakılınca, Avrupa ve 

Amerika’da sosyalist hareket içindeki kadınların tepkilerinin biriktiği 50’li 

yıllarınkine benzer ilişkiler ile politikaları görmek mümkün.  
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Sovyet Kadınlar Komitesi Prezidyum üyesi Olga Khvalebnova’nın Ürün Dergisinde 

yayımlanan Sovyet Toplumunda Kadın başlıklı makalesinde, kadınların Sovyetler 

Birliğinde kamusal alandaki varlıklarının kapitalist toplumlardakilerle 

karşılaştırılarak olumlanması söz konusudur. Merkezi iktidar organlarında, 

yargıçlıkta, komünist partide, sendikalarda ve yurt dışı temsilciliklerde yer alan 

kadınların sayısı verilerek sosyalizmin kadınlara sunduğu olanaklar anlatılır. Ancak 

kadınların özel alandaki konumlarına ilişkin herhangi bir açıklama mevcut değildir. 

Zira Sovyetler Birliğinin resmi politikalarında kadın özgürlüğünün anlamı kamusal 

alandaki varlık oranlarıyla sınırlı ki bu politik hat adı geçen makale aracılığıyla Ürün 

dergisinde de ifade edilir (Khvalebnova, 1977). 

 

Sosyalizmin prestijini koruduğu 70’li yıllar boyunca kadınların sosyalist sistemlerde 

sahip oldukları yasal haklar, kamusal alandaki var oluşları ve yaşam standartları en 

ileri kapitalist ülkelerle bile karşılaştırılmayacak kadar ileriydi. Bu karşılaştırmalı 

üstünlük Türkiye’deki sosyalistler için kadınların kurtuluşunun sosyalizmde olduğu 

propagandası için yeterli verileri sağlar. Örneğin, R Wehner’in –Demokratik Alman 

Cumhuriyeti Politika ve Ekonomi Enstitüsü Bilim İşçisi- 1978 yılında Barış ve 

Sosyalizmin Sorunları Dergisinde yayımlanan, Doğu ve Batı Almanya’daki 

kadınların durumuna ilişkin karşılaştırmalı bir analiz yaptığı makalesinde, aradaki 

fark somutça görünür:  

Kadınların parlamentodaki oranı (1972)  Doğu Almanya’da yüzde 31,8, Batı 

Almanya’da yüzde 5,8.  

Kadınların bölge ve eyalet temsil organlarındaki oranı (1976) D. Almanya’da yüzde 

33,6, B. Almanya’da yüzde 7,5 

Belediye Başkanlarındaki kadın oranı D. Almanya’da yüzde 20, B. Almanya’da 8,3 

Yüksek okul profesörlerindeki kadın oranı D. Almanya’da yüzde 7, B. Almanya’da 

yüzde 0,6 

Endüstrideki yönetici kadın oranı D. Almanya’da yüzde 25, B. Almanya’da yüzde 6 

Benzer oranlar yargıçlık ve hekimlik gibi prestijli mesleklerde de geçerli. 

Eğitim ile çalışma hakkının yaygınlığı ve kullanılabilirliği, doğum izni (26 hafta), ve 

kreş olanaklarına ilişkin yasal düzenlemelere bakıldığında Doğu Almanya ile Batı 
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Almanya arsında gözlemlenen sosyalizm lehine ciddi farklar, sosyalizmin tek başına 

kadınların kurtuluşunu sağlayabileceği/sağladığı fikrini güçlendiriyordu (Wehner, 

1987: 92–96).   

 

Kadın sorununun kaynağını kapitalist sömürü olarak tespit eden ve özgül 

sorunlarının da ancak kendi aralarında bir araya gelip, toplumsal mücadelenin 

tümüne katkı koyarak çözülebileceği anlayışı, sosyalistler arasında nasıl bir kadın 

örgütlenmesi sorusunun cevabını da belirler. Türkiye’nin ilk kadın parti başkanı, 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Behice Boran da kadınların kurtuluşuna aynı 

perspektifle yaklaşmaktaydı:  

 
Kapitalistler kadınlar üzerindeki yoğun sömürüyü devam ettirebilmek ve onların 
diğer işçi ve emekçilerle birlikte verdikleri toplumsal kurtuluş mücadelesini 
engellemek için kadınların ekonomik ve politik anlamda bilinçlenmelerini ve 
örgütlenmesini köstekler. Bunun yanı sıra sorunun sınıfsal özünün kapitalist 
düzenden kaynaklandığını gizlemeye çalışır, kadın ve erkek emekçileri karşı karşıya 
getirmeye uğraşır. İlerici kadın hareketi, burjuva ve küçük burjuva kadın 
hareketlerinden temelden ayrılır. “Feminist” adıyla bilinen bu hareketler kadınların 
mücadelesini politik olmayan ev işleri, çocuk bakımı, kadın erkek ilişkileri gibi 
alanlarda (abç) sınırlanmış taleplere indirger. (Boran 1977: 17)   

 

İkinci Dalga Feminist Hareketin en temel sloganı olan Özel Alan Politiktir, o yıllarda 

tüm sosyalist örgütler gibi TİP için de bir anlam ifade etmez. Toplumda belirlenen 

cinsiyet rollerine itiraz, verili kadınlık ve erkeklik normlarının sorgulanması, kadın 

ve erkek arasındaki ezilme-egemenlik ilişkisi ve buna bağlı olarak özel alan/ev 

politik alanın dışında kabul edilir. Feminizmin kadının ezilmişliğinin kökeninde özel 

alandaki egemenlik ilişkisi olduğu ve tüm kadınların erkekler tarafından ezilen bir 

toplumsal kesim olduğu fikri, burjuva ideolojisinin yarattığı bir yanılsama olarak 

kabul edildiği için, tüm kadınları kapsayan bir kurtuluş fikri ve özel alanın 

politikasını yapmak, burjuva apolitikliği olarak değerlendiriliyordu.  

 

Sosyalist hareket 70’lerde toplum içinde meşrulaşmanın bir yolu olarak, toplumun 

kadınların cinselliği üzerindeki denetimlerini arttırarak benimserken, kadın 

cinselliği= doğurganlık +analık denklemini sorgulamaksızın devralır. Kadın 

bedeninin ve cinselliğinin denetimini aileye, topluma ve devlete veren patriarkal 

yaklaşımları sorgulamadan içselleştirirken, işçi ve sosyalist kadınların bedenleri ve 
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cinsellikleri üzerindeki patriarkal denetim hakkını da komünist işçi ailesine ve 

geleceğin sosyalizmini kuracağı varsayılan sosyalist örgüte verir. Doğurganlık 

kadınlar için görev/sorumluluk, çocuklar ise sınıf mücadelesinin müstakbel 

savaşçılarıdır:  

 
Sorunun kaynağı özel mülkiyete dayalı çarpık yapıdır. Bu yapının ezilen sınıflara 
armağanı yoksulluktur… Hamile kalan emekçi kadın tüm bu çileleri çocuğuna reva 
görmez, kendisi ve ailesi zaten çekmektedir. Yeni doğan da aynı çileleri çekecek ve 
üstelik yaşayanların refahını da azaltacaktır. O [emekçi kadın] meseleye böyle 
bakar. …Kendisine katılacaklar onun [işçi sınıfının] acılarını çekeceklerdir ama 
mücadele güçlenecek. Bundan çekinenler ise biz değil egemen sınıftır, oligarşidir.  
Emekçi kadın daha çok doğurabilecekken daha az doğurmaya razı olarak ehveni şer 
koşullarda yaşamak istemiyor.(Kurtuluş sayı 26, 1978) 

 

Sovyetler Birliği’nde, 1936’da kürtajın yasaklanması ve ardından analığın 

kutsanması, çok çocuk doğuran kadınlara sosyalizme hizmet madalyası veren 

yaklaşımın yansımasını, Türkiye’deki sosyalist hareketin neredeyse tüm 

bölüntülerinde görmek mümkün.  

 

70’lerdeki sosyalist hareketin, kadınların nasıl bir ezilmişlik yaşadıklarını tespit 

etmekle birlikte, bu ezilmişliğin kökenini, bu ezilmeden kimlerin çıkarı olduğunu ve 

nasıl kurtulacaklarına ilişkin yaklaşımları ve bu bağlamda kendi içlerinde ve/veya 

politik faaliyetlerinde erkek egemenliğini yeniden üretmesi, 80’li yıllarda yükselen 

feminist hareketin eleştirilerine temel oluşturur.  

 

Özel alan kamusal alan ayrımın neden ortaya çıktığını, kadınların evde yaptıkları 

işin/harcadıkları emek gücünün neden değersiz kabul edildiğini ve kamusal alandaki 

üretim sürecinde neden erkek emeğinin daha değerli kabul edildiği, kadınların 

kapitalist üretim sürecine neden geç dahil olduğuna ilişkin bir analiz sunmayan bu 

yaklaşım aslında, Marx’ın ücretli emek sermaye ilişkisinin yeniden üretimini 

somutlaştırırken, yeniden üretim sürecinin tahliline iki şeyi dahil etmemesinden 

kaynaklanır. Birincisi faal olan emek gücünün yeniden üretimi ikincisi ise gelecek 

kuşakların yeniden üretimi yani, çocukların doğurulması, bakılması, büyütülmesi 

(Savran 1998: 113–114). Gerek radikal feministlerin gerekse sosyalist feministlerin –

farklılıklarına rağmen- ayrı bir sistem olarak tanımladıkları patriarkayı analizlerine 
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katmayan sosyalist hareket, kadınların ezilmişliğinin kaynağı olarak tek başına 

kapitalist üretim ilişkilerini tespit eder. Sorunun kökenine ilişkin bu algı, kadınların 

nasıl bir mücadeleyle kurtulacağı sorusunu da sınıf mücadelesine katılarak diye 

cevaplar.  

 

3.3.1. Sosyalist Harekette Kadınların Durumu 
80 öncesinde sosyalist hareketin kadınların ezilmişliği karşısında nasıl politika 

yaptığı kadar sosyalist kadınların bu hareket içinde nasıl politika yaptığı da 80 

sonrası yükselen feminist hareketin gündemlerinden biri olur. 80 öncesinde Kurtuluş 

grubu içerisinde önce üniversite ardından kadın ve işçi çalışmaları (okulu terk 

ederek) içinde yer alan ve yine aynı gruptan (ve okuldan) yoldaşıyla evlenen, 80 

sonrasında İnsan Hakları Derneği kurucusu olan, sosyalist feminist olarak kadın 

mücadelesine katılan ve sosyalist hareket içinde de yer almaya devam eden Filiz 

Karakuş’un döneme ilişkin değerlendirmeleri, İkinci Dalga Feminist Hareketin 

Batı’da yükselişe geçtiği yılların hemen öncesinde sosyalist hareketteki kadınların 

yaşadıklarına ilişkin değerlendirmeleriyle, benzerlikler taşır.  

Bekarken politika yapmakla evliyken politika yapmak arasında ne gibi farklar olduğu 

sorusuna, “7 çocuklu bir ailede büyüdüm. Sonuçta bir kız çocuğu olarak sokağa 

çıkışımda belirli sınırlar vardı. Geceleri sokağa çıkamıyordum. Akşamları yapılan 

bazı toplantılara katılıyordum, bazılarına katılamıyordum, izinle çıkıyordum.   

Evlenmeyi bir yanıyla da özgürlük olarak değerlendirdim. O zaman iki seçenek 

vardı, ya ölecektik ya da devrim olacaktı. Her şey gibi evlilik de buna göre 

tasarlanıyordu. İnsanların birbirini sevmesi aşık olması önemliydi ama esas olan bu 

ilişkinin devrim sürecine ne kadar hizmet edeceğiydi. Bu yüzden evleneceğimiz 

insanı buna uygun seçiyorduk. O zaman herkes devrimi kendi siyasetinin yapacağını 

düşündüğü için evleneceği kişinin kendi grubundan olması önemliydi. Benim 

grubumda bu duruma ilişkin açık bir yasak yoktu ama üstlerimizden fikir alıyorduk. 

Örneğin benim seçimimle ilgili üstlerimden biri ‘sen geleceği parlak bir insansın iyi 

düşün’ dedi” diye cevap verir. “Erkekler istisnalar dışında kendilerinden gerideki 

kadınlarla evlenmeyi tercih ederlerdi, kadınlar için ise daha öndeki erkekler seçenek 

sayılıyordu. Hatta erkekler başka gruptan kadınları bile tercih edebilirlerdi çünkü 
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erkeklerin birlikte oldukları kadını gruba kazandırması kesin gibiydi” diye eklerken 

dönemin hareket içindeki kadınlara yaklaşımında, kadınların politik seçimlerinin ne 

kadar erkeklere bağlı değerlendirildiğini de ifade eder. Kadınlar bağımsız birer 

politik özne değil bir erkeğin karısı, sevgilisi, kardeşi olarak seçim yapan bağımlı 

kişilikler olarak değerlendirilmekteydi. “Kadınlar bir erkekle ilişkilerinde dikkatli 

seçim yapmak zorundaydılar zira politik gelecekleri yanlarındaki erkeğin geleceği ile 

sınırlıydı” tespitini yaparken aslında kadınların hayatlarındaki erkekten hep geride 

kalmak zorunda kaldığını ifade eder. Baba baskısından sonra eşitlik idealleriyle 

birlikte olduğu bir koca ile beraber olmanın “çok şahane” geldiğini söyleyen Filiz 

Karakuş, evlendiğinde ev işinin sorumluluklarıyla da yüz yüze geldiğini anlatıyor: 

“On dokuz yaşıma kadar bulaşık bile yıkamamışken ev işleri çok ağır geldi”.  Grup 

içinde daha etkili pozisyonlara gelmede kadın ya da erkek olmanın fark yaratıp 

yaratmadığı, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin ne kadar eşit olduğuna ilişkin 

soruya ise şöyle cevap veriyor: “Her ne kadar geleceğim parlak görünse de 

evlendiğim kişi benden daha ileriydi. Aynı seviyede başlamıştık ama bir süre sonra 

beraber başladığımız erkekler için bir ara kademe oluşturulup bizim yetkilimiz haline 

getirildiler. Zaten kadınlar en fazla beraber oldukları erkeğin seviyesine kadar 

yükselme şansına sahipti. Erkekler tabii ki daha kolay yükseliyordu. O zaman ki 

politikanın şiddet, silah, çatışma içermesi, kadınların durumunu gözeten bir 

politikanın söz konusu olmaması, seçimlerde delikanlılığın öne çıkmasına neden 

oluyordu. Ama o zaman bunun ne kadar hakkaniyetli olduğunu sorgulamıyorduk 

bile. Gerçi içerlemiştik ama kabulleniyorduk. Ancak bu arkadaşlar ara sorumlumuz 

oldukları günden itibaren çay servisi yapmamaya başladılar ve biz ‘kızlar’ itiraz 

ettik, ki ben küçük burjuva bir aileden geliyordum ve ev işlerine yabancı olduğum 

için çay yapmayı da bilmiyordum. Bunun üstüne o erkek arkadaşlar çay 

yapabileceklerini ama insanlara tepsiyle servis yapmayacaklarını ve temizlik de 

yapmayacaklarını söylediler. Aslında bizim itirazımız bir kadınlık bilinciyle değil 

kaba eşitlik mantığıyla yapılmıştı ama kararlıydık. Bunun üstüne daha üst 

sorumlularla yapılan toplantıda bizler eleştirildik ve arkadaşların karizması çizileceği 

için servis, temizlik yapmamalarında ama çayı demlemelerinde anlaştık”. Filiz 

Karakuş’un anlattıkları kadınların ezilmesinden kapitalizmin sorumlu tutulmasına 

rağmen sosyalist erkeklerin de mevcut erkek egemenliğinden kaynaklı çıkarlarını 
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nasıl savunduklarının, kadın işi diye bilinen işlerin aynı piyasa mantığıyla değersiz 

kabul edildiğinin göstergesi kuşkusuz. Pankart yazmak kamusal alan ait, değerli bir 

iş olarak görünürken politik faaliyetin örgütlendiği yerlerdeki temizlik, beslenme 

faaliyetleri, yani tüm kadınların evlerinde yapmakla yükümlü oldukları işler 

aşağılayıcı bulunur. Cinsiyetçi iş bölümü her fırsatta sosyalist gruplar içinde de 

yeniden üretilir.  Filiz Karakuş kadınların görevlendirilmesi esnasında birlikte 

oldukları erkeklerin pozisyonunun ne kadar önemli olduğu sorusuna da “Mesela o 

zaman İstanbul’daki kadın örgütlenmesinin yürütüldüğü Emekçi-Der’in Kadın 

Sekreterliğine atanan beş kadın sorumlu da grubun merkezinde ya da merkeze bağlı 

organlarında yer alan erkeklerin eşleriydi. Kadınların kendi temsilcilerini seçmeleri 

hatta fikirlerinin sorulması bile söz konusu değildi” diye cevap veriyor. Ki bu sözleri 

de aslında, 80 öncesinde kadın politikasının esas olarak kimin denetiminde olduğunu 

açıklar nitelikte.  Evlendikten sonra okulu bırakıp fabrikada çalışmaya başlayan Filiz 

Karakuş, bir yandan ev işlerini bir yandan da fabrikada politik faaliyetini (işçi 

örgütlemek için o işçilerin evine gitmek onlarla hayatı paylaşmak) yürütürken, evin 

geçimini de sağlamakta olduğunu, o dönem kadınların para kazanıp erkeklerin 

“profesyonel” devrimcilik yapmasının, yani tam zamanlı politika yapmasının, çok 

yaygın olduğunu söyler. Ev işlerini paylaşırken yemekten kendisi, bulaşıktan eşi, 

çamaşırın yıkanmasından kendisi, sıkılmasından eşi asılmasından yine kendisi(zira 

illegalite koşullarında dışarıdan “normal” bir aile olarak algılanmaları gerekmekte) 

sorumludur. Filiz Karakuş aralarındaki iş bölümünü “aslında bugün baktığımda her 

gün yapılması gereken esas işler benim omzumdaydı, üstelik o tam gün politika 

yaparken asla benim kadar da yorulmuyordu” diye değerlendiriyor. Yine de o 

dönemde yaşadığı kaba eşitlik anlayışının bile gerek solcuların gerekse toplumun 

yaşayışına oranla çok ileri olduğunu gördüğü için hiç şikayetçi olmaz. Cinselliğin 

nasıl yaşandığı sorusuna ise “günde on üç- on dört saat çalıştıktan sonra sevişmek 

istemememe rağmen eşimin bunun ileride sorun yaratabileceği uyarıları nedeniyle 

onunla birlikte olmam gerektiğini düşünüyordum” diye cevap verir.  

 

Filiz Karakuş’un söyledikleri 80 öncesinde sol hareketler içinde yer alan kadınların 

da özde toplumun geri kalan kesimiyle aynı kaderi paylaştığının göstergesi. Kadın 

erkek ilişkileri bağlamında, yer yer kimi özgürlük alanları açılmış görünse de, genel 
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olarak kadınlık rolleri yıkılmaya çalışılan düzenden aynen devralınır. Kadınların 

politik kimlikleri birlikte oldukları erkeğinkine eklemlenirken, ev içinde harcadıkları 

emek görünmez olmaya devam eder, cinsellik ve bedenleri evlilikle birlikte eşlere 

adeta tapulanır, tüm bunların değişip değişmeyeceği sorgulanmazken en iyi ihtimalle 

devrim sonrasına ertelenir. 

 

3.3.2 Bir Sosyalist Kadın Örgütlenmesi Deneyimi: İlerici Kadınlar 

Derneği- İKD 
Kapitalist sömürünün sonucunda ortaya çıktığı ve kapitalizmle ortadan kalkacağı 

düşünülen kadın ezilmişliğine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan kadın 

örgütleri de kadınları –esas olarak emekçi ve/veya yoksul mahallelerdeki ev 

kadınlarını- kapitalizme karşı mücadeleye katmayı hedeflerler. Örneğin Samsun’da 

kurulduğu, Kurtuluş dergisinde duyurulan Karadeniz Kadınlar Derneğinin amacı 

“demokratik kadın hareketinin gelişmesi ve kadınların halklarımızın bağımsızlık, 

demokrasi ve sosyalizm mücadelesine daha bilinçli ve daha büyük oranda 

katılmasını sağlamak” olarak özetlenir (Kurtuluş Mart 1978 Sayı 11). Kadınların ayrı 

örgütlenmesi gerektiğinden hareketle kimi kadın kadroları bununla görevlendiren 

sosyalist gruplar çoğunlukla herhangi bir çoğulculuk içermeyen, bir tür kadın kolları 

gibi faaliyet yürütülen kadın dernekleri kurarlar. Devrimci Yol dergisi Lenin’den 

yaptıkları alıntıyla nasıl bir kadın örgütlenmesi hedeflediklerini açıklar: 

 
Gerçeğe gözlerimizi kapamamalıyız. Geniş kadın yığınlarını yükseltmek, bunları 
parti ile ilişkili hale getirmek ve partinin etkisinde tutmak amacıyla partinin 
organları, çalışma komisyonları, komiteleri, bölümleri olmalıdır… Kadınlar arasında 
çalışmak için kendi gruplarımız, özel ajitasyon yöntemlerimiz ve özel örgüt 
biçimlerimiz olmalı, ki burjuva feminizmi değildir. Bu pratik devrimci 
politikasıdır(Devrimci Yol, Mart 1978 sayı 16)  

 

Bu yaklaşımla kurulan kadın dernekleri, ayrı bir örgütlenme olarak tanımlanmalarına 

rağmen ideolojik, politik ve örgütsel olarak tamamen sosyalist gruba bağlı olmaları 

doğal olarak algılanır. Her grup yayın organlarında işçi, öğrenci ve mahalle organları 

gibi kadın örgütlerinin haberlerini de duyurur.  

 



 47

 Amaç kadınların kadın olarak yaşadıkları sorunlar çerçevesinde örgütleyerek onları 

bilinçlendirip anti-faşist mücadeleye ve kapitalizm karşıtı mücadeleye katmaktır. Bu 

çalışmalara ilişkin yazılanlara baktığımızda kadınların ezilmesinin nedeni olarak 

gösterilen kapitalizme ait burjuva ideolojisinin sorgulandığına ilişkin bir belirti de 

söz konusu değildir. Analık yüceltilir, cinsellik anlayışı ve grup içindeki cinsiyetçi iş 

bölümü sorgulanmaz.  

 

70’li yıllarda kurulan kadın derneklerinin en karakteristiği, yaygını ve kitleseli İlerici 

Kadınlar Derneği- İKD dir. Dönemin sosyalist hareketinin kadın ezilmişliğine ilişkin 

politik hattının tüm izlerini taşımakla birlikte yaygınlığı ve görece bağımsızlığı 

nedeniyle özgün bir örnek oluşturur.  

 

Kuruluşundan iki ay sonra çıkarmaya başladığı Kadınların Sesi dergisinde İKD 

hedeflerini şöyle açıklıyor:  

 
İlerici Kadınlar Derneği 3 Haziran 1975 günü İstanbul’da çoğu emekçi kadınların 
çabasıyla kuruldu. Tüm çalışan kadınlara, yarınlarımızın umudu çocuklarımıza, tüm 
ilerici, demokrat, yurtsever güçlere kutlu olsun! İlerici Kadınlar Derneği tüm 
kadınlara ve halkımıza amaçlarını hedeflerini şöyle açıklamaktadır; Eğitimde, iş 
bulmada, terfide gerçek eşitlik sağlanmalıdır; Analık toplumsal bir işlev 
sayılmalıdır; Eşit işe eşit ücret verilmelidir; Var olan yasal hak ve eşitlikler hayata 
geçirilmeli yasalarda kadını aşağılayıcı maddeler düzeltilmelidir; Kadınlar, barışın, 
demokrasinin ulusal bağımsızlığın ve toplumsal ilerlemenin savunucuları olmalıdır. 
(Akal  2003:119) 

 

İKD’nin öncelikle çalışan kadınlara yönelik talepler ürettiğini ancak soyut bir eşitlik 

istemekle yetindiğini görürüz. Kuşkusuz öne sürdükleri taleplerin yasal güvenceye 

alınması bile o dönem için oldukça önemli kazanımlardır. Ancak formel bir eşitliğin 

kadınların kamusal alandaki ikincilliğini gidereceği fikriyle hareket ederler ve aynı 

yıllarda Batı’da feminist hareketin kampanyalarıyla gündeme gelen pozitif ayrımcılık 

gündemlerinde değildir.  

 

Kurulduğu yıllarda sınıf mücadelesini bölebileceği endişeleriyle eleştirilen, sadece 

kadınları örgütleme hedefinin feminizm anlamına geleceği suçlamalarıyla karşılaşan 

İKD,  tüm kadınları örgütleme hedefiyle yola çıktığının altını, çizer. TKP’nin yasal 

ve yasadışı yayınlarında kuruluşu desteklenen İKD, önüne demokratik ve ilerici bir 



 48 

kadın örgütlenmesi hedefi koyduğunu söyler. Özellikle kurucu kadrolar TKP ile olan 

organik ilişkilerine rağmen partinin kadın kolu gibi faaliyet göstermekten 

kaçındıklarını vurgularlar.  TKP Konferans kararlarında İKD’den kadın kolu faaliyeti 

beklemediğini belirtse de “partimiz, Türkiye kadın hareketinin TKP’ye eylem içinde 

sınanmış genç kadın komünistler yetiştirecek zengin bir kaynak olduğunun 

bilincindedir” kararıyla, İKD’den beklentilerini açıkça ortaya koyar: Kadınları son 

tahlilde komünist mücadeleye kazanmak, kadın mücadelesi içinde sınanmış kadınlar 

arasından kadro devşirmek (Akal 2003:123). 

 

İKD’li Emel Akal, İKD’yi anlattığı Kızıl Feministler adlı kitabında işleyiş ilkesi 

olarak demokratik merkeziyetçiliği belirleyen İKD’de de -dönemin solu ile aynı 

hastalıktan muzdarip- seçim sonucunda azınlıkta kalanların merkez tarafından tasfiye 

edildiklerini söylüyor. O dönem için örgütsel bağımsızlıktan anlaşılan ise yönetici 

kadrolardaki kadınların kararlarını alırken partili erkeklere onaylatma ihtiyacı 

duymamalarıydı. Anlaşılan o ki, bu kadınlar sahip oldukları politik deneyimlerle 

bağlı oldukları sosyalist grubun yönelimlerini kadın politikasına tercüme edecek 

yeterliliğe ulaşmışlardır. İKD’nin toplantı yaptığı diğer sosyalist grupların 

kadınlarından farklı olarak toplantı esnasında odadan çıkıp erkeklerin fikrin 

sormamış olması örgütsel bağımsızlığın göstergesi olarak değerlendirilir.  

 

Genel kurul kararlarında kadın işi olarak bilinen ev işlerinin kadınlar açısından 

yıpratıcı, geriletici ve tekdüze niteliğine vurgu yapan İKD de, diğer bütün sosyalist 

gruplar ve kadın örgütleri gibi, kadınların ezilmişliğini kapitalist sömürüye bağlar. 

Bu yaklaşımla feminizmle kendini ayrıştırırken, kadınların erkeklere karşı mücadele 

etmesini yanlış bulduklarının ısrarla altını çizer. İdeolojik çerçeveleri en azından 

yönetici durumundaki kadınların ideolojik-politik ve örgütsel olarak bağlı oldukları 

TKP’nin, resmen parçası olduğu Komünist Enternasyonaller ve Komintern 

çizgileriyle aynıdır (Akal 2003).  

 

İKD’nin sosyalist kadınların kurduğu kadın örgütlenmelerinden en önemli farkı ise 

kitleselliğidir. 1975 yılında yayımlanmaya başlayan Kadınların Sesi’nin 1978 yılında 

25.000’lik bir satış rakamına ulaşması, 1980 Ağustos ayındaki son sayısında ise 
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35.000 adet basılmış olması, İKD’nin kadınlar arasındaki etkinliğinin göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Özellikle de 80 sonrasında yükselen feminist hareketin 

yayınladığı dergilerin tirajlarının 3000 civarında olduğu düşünüldüğünde.  
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4. TÜRKİYE’DE SOSYALİST FEMİNİZM 
 
4.1. Sosyalist Feminizmi Doğuran Koşullar 
 
4.1.1 12 Eylül 
12 Eylül, 1980’de başlayıp resmi olarak 7 Aralık 1983’te TBMM’nin yeniden 

açılmasıyla sona erdi. Somut etkileri ise, 1991 yılında yapılan 12 Eylül sonrasının 

üçüncü genel seçimlerine kadar, yani 12 Eylül’le kurulan ANAP’ın iktidarı 

devretmesine kadar hissedildi. Ancak varlığını sürdüren 82 Anayasasıyla Türkiye 

Cumhuriyetinin son yirmi beş yıldır yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal 

krizlerinin belirleyicisi olma konumu sürdürüyor. Darbecilerin yargılanmasını 

yasaklayan 15. maddenin halen yürürlükte olması, bir 12 Eylül kurumu olan 

YÖK’ün,  yüzde on barajlı seçim sisteminin varlığını sürdürmesi, 27 Mayıs’la 

kurulan ve sivil siyaset üzerindeki gölgesi artan MGK’nın tartışılamaz hale gelmesi 

aslında 25 yıl sonra 12 Eylül’ün hala yaşadığının göstergeleri sayılabilir.  

 

Sayılarla 12 Eylül: 650 bin kişi gözaltına alındı ve neredeyse hepsi işkence gördü. 1 

milyon 680 bin kişi fişlendi. 388 bin kişiye pasaport yasağı kondu. 210 bin dava 

açıldı, 7 bin kişiye idam cezası istendi. 517 ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi. 

Darbe lideri Kenan Evren’in “asmayalım da besleyelim mi” sözü dönemin hukuk ve 

insanlık anlayışının simgesi oldu. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin 

işkenceden öldüğü kesinleşti. 299 kişi cezaevlerinde öldü. 14 kişi açlık grevlerinde 

hayatını kaybetti. 16 kişinin “kaçarken” vurulduğu, 95 kişinin “çatışmada” öldüğü, 

43 kişinin de intihar ettiği resmen açıklandı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten, 

14 bin kişi yurttaşlıktan atıldı. 937 film sakıncalı olduğu için yasaklandı, 39 ton 

gazete dergi kitap imha edildi, 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. 

23 bin 677 dernek kapatıldı, gazetelerin yayını toplam 300 gün durduruldu. (Çiçek 

2005, Öngider 2005) 
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12 Eylül dönemindeki sorgularda, cinsel taciz ve tecavüz,  sosyalist kadınlara yönelik 

bir sindirme ve işkence yöntemi olarak sık sık kullanılır. Kimi zaman bizzat kadınları 

kimi zamanda eş, sevgili ya da akraba erkekleri konuşturmak için uygulanan bir 

işkence yöntemidir cinsel taciz ve tecavüz. “Kadınların gözaltına alındıklarında 

duydukları en büyük korku da buydu aslında. Yine de cezaevinde çoğu kadın bunu 

açıklamaktan ve şikayetçi olmaktan imtina etti. Toplumsal değer yargılarının ağırlığı 

bu konuda kendini hep hissettirdi” (Betül Osmanağaoğlu ile Söyleşi 2006) . Aslında 

namusun kadın bedeninin el değmemişliğinde olduğu yargısıyla yoğrulan erkek 

egemenliği, kadınları susmaya zorlarken, savaşlarda sıkça rastlanan, düşmanı moral 

açıdan çökertmek, sahip olduklarını fethetmek, onu “namusunu kirleterek” alt etmek 

duygusuyla, kadın bedeni üzerinden zafer elde etmeyi sorunsallaştırmak bir yana 

meşrulaştırır.  

 
Üçüncü Dünya kadınlarının çalışmaları, militarizasyonun bir açıklamasını 
yapabilmek için, resmi askeri kurumların ötesine bakmak gerektiğinin altını çizer. 
Örneğin Hindistanlı feministler hükümetlerinin uyguladığı şiddetin popüler bir 
biçimde kabul görmesinin, ataerkil aile inançlarının ve yapılarının süregiden 
meşruiyetine nihai olarak nasıl bağlı olduğunu tarif ederler (Enloe 2002: 32)    

 

Kadın siyasi tutuklulara yöneltilen cinsel şiddet onları denetleme, cezalandırma ve 

sorgulamada kilit unsurdur. Tecavüz kadının sosyal denetimini sağlamak amacını 

taşıyan standart işkence yöntemi haline gelir. Devlete karşı mücadele eden 

siyasallaşmış kadınlar cinsel işkencenin hedefi olurlar. Kadınlara cinsel işkence 

yapılmasının ardındaki temel fikirlerden biri, ona evine geri dönerek eş ve anne 

olarak geleneksel rolünü yerine getirmesi gerektiğinin öğretilmesidir. Yalnızca bu rol 

kadının patriarkal toplumda saygı görmesini sağlar. Kadınlar sadece bir erkeğin 

annesi, karısı, kardeşi ve sevgilisi olabilirler. Ki 12 Eylül’de bu roller bile onları 

çoğu zaman cinsel işkencenin nesnesi olmaktan koruyamaz.   

 
Kadın siyasi tutukluların hapsedilmeleri ve işkence görme süreçleri , “maço” ataerkil 
sistemin kadınlara beslediği aşağılama ve nefretin kristalize oluşunu temsil eder; bu 
süreçler, örgütlü şiddetin asker-polis yapıları tarafından uygulanır. Bu kişiler, 
yalnızca “izinsiz denetim dışına çıkan” erkekler değil, bizzat yetkili Devlet 
“güvenlik” mensuplarıdır. Bu gerçek bizi şaşırtmamalıdır; ordu, tanımı gereği,  
toplumda ve ailede kadının ideolojik boyunduruk altına alınmasını pekiştiren bir çok 
kurum arasında, erkek üstünlüğüne en çok inanan ve ataerkil olandır. (Bunster 
1989:106) 
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12 Eylül’ün sınıfsal niteliği ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu başkanı 

Halit Narin’in “bu güne kadar işçiler gülüyordu artık gülme sırası bizde” dediği 

kelimelerle zihinlere kazındı. TÖB-DER, POL-DER gibi meslek örgütlerinin yanı 

sıra yöneticileri siyasi iktidarlarla resmi görüşmeler yapan DİSK gibi, emek örgütleri 

kapatılırken ve yetkilileri de gizli örgüt kurmaktan yargılandı. 23 Ocak 1980’de yani 

ünlü 24 Ocak kararlarından bir gün önce bir Amerikan doları 47,1 lirayken bir yıl 

sonra 27 Ocak 1981’de 1 dolar 91,9 lira oldu. 24 Ocak 1980’de Başbakan Süleyman 

Demirel ve müsteşarı Turgut Özal yeni ekonomik kararları açıkladıklarında Bülent 

Ecevit tarihi bir saptama yapar ve “Bu Latin Amerika modelidir demokrasiyle 

yürümez” der. 1970’ler boyunca Latin Amerika’da toplumsal mücadelenin yükseldiği 

Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelerde askeri diktatörlükler iktidardadır. Nitekim 12 

Eylül’ün generalleri ilk iş olarak 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal’ı 

ekonomiden sorumlu kıldılar. 1980’de altı milyon olan sendikalı işçi sayısı 1985’de 

iki milyonun altına indi. Bir işçinin 1979’da 8,4 dolar olan günlük ücreti ise 1985’de 

4 dolara düştü. Özal’ın ihracata dayalı büyüme modelini uyguladığı 80’li yıllar 

sendikasızlaştırma, güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücret ve hızla yoksullaşma 

anlamına gelir. Reagan, Thatcher ikilisinin sosyal devlete saldırdığı bu yıllarda 

Özal’da aynı politikaların uygulayıcılığını Türkiye’de üstlenir. Mevcut toplumsal 

dengeler ancak tüm toplumsal muhalefetin zor yoluyla susturulduğu bir askeri 

diktatörlük rejimiyle bu politikaların hayata geçmesini mümkün kılar. (Çiçek 2005, 

Öngider 2005) 

 

12 Eylül’e ideolojik kimliğini ise Türk-İslam sentezi anlayışı verir. Darbe lideri 

Kenan Evrenin tüm konuşmalarında Kuran’dan ayetler okuması, din derslerinin 

zorunlu hale gelmesi, imam hatip liselerinin açılmasına hız verilmesi ve Alevi 

köylerine cami yapılması, Türkçe dışındaki dil ve lehçelerin başta Kürtçe olmak 

üzere yasaklanması bu ideolojik kimliğin sonuçları olur. Aslında 12 Eylül’ün 

başlangıç hedefleri düşünüldüğünde başarısı tartışılır. Solun gücü büyük ölçüde 

kırılmakla birlikte öngörülmeyen aktörler sahneye çıkar ve geleneksel devlet 

politikalarını ve kimliğini zorlamaya başlar. Radikalleşerek Türk-İslam senteziyle 

çizilmek istenen sınırların dışına taşan ve uluslararası ilişkilere giren siyasal İslam ve 
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Cumhuriyetin tüm kuruluş teamüllerini alt üst eden Kürt Hareketi bu aktörlerin en 

önemlileridir (Taşkın 2002: 582).  

 

 

4.1.2. Feminist Hareketin İlk Yılları – Kaktüs Öncesi   
Bir grup kadın (Şirin Tekeli, Gülnur Savran, Stella Ovaida, Zeynep Avcı, Yaprak 

Zihnioğlu, Feraye Tınç, Gülseli İnal) 1981 sonu 1982 başında bir araya gelerek  

Yazko için bir kitap dizisi hazırlama çalışmalarına başlarlar. Bu kadınların bir araya 

gelmeleri, bir şekilde birbirlerinin feminizme yönelik ilgilerinden haberdar 

olmalarından kaynaklanmaktaydı. Önce Şirin Tekeli’ye önerilen kitap dizisi 

hazırlanması, Tekeli’nin bunun ancak kolektif bir çalışmayla mümkün olacağını 

düşünmesiyle diğer kadınlarla ilişkiye geçilmesini sağlar. Kadınlar birbirini bulur. 

Bir araya gelen kadınların ortak özelliği değişik yabancı dillere çeviri yapabilecek 

düzeyde hakim olmalarıydı. Öncesinde her birinin feminizmle ilişkilenmesi de farklı 

biçimlerde gerçekleşmişti. Bu toplantılardan haberdar olan başka kadınların da 

katılımıyla grup genişler ve çeperinde başka küçük gruplar ortaya çıkar. (İnal, 

Savran, Tekeli, Tınç, Torun, Zihnioğlu 1984) Bu kadın grupları İkinci Dalga 

Feminist Hareketle ortaya çıkan ve feminist literatürde bilinç yükseltme grubu olarak 

adlandırılan toplantılarla örgütlenir. Catharine MacKinnon bilinç yükseltme 

gruplarını şöyle tanımlıyor:  

 
Feminizm çıkarlarını koruduğu kitle tarafından yaratılan ilk kuramdır. Yöntemi, 
yakalamaya çalıştığı gerçeği kuram olarak özetlemektir. Marksist yöntem diyalektik 
materyalizmken, feminist yöntem bilinç yükseltmedir. Kadınların toplumsal 
tecrübesini anlamını,yaşam devam ederken , kolektif ve eleştirel biçimde yeniden 
şekillendirmek… 
1960 ve 70’lerde oluşturulan bilinç yükseltme grupları birçok kadın için, çok rağbet 
görmekte olan feminizmle ilk gerçek karşılaşmaları olmuştur. Bu gruplar arkadaş 
ilişkileri içinde kolej ve üniversite çevresinde, kadın merkezlerinde, mahalle 
komşuları arasında, kiliselerde ve işyerlerinde kendiliğinden ortaya çıktı… 
Katılımcılar genellikle açıklık, dürüstlük ve kendinin farkında olma ilkelerini 
benimsemişlerdi. Eğer katılanlardan biri sorununu tartışamadığını veya tartışmakta 
zorlandığını hissedecek olursa, bunu tipik bir grup başarısızlığı sayıyorlardı.  
(MacKinnon 2003) 

       

 İlk etkinlik, 20-23 Nisan 82’de Yazko’nun kadın dizisini tanıtımı amacıyla 

düzenlenen,  Gisele Halimi’nin de katıldığı, Kadın ve Sorunları Sempozyumuydu. 
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Kadınlar bir yandan hazırlıklara devam ederken bir yandan feminizm üzerine 

tartışmaya başlarlar. Kendilerini örgütlü olarak ilk ifade ettikleri yer 1983 yılında 

Somut Dergisinde kadınlara ayrılan sayfa olur. Yazko’da yönetimin değişmesinin 

ardından kadınlar yaptıkları çalışmaları değerlendirmek amacıyla feminist bir 

yayınevi kurma kararı alırlar ve 84 Mart’ında Kadın Çevresi resmen kurulur. Nisan 

ayında Ankaralı feministler toplanmaya başlar. Kasım 84’de kitaplar henüz hazır 

olmamasına rağmen Kadın Çevresi kitap fuarına katılır.  Ocak 1985’de Kadın 

Çevresi’nin ilk kitapları yayımlanır: Feminizm-Andree Michel, Evlilik Mahkumları-

Lee Commer, Kadınlık  Durumu-Juliet Mitchell (Ovadia 1994, Tekeli 1998). Aralık 

1984’de Gülnur Savran, Kadın Çevresi Kitap Kulübünde ilk kez feminizmde 

ayrımları anlatır (Ovadia 1994, Tekeli 1998). 1985’de Yapıt dergisinin Mart 

sayısındaki kadın dosyasına feminizmdeki ayrımları eşitlikçi- radikal- sosyalist 

olarak nitelendiren “Feminizmler” makalesini yazar. Gülnur Savran o dönemde 

neden böyle bir ayrımın altını çizme ve kendisini sosyalist feminist olarak tanımlama 

ihtiyacı duyduğu sorusuna şöyle cevap veriyor: “Baştan beri sosyalist kadınları 

feminizme çağırmak benim için çok önemli oldu bunun yolu da bir gelecek 

perspektifi sunmaktan geçiyordu. Aksi takdirde sosyalist kadınları feminizme 

çağırmak mümkün olmayacaktı. Sosyalist feminizm böyle bir gelecek perspektifi 

sunduğu için baştan beri kendimi hep öyle nitelendirdim. Neden bir gelecek 

perspektifi sunuyor, çünkü feminizmin bütün taleplerinin –bir isyan ama bir de 

talepleri var- gerçekten radikal olanları ancak toplumsal kaynakların ihtiyaca göre 

dağıtılacağı bir toplumda mümkün. Bunun berisinde ancak bir takım düzelmeler olur 

hakların verilmesi, şiddete karşı mücadele, kadınlar güçlenir.  Ama gerçek bir 

kurtuluşun toplumsal kaynakların iradi olarak kullanılabileceği bir toplumda 

mümkün olabileceğini ve bir gelecek perspektifi sunmadan da feminizmin sosyalist 

kadınlar için yeterince ikna edici olmayacağını düşünüyordum. Yani sosyalist 

feminizm mümkündür ve gereklidir çünkü sosyalist kadınlar yoksa sosyalist toplum 

feminizmin karşısına çıkarılacaktı. Böyle bir karşıtlık olmadığını ve gerekmediğini, 

tersine sosyalist bir toplumun sunacağı olanakların feminizm için yararlı ve gerekli 

olduğunu düşünüyordum. Sosyalist kadınları feministleştirmek önemliydi ama 

emekçi kadınları örgütlemenin feministler açısından birincil görev olduğunu 

düşündüğümden değil” (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006).  
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Filiz Karakuş da feminizmle ilk tanışmasını anlatırken Gülnur Savran’ın sosyalist 

kadınların feministleşmesi beklentisinin gerçekliğinin ispatı niteliğinde açıklamalar 

yapıyor: “Benim için feminizm sosyalizmin kriterleriyle bir burjuva ideolojisiydi. 

Feminist kadınların, aslında ayrıntı bilmememe rağmen, cinsel özgürlük isteyen 

kadınlar olduğunu düşünüyordum. Feminizme ve bu talebine karşıydım. Temelsiz ve 

başlı başına yanlış buluyordum. Sosyalist kadınlar için cinsellik temel bir şey 

olmamalıydı. Feminizmi ilk öğrenme ihtiyacım ise sosyalist grubumun 

düzenleyeceği bir toplantının seçilecek temsilcilerine ilişkin, o dönem Avrupa’da 

feminist akımlardan etkilenen, yetkili bir arkadaşın  seçim esnasında eşit seviyedeki 

iki kişi arasından kadın olanın tercih edilmesi önerisiyle, ortaya çıktı. Bunu 

aşağılayıcı buldum. Karşı yazı yazmak için Türkiye’de feminizm üzerine çıkmış dört 

beş kitabı okumaya başladım, (Şirin Tekeli’nin Kadınlar ve Siyasal Toplumsal 

Hayat, Ann Oakley’in Kadın ve Eşitlik, Juliet Mitchell’ın Kadınlık Durumu, 

Somut’taki yazılar)  84-85 yıllarıydı ve eşim içerdeydi. Bu süreçte bir aile olarak 

sosyalist grup içinde var olmakla tek bir kadın olarak var olmanın farkını da görüyor, 

önceden görmediğim bir sürü sorunu fark ediyordum. Kitaplarda özel alana ilişkin 

kısımlar beni çok etkiledi. Kendi yaşadıklarımı buluyordum okuduklarımda. 

Muhtemelen kapitalizmle cinsiyetçiliğin birbirini nasıl beslediği bölümleri de 

sosyalist olduğum için beni rahatlattı.  Sosyalizme ihanet ettiğim fikri oluşmadı. 

Kendimin de ne eşit ne de kurtulmuş olduğunu gördüm. Aslında eşit hak istemek 

değil pozitif ayrımcılık gerektiğini fark ettim. Ben aslında hep feminizmden 

etkilendiğimi düşünürdüm ama aslında hem sosyalist hem feminist olabileceğim 

düşüncesi beni rahatlattı sanırım. Yine de kendime feminist dediğim ilk zamanlarda 

çoğu arkadaşım ‘bu kadın cinselliğini özgürce yaşar’ sonucuna vardılar” (Filiz 

Karakuş ile Söyleşi 2006). 

 

Kasım 1985’de 11. Tez “Marksizm ve Feminizm” sayısını yayımlar. 1986’da 

feministler ilk kampanyalarını örgütler. BM’nin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’nin gerektirdiği iç hukuk düzenlemelerinin yapılması için 

dört bine yakın imza toplanır ve meclise teslim edilir. Örneğin Filiz Karakuş da 

tutuklu yakınlarından ve sosyalist grubundaki kadınlardan iki yüze yakın imza toplar. 
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Üstelik Sözleşme formel bir eşitlik anlayışını ifade etmesine rağmen sosyalistler 

arasında o dönem önemli bir feminist belge olarak algılanmaktadır (Filiz Karakuş ile 

Söyleşi 2006).  

 

8 Mart 1987’de Feminist dergisinin ilk sayısı yayımlanır.  Bu sayıda Gail Chester’ın 

“Ben Kendime Radikal Feminist Diyorum” başlıklı yazısının çevirisi vardır. 

1987’den itibaren “kampanyalar” dönemi başlar. Kampanyalar: 

 
…tek bir tek bir somut sorun etrafında, çeşitli eylemler ve etkinlikler şeklinde 
gerçekleşen; farklı kitlelere hitap edebilecek çeşitli eylemlerle çevrelenen, geçici bir 
dönemi kapsayan faaliyet dizileriydi. Tekil bir hedefe yönelindiğinden, örgütlenmesi 
ve oluşturduğu yapılar genellikle geçici, gevşek oluyor; bunların ömrü de kampanya 
süresine göre belirleniyordu. Bu esnek yapı farklı kadınların kampanyaya katılımını 
da mümkün kılıyordu. (Savran 2005:82).    

 

İlki, 1987 Nisan’ında Feminist dergisinden kadınların önerisiyle başlatılan Dayağa 

Karşı Kampanya. Feminist hareketin sokağa ilk çıkışı olmasının yanında 12 Eylül 

sonrasında düzenlenen ilk mitingin gündemini belirlemiş olması açısından da önemli 

bir süreç. Kocasından dayak yiyen bir kadının boşanma talep ettiği mahkemede 

hakimin, “kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” diye 

gerekçelendirerek boşanmayı reddetmesinin ardından, kadınlar sokağa çıkmaya karar 

verirler. 17 Mayıs 1987’deki bu yürüyüşe bazı sosyalist gruplardan kadınlar da 

katılır. Kadınlar ilk kez kendi belirledikleri bir gündemle ve kendi örgütledikleri bir 

eylemle sokağa dökülürler. 29 Mayıs 1987’de ağırlığını sosyalist Aydınlık 

grubundan kadınların oluşturduğu Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği (AKKD) 

kurulur. Ekim’de, dayağa karşı kampanyanın bir parçası olarak, Kariye Şenliği 

düzenlenir. Bu şenlikte feminist tartışma ve oyunların yanı sıra feminizmle ilişkiye 

geçmek isteyen kadınlarla bir buluşma imkanı yakalanmış olur. Dayağa Karşı 

Kampanya somut bir hedefle başlar: Kadın Sığınağı. Yine kampanyanın sonlarına 

doğru bir grup feminist, kadınların yaşadıkları şiddeti ifade ettikleri bir kitap 

çalışmasına başlarlar: Bağır Herkes Duysun. 8 Mart 1988’de Cağaloğlu’nda geçici 

kadın müzesi oluşturulur. Bu müzede tencere tavadan gelinliğe kadar uzanan ve 

kadınların karşılıksız emeklerini, bedenlerine yönelik şiddeti, suiistimali simgeleyen 
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bir takım nesneler sergilenir. Mayıs 88’de Sosyalist Feminist Kaktüs yayımlanmaya 

başlar (Ovadia 1994, Savran 2005). 

 

 

 

 

4.2. Sosyalist Feminizm Kendini Anlatıyor: Kaktüs 
 
Cinsiyetçiliğin hayatımızdaki etkilerini kapitalizmle 
tarihsel ilişkisi bağlamında irdelemeden anlamak 
mümkün değildir (Ehreinrech [1976] 1997:68).  

 

Feminist’in yayımlanmasının ardından, “Dayağa Karşı Kampanya”nın sonucunda 

çıkarılan Bağır Herkes Duysun adlı kitabı hazırlayan sekiz kişilik gruptaki beş 

kadının, süreç içinde politika yapış tarzlarının ortaklaşmasıyla bir dergi çıkarma 

kararı alınır. Öncelikli amaç sosyalist feminist bir dergi çıkarmak değildir. Dergi 

kararının alınmasından sonra yaşanan okuma sürecinin sonucunda Kaktüs’ü 

çıkarmaya karar veren kadınlar kendilerini sosyalist feminist olarak tanımlamaya 

başlarlar.  Sosyalist feminist ibaresinin derginin ismine eklenme nedeni ise –

Sosyalist Feminist KAKTÜS-  yapılan resmi başvuru sonucunda Kaktüs isimli bir 

başka derginin varlığının ve yasal olarak tek başına Kaktüs isminin 

kullanılamayacağının öğrenilmesidir. Yayın Kurulu, neden Kaktüs adını seçtiğini 

açıklamak için “ev tipi küçük olabilir ama sokakta da yaşamını sürdürebilir. Çeşitli 

türleri vardır. Çiçek açar ama dikenleri de vardır” derken kaktüs, kadınları tarifleyen 

bir metafor olarak kullanılmaktadır (Savran 2005:121).  

 

Derginin gerek isminde gerekse politik içeriğinde sosyalist feminist bir vurguyu 

özellikle yapmayı düşünmemelerine ya da yayın kurulunu oluşturan kadınların bir 

araya gelme nedeninin kendilerini sosyalist feminist olarak tanımlamaları 

olmamasına (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006) rağmen çıkış yazısının başlığı “Biz 

Sosyalist Feministiz”dir.  Bu yazıda, kadınların nasıl yaşadığını yani kadınlık 

durumlarını, mevcut kadınlık hallerinin ortaya çıkış nedenlerini, cinsiyetçi sistemi, 

kadın politikasından ve bağımsız kadın politikasından ne anladıklarını, “kişisel olan 
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politiktir” tespitinin teorik-politik anlamını, bağımsız kadın hareketinin ne olduğunu 

ve olması gerektiğini ifade ederler. Bu başlıklar ve kavramlar çerçevesinde ifade 

edilen politik duruşlarının, yani sosyalist feminizmin ne olduğunu ve neden 

kendilerine sosyalist feminist dediklerini de yine aynı yazının sonunda ifade ederken 

aslında Kaktüs’ün ve Türkiye’deki sosyalist feminizmin ilk politik perspektifini de 

belirlerler (Kaktüs 1988:Sayı 1).  

 

4.2.1. Özel Alan/Aile 
“Biz Sosyalist Feministiz” başlıklı çıkış yazısında kadınlık durumları tariflenirken, 

“erkek egemenliğini hangi somut biçimler altında yaşadığımızı toplumun temel 

örgütlenme alanlarına bakarak ortaya koymak istiyoruz” ifadesinden sonra, 

öncelikle kadınların aile içindeki konumlarına ilişkin tespit ve yaklaşımlar ortaya 

konur. Kadın=ana özdeşliği üzerinden kurulan toplumsal cinsiyetle, kadınların 

evlilik, çocuk, evişleri bağlamındaki, yani ailedeki konumu, tariflenir. Aileyi 

kavramanın kadınların ezilmesine ilişkin bazı analitik ve pratik sorunların 

çözümünde önemli bir rolü var. Çünkü kadınların her zaman açıkça yerleştirildikleri 

yer tam tamına ailedir (Barret 1995: 178).  Aile ilk ortaya çıkışından bu yana 

değişmiş olsa da yalnızca idealist bir kavram olarak değil, çok önemli bir birim 

olarak, belirli bir katılık ve özerklikle varlığını sürdürmüştür (Mitchell, 1985:212). 

Kadınların kamusal alandaki ezilmişliğinin özel alandaki/ailedeki/evdeki 

konumlarından kaynaklandığı tahlili ikinci dalga feminist hareketin, hem her iki 

akımının da –radikal feministler ve sosyalist feministler- ortak tespiti olması hem de 

ayrım noktalarını oluşturması nedeniyle, aile öncelikle kuramsal olarak incelenir. 

Marx ve Engels, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin doğal 

olduğunu ve doğanın kültür karşısındaki ikincil olduğunu söyleyen Viktoryen 

varsayımı kabul ederler. İlk toplumsal işbölümünün kadınla erkek arasında 

gerçekleştiği tespitleri doğrudur ancak aile içindeki işbölümünü de bunun doğal 

sonucu olarak kabul etmeleri bir yanılgıdır. Bu yanılgı yüzünden işbölümünün 

gerçekten önemli sonuçlarının kafa ve kol emeği arasındaki bölünmeyle ortaya 

çıktığı sonucuna varırlar (Coontz, 2002:126). Bu da ev içindeki kadın emeğinin 

maddeci tahlilinin eksik kalmasına ve İkinci Dalga Feminist Hareket tarafından 
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Marksizmin cinsiyet körü olduğu değerlendirmesi yapılmasına neden olur. Sosyalist 

feministler ise öncelikle ev içindeki kadın emeğinin maddeci bir tahlilini geliştirirler.  

 

Yazı, kadınların aile/özel alandaki konumlarının kamusal alana yansımasını 

açıklayarak devam eder. Zira Marksist kuram, aile ve kadınların ezilmişliği dahil 

hayatın her alanının toplumsal üretimce belirlendiğini ve toplumsal devrimin eski 

aileyi çözeceğini, kadınların eşitliğinin önündeki engelleri kaldırıp kadınların 

kurtuluşuna giden yolun taşlarını döşeyeceğini iddia etmektedir (German 1997:148). 

“Biz Sosyalist Feministiz”de ise tarih boyunca sosyalistlerin kapitalizmden kaynaklı 

eşitsizlikler olarak tanımladıkları, kadınların ucuz emek gücü olması, cinsiyetçi 

işbölümü, ücret dengesizliği, örgütsüzlük gibi somut koşulların esas olarak özel 

alandaki egemenlik ilişkisinden kaynaklandığı ifade edilir. Benzer bir yaklaşımı 

Feminist dergisinde de görürüz. “Feminizmin Adı” başlıklı yazıda “cinsiyetçi 

sistemin temel direği açıktır ki iki cinsin birer üyesini çeşitli kurallara göre bir araya 

getiren ve içinde bulunduğumuz toplumda bu bir araya gelişin tek meşru ve yasal 

biçimi olan ailedir” denir (Feminist 1987, sayı 1). Zira ailenin özellikle yeniden 

üretim süreci bağlamındaki ekonomik rolünün yanında ideolojik işlevi de söz 

konusudur. Geçmişteki idealleri kalıplaştırır ve onları günün beğenileri olarak sunar. 

Doğası gereği ailenin varoluş nedeni geleceği önlemektir (Mitchell 1985:215). 

 

Yazı, erkek egemenliğinin kadınların aile içindeki ve kamusal alandaki konumlarının 

kültürel ve ideolojik olarak yeniden üretilip pekiştirilmesi ve uygun yasal, politik 

düzenlemelerle sürdürülmesinin araçlarını tespit eder. Bilim, sanat ve iletişim 

olanakları erkek egemenliğini meşrulaştırarak besler. Kaktüs’ün ideoloji kavramı, 

Marksizmin en genel anlamda, kapitalist üretim tarzında gerçekliğin çifte boyutunu 

ayrımlaştırarak daha karmaşık kılınmasına rağmen, bilinçte ve gerçeklikte ayrı ayrı 

olmak üzere çifte tersyüz olma düşüncesi olarak değerlendirilen ideoloji tanımından 

çok, Gramsci’nin organik ideolojiler kavramına yaklaşmaktadır: Tek başına üretim 

tarzına/ekonomik altyapıya bağlı bir üst yapı olarak değil sanat, hukuk, ekonomik 

etkinlik, bireysel ve kolektif hayatın bütün birimlerinde üstü örtük olarak bulunan bir 

dünya görüşü (Larrain 2001: 293–295). Bu anlamıyla sosyalist feminizm kadın 

ezilmişliğinin kapitalist üretim tarzına ait ideolojinin sonucu olarak kavranmasına 
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itiraz eder. Zira bu, kapitalist üretim tarzının ortadan kalkmasıyla üstyapıların da 

tasfiye olacağını öne süren ekonomist yaklaşımın bir başka yüzüdür. Reel sosyalizm 

deneyimleri de bu yaklaşımın benimsendiği süreçler olarak patriarkanın varlığını 

sürdürdüğü sistemler olur. Feminizm, ideolojiyi zihinsel düzeyde ekonomik 

çelişkileri işleyen bir şey olarak gören mekanik görüşü sarsmak konusunda önemli 

bir rol oynar. Zira bütün ideolojik biçimlerin sermayenin işgücünü sömürmesinin 

yansıması olarak algılandığı ve toplumsal cinsiyetin dikkate alınmadığı bir kapitalist 

çözümlemenin anlamı yoktur (Barret 1995:87). Feminizm, Batı’nın aile hayatına 

ilişkin bilgilerinin ve aile konusundaki inançlarının ideolojik yanlılığını sergileyerek 

kadınların ortak çıkarlarının açığa çıkarılmasını sağlar (Ramazanoğlu 1998:199). 

 

4.2.2. Cinsiyetçi Sistem 
“Biz Sosyalist Feministiz” ekonomik ve ideolojik bütünselliğiyle değerlendirdiği 

erkek egemenliğinin, tarihsel bir olgu olduğu ve kaynağında kadının biyolojik 

farklılığının ve/veya kapitalist üretim ilişkilerinin dışında bir sistemin var olduğu 

sonucuna ulaşır: Cinsiyetçi sistem.     

 
Tüm insanların biyolojik bir cinsiyeti var: Erkek ya da dişi. Bir de öğrendiğimiz 
toplumsal cinsiyetimiz var: Kadınlık ve erkeklik. Birincisi  fizyolojik farklılıkları 
ifade ediyor, eşitsizlikleri değil. İkincisi ise biyolojik farkları öne sürerek kadın ve 
erkeğin toplumsal konumlarının eşitsiz oluşunu doğallaştırıyor. Cinsiyetçi sıfatı 
cinsler arası eşitsiz iş bölümü yaratan, bunu sürdüren ve erkeklerin egemenliğine yol 
açan bütün toplumsal ilişkileri davranışları düşünceleri ve edimleri belirtiyor.  Bu 
sıfatı sistem sözcüğü ile kullanarak erkek egemenliğinin tarihin çok uzun bir dönemi 
boyunca var olduğunu ve bütün dünyada sistematik olarak sürdüğünü anlatmak 
istiyoruz. 
…Toplumsal üretime katılacak emek gücünün yeniden üretimi (beslenme, giyim, 
temizlik vb.) kadın tarafından ücretsiz gerçekleştirilir oldu. Bu işi erkeğin değil 
kadının yapmasını sağlayan ise sermayenin mantığı değil, geçmişten devralınarak 
uyarlanan cinsiyetçi sistem.  Kadının emeğinin ürünlerine evde koca, işyerinde 
kapitalist tarafından el konuyor. Kadınları erkekler eziyor, kapitalistler sömürüyor. 
(Kaktüs 1988, Sayı 1) 

 

Cinsiyetçi sisteme ilişkin bu tahlille, kadınların ev içinde harcadığı emeğin patriarkal 

üretim tarzı kapsamında, evdeki erkek tarafından sömürüldüğünü yani toplumda iki 

çeşit üretim tarzı olduğunu –kapitalist ve patriarkal- öne süren radikal feminizmle 

(Delphy 1998) ayrım ortaya konur. Kadınların ev içinde harcadığı emeğin 

kapitalizme eklemlenen patriarkanın egemenliğini yeniden üretim sürecinde 
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kurmasını sağladığı ifade edilmektedir. Diğer yandan ev içindeki ezilmenin kapitalist 

üretim tarzının bir sonucu olduğunu iddia eden geleneksel sosyalist yaklaşımdan da 

farkı vurgulanır. Ayrı bir sistemin varlığı, kadınların kurtuluş mücadelesinin sınıfsal 

kurtuluşa neden indirgenemeyeceğini, iki ayrı sistemin iki ayrı mücadeleyi 

gerektirdiğini gösterir ki bu konuda radikal feministlerle ortaklaşılmaktadır. Yine 

Feminist’de şöyle bir tanımlama yapılmıştır: “Cinsiyetçi sistem hem tek tek hem de 

genel olarak erkeklerin lehine işleyen bir sistemdir. Ayrıca toplumsal bir sınıfın 

(burjuvazinin) da lehine  işler”(Feminist 1987, Sayı 1). Erkek işçi kapitalist üretim 

esnasında sömürülüyor, eziliyor ve yabancılaşıyor. Ev de ise patron. Dilediği zaman 

karısına ve çocuklarına şiddet uygulayabiliyor. Evin mali ve ideolojik kontrolü onun 

elinde buna olanak veren ise patriarka (German 1997:156). Bu yaklaşım, yazıda  

 
Feministler olarak kadın hareketinin başlıbaşına bir mücadele alanı olduğunu 
düşünüyoruz. Kanımızca bu alanın başka sosyal hareketlerin mücadele alanları 
içinde eritilmemesi gerekir. Bu mücadeleyi de kadınların ayrı bir toplumsal grup 
oluşturduğu bilincini taşıyan kadınlar verecektir (Kaktüs, 1988, Sayı 1) 

 

diye ifade edilir.   

 

4.2.3. Kişisel/Özel Olan Politiktir 
İkinci Dalga Feminist Hareketin en önemli sloganı “kişisel olan politiktir”in Kaktüs 

açısından nasıl bir anlam taşıdığı açıklanırken, özel alan –kamusal alan ayrımının 

politik bağlantı noktaları tartışılır. Carole Pateman’ın, liberalizmin siyasal 

düşüncesinde özel/kamusal ve doğal durum/sivil toplum ikiliklerinin patriarkanın 

modern biçiminin bizzat kuruluşuna tekabül ettiği yolundaki tahlili, bu ikilikle ilgili 

feminist tahlillerin en çarpıcısıdır (Savran 2004: 109). Feminizmin, kadınlarla 

erkekler arasındaki egemenlik ilişkisine kadınların toplumsal bir grup olarak 

müdahalesi diye tanımlanmasının ardından, özel alandaki dönüşümlerin kamusal 

alanda elde edilecek kazanımlarla doğrudan bağlantıları olduğu vurgulanır. Özellikle 

Birinci Dalga Feminist Hareketin kamusal alanda hak eşitliği ile sınırlı mücadelesine 

gönderme yaparak feminist politikanın, kadınların ezilmişliğinin özel alandaki 

konumlarından kaynaklanması sebebiyle, hem özel alanın hem de kamusal alanın 

mücadele taleplerini içermesi gerektiğinin altı çizilir. Kaktüs’ün bu slogana 
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yaklaşımının sosyalist feministlerin kadın hareketi içindeki konumlanışlarındaki 

farklılıklarını ifade ettiği söylenir: 

 
Özel yaşamı sorgulamadan sadece kamu alanında mücadele etmeyi öngörmek, 
eşitlikçi bir anlayıştır. Böyle bir anlayış çeşitli eşitsizlikleri kendi başlarına bir sorun 
olarak alır; bu eşitsizlikleri ortak bir temele oturtmaz, toplumsal bir işbölümüne 
bağlı nesnel konumlar olarak görmez.  
…Ev içi iş bölümünü sorgulamazsak kazanacağımız haklar olsa olsa bizim kamu 
alanında erkeklerle rekabete girmemize verilen bir onay anlamına gelir… 
…bazı mesleklerin “kadın meslekleri” olmaktan çıkması bile, özel alandaki 
cinsiyetçi işbölümünün değişmesiyle sağlanacaktır (Kaktüs 1988, Sayı 1) 

 

 Ancak bu sloganın izinde, İkinci Dalga Feminist Hareketle, özellikle Batı’da 

feminist mücadeleyi alanın sorunlarına hapsetmeye, neredeyse “feminist açıdan 

politik olan yalnızca özel olandır” türünden bir yoruma kadar varıldığı da bir 

gerçeklik (Savran 2004). Feminizmin özel alanın politikasına indirgemenin, 

politikayı özel alana hapsetmenin dönüştürücü bir etkisi olamayacağı, feminist 

politikanın özel alanla kamusal alanın bağını kurmak olduğunu vurgularken 

yaptıkları önerme: “ev içindeki işbölümünün değişmesi için kadının kamu alanına 

katılması önkoşuldur”. Bu önermeyle kadın hareketinin diğer eğilimlerinden nasıl 

ayrıştıklarını ifade etmeye çalışırken sosyalist hareketin geleneksel yaklaşımının 

izleri görünür.  

 
Aynı biçimde, erkeğin kadın üzerindeki egemenliğinin özel niteliği, bu iki cins 
arasında gerçek bir toplumsal eşitlik kurma zorunluluğu ve bunun yolu, bütün 
bunlar, kendilerini ancak, erkekle kadın tamamen eşit haklara sahip oldukları zaman 
apaçık gösterecektir. O zaman görülecektir ki kadının kurtuluşunun ilk koşulu bütün 
kadın cinsinin yeniden toplumsal üretime dönmesidir ve bu koşul karı-koca 
ailesinin, toplumun iktisadi birimi olarak ortadan kaldırılmasını gerektirir. (Engels 
1998:88) 
 
 

Bu noktada dikkat çekici olan feminist bir bilince sahip olmadığı, ev içindeki 

egemenlik ilişkisi ile buna bağlı cinsiyetçi işbölümünü sorgulamadığı ve mücadele 

etmediği sürece kadının toplumsal üretime katılması sadece çifte ezilme anlamına 

gelecektir. “Kadınların çalışma yaşamına katılmasının ekonomik bağımsızlığa doğru 

atılmış bir adım” olduğu ileri sürülen yazıda, aile kurumunun kadınların gelirlerinin 

denetimini, hukuksal olarak her zaman olmasa da, kültürel ve ideolojik olarak daima 

erkeğe –kocaya, babaya- verdiği göz ardı edilir. Keza kadınların çalışmaya 
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başlamasının ekonomik bağımsızlığını sağlayacağının nesnel bir dayanağı olmadığı 

gibi siyasal mücadeleye katılmalarını sağlayacağının da bir garantisi yoktur. 

Modernite öncesi patriarkanın bazı biçimleri kadınları kamusallıktan dışlayarak 

ezerken, modern patriarka, özel/kamusal ikiliği sayesinde kamusal alanda içererek de 

ezebilir. Böylece alanlar ayrılığı bir yanıyla kadınların ev dışındaki ikincil 

konumlarını ve maruz kaldıkları baskıyı tanımlar, belirler (Savran 2004:114).  Kaldı 

ki bu önermenin yapıldığı 1988 yılında yasalara göre kadınların çalışması hala koca 

iznine bağlıydı ve koca ailenin reisi olarak kabul edilmekteydi. Kamusal alanın 

modern biçimde yapılanmasında toplumsal cinsiyet oluşturucu bir unsurdu: 

Yurttaşlık hak, mülkiyet cinsiyet yüklü ilişki biçimleri olarak oluşmuştur. Modern 

özel/kamusal ikiliği patriarkayı bir kalıntı olarak değil, yeni biçimiyle oluşturucu bir 

unsur olarak içerir (Savran 2004:113). Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte, 

bir yandan esnek üretim biçimlerinin yaygınlaşması, ucuz kadın emeğine yönelim 

kadınların emek gücüne katılımlarını hızlandırırken kadınların özel alanda erkekler 

karşısındaki konumlarında bir değişiklik gözlemlenmez. Keza reel sosyalizm 

deneyimlerinde kadın istihdamının yüksek oranları anımsandığında -kamusal alanda, 

kapitalizme karşılaştırılamayacak orandaki eşitlikçi düzenlemelere rağmen- 

kadınların siyasal mücadeleye ve feminist mücadeleye katılım oranlarında bir farktan 

söz etmek mümkün değil. Geleneksel aile ideolojisi içinde artı değer üretimi için 

çalışma, toplumsal kimlik ve toplumsal dayanışma yaratan bir emek türü olarak ifade 

edilerek maskelenir.  Kadınların kazançları aile içindeki iktidar ilişkilerini 

değiştirmeyecek yardımcı- ek gelir olarak kabul edilir (White 1999:41). Bu nedenle 

kadınların ev dışında ücretli emek gücüne katılmaları ilk etapta ancak yaşanan 

egemenlik ilişkisinin ezilen tarafı olarak güçlenmelerinin önünü açabilir. Aslında 

kadınların çalışma hayatına katılmasını bir önkoşul olarak belirtmelerine rağmen 

sonuçta yaptıkları toparlama özel yaşamı dönüştürme mücadelesinin kamu alanına 

yönelik kitlesel mücadeleyle bir arada gitmesi gerekliliğini vurgular ve özel alan-

kamu alanı kopukluğunun kadınların kapitalist toplumdaki ezilmişliğinin temeli 

olduğunun altı çizilir. Kaktüs’ün yayın kurulunda yer alan Gülnur Savran da 2002 

yılına gelindiğinde özel alanla kamusal alan arasındaki bağlantıları kurmakla, 

kamusal alanda görünürlük kazanmakla yetinmeyip, kamusal alanın yeniden inşasını 
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kendi politik olarak yorumlayan bir feminizme duyulan ihtiyaçtan söz etmektedir 

(Savran 2004:157).  

 

Yazı, “kişisel olan politik” sloganının her öznelliğin nesnel bir politik yönelim 

düzeyine yükseltilmesinin, cinsiyetçiliğin bütünlüklü tablosunun görülmesine engel 

olabileceği tespitini yapar. Tavrını “taraflı olup, olaylara kadın bakış açısından 

bakıp, öznel-kişisel deneyimleri nesnel toplumsal ilişkilere bağlamak olanaklı” diye 

açıklar. Diğer yandan kadınlığın yüceltilmesi tehlikesine karşı uyarıda bulunarak 

biyolojist/özcü yaklaşımlarla arasındaki mesafe açıkça ortaya konur.  

 
Kadınlar dışında her şeyin kirli ve kötü, kendi içine kapalı bir kadın dünyasının ise 
temiz ve iyi olduğu türünden bir yanılsamaya düşmemeliyiz… 
…Analık, bakıcılık gibi, toplumsal işbölümünde bizim payımıza düşen işlere bağlı 
rolleri birer erdem haline getirmek, yalnızca cinsiyetçi toplumun işine yarar. (Kaktüs 
agy) 

 

 Kaktüs’ün de dikkat çektiği, İkinci Dalga Feminist Harekette etkili olan bu 

yaklaşım, son tahlilde, kadınların ezilmişliğinin nedenini biyolojik farklılığa 

indirgerken, doğurganlığı yaratıcılık düzeyine çıkarır. Toplumsal cinsiyetin 

kuruluşuyla belirlenen “kadınsılık” mutlaklaştırılarak olumlanır. Kadınlar yaratır, 

besler büyütür, o zaman paylaşımcıdır, duygusaldır, şiddete daha az yatkındır gibi 

özcü bir anlayışa savrulunur. Oysa neyin doğal olduğu ve doğal farklılıkların 

nelerden oluştuğuna ilişkin kavrayışımızın kendisi kültürel/ideolojik bir oluşum, 

toplumsal cinsiyete ilişkin kendimize özgü düşünüş biçiminin bir parçasıdır (Connel 

1998:113). Özellikle feminizmin ilk yükselişe geçtiği dönemlerde kadın kadına 

politika yapmanın verdiği rahatlık, erkeklik ve güç imgesinin dayattığı davranış ve 

düşünüş biçimlerinden uzaklaşma kaygısı bu tür özcü/biyolojist yaklaşımları tetikler:  

 
Erkekler başyapıtlar yaratırken kadınlar ne yapıyorlardı sorusunun basmakalıp 
yanıtını değiştirmek gerekir… 
Bunu tersine çevirelim: Çocuk yarattıklarına göre resim yaratma gereksinimi yoktu 
kadınların… 
Kadınlar kültür yaratmıyorlardı çünkü sevgiden başlarını kaldıramıyorlardı. 
Kadınların sevgi erkeklerin iş için yaşadıkları herkesçe bilinen bir gerçektir…  
Kültürün tümüyle insanlığın erkek kesimi tarafından biçimlendirilmesine karşın 
erkekler gene de kadınlara ait duygusal yarıyı unutmamışlardır. (Firestone 1993: 
136-137)  
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Firestone’un bu tahlilinde de aslında kadınları doğa, erkekleri kültürle ya da kadınları 

duygu erkekleri akılla özdeşleştiren erkek egemen felsefe tarihinin izlerini görürüz. 

Kadınlığa atfedilen özelliklerin yüceltilmesiyle kadının erkek karşısındaki ikincilliği  

fikri çürütülmeye çalışılır. Ancak yüceltilen özelliklerin tarihsel olarak toplumsal 

cinsiyetin kuruluşuyla kadınlara atfedilen özellikler olduğu yadsınır. Kadınlık, felsefi 

düşüncenin doğuşundan beri, simgesel olarak aklın dışında kaldığı varsayılan 

şeylerle –tanrıçaların karanlık güçleriyle vs.- özdeşleştirilir (Lloyd 1996:22). Oysa 

toplumsal cinsiyet kavramı ile, kadınların maruz kaldıkları çeşitli tabiiyet ve baskı 

biçimlerinin dayandırıldığı, kadınlarla erkekler arasındaki bazı temel biyolojik 

kavramları üreten cinsiyetçi ideolojinin elindeki biyolojik determinizm silahını alınır 

(Savran 2004:234).  

 

4.2.4. Bağımsız Kadın Hareketi 
Yazının bağımsız kadın hareketi bölümünde, bilinç yükseltme gruplarının, 

kampanyaların ve çok sesli çok parçalı türdeş olmayan kadın gruplarının oluşturacağı 

bir hareketin önemine dikkat çekilir:  

 
Kadınların ayrı bir toplumsal grup olduğunu vurgulamıştık. Var olan bütün ezilen 
gruplar arasında dayanışmayı savunuyor ve önemli buluyoruz. Ancak, bizlerin 
ezilmişlik konumlarımızı kavramamız ve çözümler geliştirebilmemiz, salt bizim 
sahip çıkabileceğimiz bağımsız bir kadın hareketinin yaratılması ile mümkün 
olacaktır. Tek tek kadınlar olarak yaşadığımız ve cinsiyetimizden kaynaklanan 
kadınlık sorunları ezilmemizin ortak paydasını ve bir bütün olarak bizleri birleştiren 
temeli oluşturuyor. Doğduğumuz günden başlayarak öğrendiğimiz ortak kadınlık 
rollerinin, bizim ezilmemizin hem ifadesi olduğunu, hem de ezilmişliğini gizlediğini 
düşünüyoruz. (Kaktüs 1988, Sayı 1) 

   

Kadın kurtuluş hareketinin temel karakteristik özelliği ve devrimciliğinin göstergesi 

hareketin bağımsızlığıdır. Kuşkusuz farklı mücadelelerle –sınıf, gençlik, ulusal 

ve/veya ırkçılık karşıtı, savaş karşıtı hareketler- bağlantı halinde ve iç içe geçmiş 

taleplerle politika yapacaktır ancak kendi öz dinamiklerine, taleplerine ve örgütlenme 

formlarına sahip olması gerekir. Bağımsız bir kadın hareketi, savaş karşıtı 

hareketlerin, sendikaların, sosyalist grupların ya da ulusal hareketlerin bir kolu, 

gelişimini bu hareketlerin evrimine bağlayan bir örgütlenme olarak var olamaz. 

Kadınlar kendi mücadelelerini kendi bildikleri biçimde, hiç kimsenin taban örgütü 
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olmadan örgütleyeceklerini ilan ederler (Waters 1997:24). Kaktüs’ün Bağımsız 

Kadın Hareketi’ne ilişkin çizdiği çerçevede ise, “feministler, Bağımsız Kadın 

Hareketi içinde var olacak ve hareketi kendi talepleri doğrultusunda ikna etmeye 

çalışacaklar. Ancak feministler ve Bağımsız Kadın Hareketini oluşturan kadınlar 

arasında her durumda bir özdeşlik kurmak olanaksız Kadın hareketi içinde feminist 

olmayan kadınlar da olacaktır”(Kaktüs agy) denmektedir. Burada kadın kurtuluş 

hareketiyle bağımsız kadın hareketi arasında bir ayrım açıkça olmasa da ortaya 

konmakta ve feministlere kadın hareketini ideolojik ve politik olarak etkileme 

misyonu verilmektedir. Ancak o dönemde kurulan kadın örgütlerine baktığımızda 

bağımsızlık kavramından ne anlaşıldığının muğlak kaldığı düşünülebilir.   

 

AKKD ve Kadın Kültür Evi bağımsız feminist örgütler olarak kurulurlar. Kapılarını 

tüm feministlere açık tutmalarına rağmen çekirdek kadrolar aynı sol gelenekten gelen 

–Aydınlık ve TKP- kadınlardan oluşmaktadır. Demokratik Kadın Derneği’nde 

(DKD) Direniş, Devrimci Yol ve Kurtuluş grubundan kadınlar, bir aradadırlar. 

Aralarında kendine feminist diyenler de vardır. Örgütsel bağımsızlığın yanı sıra 

feminist bilincin yükseldiği yıllarda kuruldukları için görece politik bağımsızlık da 

söz konusudur Demokratik Mücadelede Kadın Derneği(DEMKAD) ise reel 

sosyalizmin kadın politikalarını benimsemekte, ideolojik, politik ve örgütsel olarak 

Yeni Çözüm çevresine bağlı kalmaktadır.  Kısacası Feminist ve Kaktüs dergileri 

haricindeki ayrı kadın örgütlenmeleri, farklı kadın ezilmişliklerine cevap üretmek ya 

da farklı feminizm anlayışlarına sahip olmaktan çok eski veya mevcut sosyalist 

aidiyetler temelinde kurulmuş kadın örgütleridir. Kaktüs ve Feminist pratik 

politikanın yanı sıra kuramsal ve politik çerçeve oluşturmak yönünde de çaba 

harcarken diğer örgütlenmeler esas olarak güncel pratiğe ilişkin politikalar üretirler  

(Filiz Karakuş ile Söyleşi 2006, Ovadia 1994). Ortak bir toplumsal mücadele 

deneyiminden gelen, bir kısmı örgütsel bağlarını korumaya devam eden kadınların 

nasıl bir ideolojik politik bağımsızlığa sahip olabileceklerine ilişkin bir açıklık söz 

konusu değil. Kuruldukları yıllarda feminist hareketin sahip olduğu yükseliş ivmesi 

ve prestiji, sosyalist grupların “bağımsız” kadın örgütlerine ve bu örgütlerdeki kadın 

arkadaşlarına müdahalesinin önünü kesse de, verili kısıtlı deneyimlerin bu 

örgütlenmeleri de içeren bir bağımsız kadın hareketi kuramsallaştırması yapılması 
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için nasıl yeterli olabildiği tartışmalı. Zira o yıllarda feminizmin etkisi sosyalist 

gruplarda kadınlarla erkekler arasında da yeni mücadele alanları yaratırken feminist 

hareketin inişe geçtiği yıllarda sosyalist erkeklerin bu kadınlar karşısında 

kaybettikleri mevzileri kazanmaya çalışacakları tüm dünyada yaşanan deneylerde 

gözlemlenir.  

 

Kadın kurtuluş hareketinin/feminizmin özgün örgütlenme modeli bilinç yükseltme 

grupları da bağımsız kadın hareketinin bileşenlerinden biri olarak tanımlanır,  

 
Kadın erkek ilişkileri sevgi bağları ile örülmüş ilişkiler, ama öte yandan kadınlar bu 
ezilmişliğin çoğu yönlerini yalıtılmış bir biçimde yaşıyorlar. İşte bilinç yükselme 
gruplarında kadınların tek başlarına göğüslemek zorunda kaldıkları baskılar 
tartışılıyor ve böylece her bir kadının bireysel sorunu olmaktan çıkıyor. Bu küçük 
gruplarda yaşadıkları deneyimler, kadınların bir toplumsal grup oldukları bilincine 
varmalarında çok önemli. (Kaktüs agy) 

 

   Genişlemekten çok derinleşme perspektifiyle oluşan bilinç yükseltme grupları özel 

alanın politikleşmesi kavramının kaldıracı rolünü üstelenirler. Bilinç yükseltme 

grupları öncelikle dönüşüm gruplarıdır. Geniş katılımlı bir hareketin inşası için 

kadınların örgütlenmesi gerekir. Bilinç yükseltme grupları ise bu örgütlenmelerin ilk 

buluşma noktaları olur. Tartışmalarda hiyerarşik olmayan bir model yaratmaya 

çalışılırken bir anlamda feminist hareketin en önemli örgütsel normu da oluşturulur: 

Hiyerarşi karşıtlığı (Hooks 2002). Ancak bileşimleri açısından türdeş olmaları özel 

alanın politikleştirirken kadınların farklı ezilmişliklerinin özel alandaki tezahürlerini 

göz ardı etme tehlikesini içinde barındırır. Türkiye’deki feminist hareketin 

örgütlenme deneyimindeki bilinç yükseltme grupları farklı kadın kesimleri arasında 

pek de yaygınlaşmaz. Ağırlıklı olarak üniversite görmüş, aydın kadınlar bir araya 

gelir. Kadınlar bu dönemde sık sık bir araya geldikleri için her toplu kadın sohbeti 

adeta bilinç yükseltme gibi yaşanır. Bu konuşmalarda genellikle koca, sevgili, 

cinsellik bağlamındaki yaşanmışlıklar dillendirilir. İradi olarak kurulan bilinç 

yükseltme grubu azdır. Hemen hepsi sosyalist geleneklerden gelen kadınların bu 

sohbetlerinde “devrimci eğitim ve devrimci ahlaka”, kuşkusuz, eleştirel göndermeler 

yapılmasına rağmen, esas olarak “biz kadınlar nasıl yaşıyoruz” sorgulanır. Bu 

yıllarda bilinç yükseltme gruplarında derinleşerek cisimlendirilen kadın 
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deneyimlerinden yola çıkan kampanya önerileri söz konusu değildir (Filiz Karakuş 

ile Söyleşi 2006). Aslında tüm dünyadaki bilinç yükseltme grubu deneyimleri 

feminist bilincin ilk yükselmeye başladığı dönemler dışında politika üreten 

örgütlenmeler olarak kalıcılığı ve başarısı tartışılan bir model olur. Bilinç yükseltme 

kavramı acıyı- öfkeyi dillendirme denilen Çin devrimci uygulamasına kadınların 

getirdiği bir yorumdur. Çin’de şiddet yoluyla bastırılan ve yoksulluk içinde yaşayan 

köylüler yazgılarını dillendirdiklerinde, bu yazgının doğal olduğu yanılsamasından 

kurtulma yolunda ilk ciddi adımı atmış oluyorlardı. Ancak gerek Türkiye’de yaşanan 

deneyimlere gerekse dünyadaki örneklerine baktığımızda bilinç yükseltme 

gruplarının sık sık bir su değirmeninin kısır döngüsüne düştüklerini görürüz. 

Bireyden yola çıkıp gruptan geçerek yine bireye geri dönerler. Yalnız kadınlar evden 

çıkmış ama çoğu yeniden eve dönmüştür. Bu gruplardaki kadınlar bilinç 

yükseltmenin politika geliştirmeye yaraması gerektiğini, kendi başına amaç 

olmadığını kavrarlar. Ama niteliksel bir sıçrama/dönüşüm yaratmayı beceremezler. 

Aslında özünde orta ve üst sınıf kadınlara uygun bir yöntem olduğu ve bu kadınların 

bireysel gelişim olanakları sayesinde gruplar içinde üstünlük elde ettikleri sık sık 

gözlemlenir (Mitchell 1984:93).  

 

Yazı, farklı örgütlenme biçimlerini, kadınların kadınlık durumlarını/kadın 

ezilmişliğini farklı yaşamalarıyla açıklar, 

 
Feminizmin çeşitli örgütlenme biçimlerine sahip olması kadınların nesnel 
konumlarından kaynaklanıyor. Yukarıda kadınlar arası birliği oluşturan temelin 
ortak ezilmişlik olduğunu söyledik Şimdi ise kadınlar arasında bir çeşitlilik ve 
farklılık olduğunu vurgulamak istiyoruz. Feminizm ve örgütlenme biçimleri, bu 
çelişki yani birlik/çeşitlilik üzerinde yükseliyor. Kadınların cinsiyetlerine bağlı 
kimlikleri, bu kimliği tamamlayan ırk, sınıf, din yaş gibi öğelerle birlikte oluşuyor. 
Ayrı dinlerden, sınıflardan, kültürlerden olmamız, her birimizin kendi kadınlık 
konumuna vereceği yanıtları belirtiyor… 
Bölünmüşlüğümüzü görmezden gelmek, genel olarak kadınlar arası bir özdeşliği 
varsaymak, dolayısıyla Bağımsız Kadın Hareketi’ni tek bir politik birlik içinde 
eritmek, bizi, sekterlik dışlayıcılık ya da eylemsizlik gibi açmazlara götürebilir. 
Bağımsız Kadın Hareketi’nin çok parçalı, çok sesli, türdeş olmayan kadınların 
oluşturacağı bir hareket olacağına inanıyoruz. Bu anlamda farklı grupların 
uygulayacağı politikalar arasında farklılıklar olması da kaçınılmaz.(Kaktüs agy) 

 

Farklı kadın kimliklerine sahip olmanın kadınların özel  alandaki koşullarını da 

farklılaştıracağını tespit eden bu yaklaşım esas olarak İkinci Dalga Feminist 
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Hareket’in Batı’da ilk ortaya çıktığı yıllarda düştüğü yanılgıdan uzak durulduğunun 

göstergesi. Tek tip bir kadın ezilmişliğinin mümkün olamayacağı gibi, farklı kadın 

politikalarının da bu bağlamdaki meşruiyeti ifade edilir.  

 
Çünkü feminist teori uzun bir süre genelleştirilmiş bir teorinin temeli olarak 
kadınların ortak deneyimi ve maruz kaldıkları ortak baskı üzerinde yoğunlaşmıştı. 
Ama bu yoğunlaşma ilginç biçimde kadınlar arası ortaklıktan çok çeşitli 
farklılıkların vurgulanmasına ve kadın kavramının hiç de homojen, birleşik bir 
kavram olmadığının ortaya konmasına yol açtı. Bir zamanların rahatlatıcı ve sıcak 
“kızkardeşlik” kavramına inanmak artık eskisi kadar kolay değildi.(Berktay 1998:7) 

 

   

Burjuva kadın ile işçi sınıfından kadının özel alanların farklı biçimlerde inşa olur. 

Ezilen ırklardan ve uluslardan kadınların gerek ezen ırk ve uluslardan kadınlarla 

ilişkileri gerekse kendi özel alanlarında erkeklerle yaşadıkları ilişkileri soyut bir 

toplumsal cinsiyet kategorisiyle tariflenemeyecek kadar karmaşıktır. Özellikle 

heteroseksizmin yarattığı kadın imgesi, kadınların kamusal alandaki görüngüsünü tek 

eşli aile kavramında irdelenmesine neden olurken, lezbiyen kadınların kamusal 

alandaki görünmezlikleriyle ilgilenmezken, özel alandaki farklılıklarını yok sayar. 

70’lerde kadınlarla erkeklerin farklılıklarına yoğunlaşan feminizm 80’lerde, gerileme 

döneminde, kadınlar arası farklılıklara yönelir. Siyah ve Üçüncü Dünya’dan 

kadınların başlattığı eleştiri lezbiyen ve işçi sınıfından kadınlardan destek bulur 

(Bora 2005:41). İkinci Dalga Feminist Hareket beyaz ve orta sınıf olmakla 

eleştiriliyordu. Birinci Dalga Feminizm var olduğu tarihsel süreçte sadece ırk ayrımı 

sorununda değil sermaye ve sınıfsal ilişkiler bağlamında ki tutumu nedeniyle de 

daralır. Güncel kadın hareketi her ne kadar ilk yıllardan farklı olarak etnik ayrımcı ve 

ırkçı değer yargılarından ve tek gündeme odaklanarak politika yapma yöneliminden 

sıyrılmış olsa da, aynı Birinci Dalga Feminist Hareket gibi, bileşimini oluşturan 

kadınların ait oldukları orta ve üst orta sınıf konumlarına eleştirel bir mesafede 

bulunma anlayışını koruyamaz (Epstein 2001).  

 

Kadınlar arası farklılıkların görmezden gelinerek yeniden üretilmesi hatta kadınlar 

arası iktidar ilişkilerinin feministler arasında da filizlenir olmasını engelleyen, farklı 

ezilmişliklerin farklı öncelikler ve farklı örgütlenmeleri meşru kılacağı anlayışına 
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rağmen, Kaktüs’ün de Batı etkisini kıramadığını söylemek mümkün. 1988 yılında 

devletin, halkın ve tüm toplumsal muhalefetin ve demokrasi güçlerinin gündemine 

boylu boyunca giren, sosyalist hareket nezdinde ulusal sorun olarak yer alan Kürt 

sorununa ilişkin  bir gönderme yoktur. İster etnik sorun ister ulusal sorun olarak 

anılsın yazıda kadınların farklı kadın ezilmişliklerini sayarken Türkiye Cumhuriyeti 

sınırlarında yaşanmayan bir farklılık kategorisi olan ırktan bahsedip etnik/ulusal 

farklılıktan bahsetmemiş olması bir yerlileşme/yerelleşme sorunu olarak görülebilir. 

Aslında Batı’da uzun zaman önce görünür hale gelen lezbiyen kadınların da 

farklılıklar sıralamasında kendilerine yer bulamayışları yazıdaki farklılıklar 

vurgusunu soyutluğunu gösterir.    

 

Farklılıklar ve ayrı örgütlenmeler bağlamındaki bir diğer sorun hangi hareketin hangi 

bileşenleri içermesi gerektiğine ilişkin kavram ve tanım karmaşasıdır. Bu noktada 

yaşanan sorun mevcut olanın mı kuramsallaştırılacağı, kuramın mı mevcuda 

uydurulacağı yönündedir. Kesin olan ise kuramsal olan ile mevcut olan arasındaki 

ayrımın netçe tanımlanmadığıdır. “Bağımsız Kadın Hareketi” alt başlığında önce 

kadın kurtuluşunu hedefleyen bir hareketin bağımsızlığının önemini ifade eder, ki 

yazının bütününe bakıldığında kadın kurtuluş hareketi kavramının feminizm yerine 

kullanıldığı düşünülür. Ardından bilinç yükseltme gruplarının feminist harekete özgü 

olduğu vurgulanır. Bir sonraki paragrafta bilinç yükseltme grupları kitlesel kadın 

örgütleriyle birlikte bağımsız kadın hareketinin bileşeni olarak  sayılır. Feminizmin, 

farklı kadın ezilmişlikleri nedeniyle farklı kadın örgütlenmelerine sahip olmasının 

meşruiyetini ifade ettikten sonra bağımsız kadın hareketinin tek bir potada 

eritilmesinin sekterlik olacağı söylenir. Devamında ise feministlerin bir politik eğilim 

olarak bağımsız kadın hareketi içinde yer alıp hareketi etkilemeye çalışacağını 

açıklanır. Bu bağlamda bağımsız kadın hareketi bileşenlerinin, kadın kurtuluşuna 

ilişkin farklı politik/ideolojik yaklaşımlara sahip örgütlenmelerden (feministler, 

sosyalistler, anarşistler) mi oluşacağı,  yoksa feminist hareketin bileşenlerinden, 

bilinç yükseltme grupları, feminist dernekler,  feminist dergiler ve çevreleri, diğer 

feminist platformlar, tek tek feministler ile diğer kadın örgütlerinden mi (sosyalist 

kadın örgütleri, sendikaların kadın organları vs) oluşacağı belirsiz kalır. Somut 

gerçeklik ise, daha önce belirttiğimiz gibi, esas olarak sosyalist harekete ait 
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aidiyetlerle bir araya gelen kadınların kurduğu örgütler (DKD, DEMKAD), yine 

geçmişe ait aidiyetlerin etkisiyle bir araya gelen kadınların kurduğu feminist, 

hiyerarşik olmayan kadın örgütleri (AKKD, Kadın Kültür Evi) ve ideolojik- politik 

çerçevesi belli bir feminizm anlayışı çerçevesinde gruplaşan/platformlaşan feminist 

gruplar (Feminist ve Kaktüs çevreleri ), tek tek feminist ve sosyalist kadınlar, kimi 

sosyalist gruplardan kadınlar  şeklindedir. Bu bileşime baktığımızda ise farklı kadın 

kurtuluşu perspektifine sahip olunması sebebiyle bir bölünmeden (farklı feminizmler, 

sosyalistler) bahsetmek mümkün olmasına rağmen farklı kadın ezilmişlikleri 

temelinde bir örgütlenmeden bahsetmek mümkün değil. En azından 90’lı yıllarla 

birlikte Kürt kadınları bağımsız örgütlenmelerini  başlatana dek.  

 

Kampanyalar, şu veya bu nedenle çok bileşenli bir yapı olan bağımsız kadın 

hareketinin ortak, somut hedefler doğrultusunda hareket /mücadele etmesini sağlayan 

birliktelikler olarak tanımlanır. Hiyerarşiye izin vermeyen esnek ve geçici yapıları 

kampanyaların somut sorunlar etrafında en geniş kadın katılımına olanak tanıyacağı 

ifade edilir. Bu gün karşı küreselleşme hareketlerinin uluslar arası ölçekte güçlü bir 

alternatif ses çıkarmasına olanak veren kampanyalar da, aynı bilinç yükseltme 

grupları gibi, feminist politikaya ait özgün politik araç/modellerden biridir. Feminist 

hareket kendi mücadele biçimlerinin oluşumunda hiyerarşi, eşitsizlik ve çoğulculuk 

bağlamında son derece hassas örgütlenmeler yaratır. Kampanyalar da bu hassasiyetin 

ve kapsayıcılığın ürünüdür. Ki feministler sosyalistlerin örgütlenme biçimlerine 

ilişkinde kimi önemli sezgiler/eleştiriler geliştirirler. Üstelik yine hedef aldığı 

baskının niteliğinden ötürü, feminist hareket politikanın kapsamını radikal olarak 

genişletir ve politik mücadeleye katılanların bileşiminde ve katılış biçiminde önemli 

değişiklikler yaratır(Wainwright 1984:24).  Sosyalistler arasındakinden farklı olarak 

güç ilişkilerine, azınlık çoğunluk hesabına, yöneten –yönetilen, karar alanlar-

uygulayanlar ikiliklerine dayanmayan çok sesli, uzlaşmaya, gönüllü geri çekilmeye 

dayalı, geçici ama sürecin nasıl örgütlendiğine somut sonuç kadar odaklanan politika 

üretme biçimleridir kampanyalar.  

 
Kampanyaların özgül hedefi ne olursa olsun her durumda bu somut hedef bir 
bütünün parçası olarak tahlil ediliyor ve sloganlar bu çerçeve içinde oluşuyordu. 
Erkek dayağını, diyelim Türkiye toplumunda yaygın olduğu ileri sürülen genel bir 
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şiddet olgusundan ayırarak ele almanın da, işyerinde ya da sokaktaki cinsel tacizi 
ailede, yakın ilişkiler içinde süregiden cinsel tacizle bağlantısı  içinde ele almanın 
anlamı da aynıydı. Yaş, eğitim, meslek, dil, din, etnik grup, ulus, ırk,sınıf vb. 
bakımından çok önemli farklılıklara sahip olmalarına rağmen, kadınların erkekler 
tarafından sistematik bir biçimde ezilen bir toplumsal grup oluşturduklarının 
vurgulanması… 
Sözünü ettiğimiz eylemler, kadınları içinde bulundukları bölünmüşlükten çıkarıp, 
onları politik alana toplumsal bir özne olarak çıkarıyordu. Başka bir deyişle 
kadınların kendi aralarındaki çeşitli farklılıkların ötesindeki birliğini ortaya 
koyuyordu. (Savran 1994 :84-85) 

 

4.2.5. Sosyalist Feminizm 
Yazının bu bölümüne kadar nasıl ve neden feminizm sorusuna yanıt verildiği, bu 

bölümde ise “neden sosyalist feminizm”e yanıt verileceği ifade edilir. Politik bir 

tutarlılık için hem diğer feministlerle farkın hem de diğer Marksistlerle farkın 

berraklaştırılması gerekmektedir (Ehrenreich 1997). Kuşkusuz üretilen bu yanıt 

yazarların nasıl bir sosyalizm anlayışına sahip olduklarından bağımsız algılanamaz. 

Zira sosyalist hareketin tarihine bakıldığında emek sermaye çelişkisi dışındaki 

ezilme/sömürü/çelişki alanlarına ilişkin yaklaşımlar bizzat sosyalizm kavrayışı 

temelinde belirlenmektedir. Reel sosyalizm pratiklerinin yegane sorunu kadınların 

ezilmişliğini ortadan kaldıramamasının olmadığı, Kaktüs’ün yayımlanmaya 

başlamasından bir yıl sonra 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla tarihsel olarak 

ispatlanır. Kaktüs’ün yayımlandığı 1988 yılında, önceden sosyalist hareket içinde yer 

alan ancak gerek Türkiye’deki sosyalist mücadele geleneği içinde gerekse reel 

sosyalizm deneyimlerinde kadınların ezilmişliklerine yeterli cevabın üretilmediğini 

düşünen çok sayıda kadın kendilerini sadece feminist olarak tanımlamayı uygun 

bulur. Örneğin Feminist dergisini çıkaran kadınların da neredeyse hepsi sosyalist 

hareket içinde yer almışlardır ya da almaya devam ederler ancak kendilerini sadece 

feminist olarak tanımlar ve sosyalist feminizmle ayrımlarının altını çizerler. Keza 

dünyada da sosyalizm anlayışları mevcut sosyalizm deneyimlerinden farklı olanlar 

da reel sosyalizmle ayrımlarını belirginleştirirler. 

 
Erkek egemenliğinin olduğu yerde sosyalizm olamaz. Zira tanımı gereği gerçek 
sosyalizm kapitalizmde var olması mümkün olmayan insan ilişkilerinin tesisi 
demektir. Devrimci Troçkist feminizm sınıfın en çok ezilen kesimlerinin devrimin 
en kararlı unsurları olduğunu ifade eder. Yani işçi kadınlar özellikle de beyaz 
olmayanlar. Ki bu da sosyalizmle feminizmi yan yana getiren kuramdır. (Wong 
1997:209) 
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  Gülnur Savran kendisine sosyalist feminist demesinin sosyalizm anlayışıyla 

bağlantısını söyle ifade eder: “O toplumlara biz sosyalist toplumlar demiyorduk, 

geçiş toplumları, bürokratikleşmiş işçi devletleri diyorduk. Sosyalizmin deneyimleri 

bunu [kadınların kurtuluşunu-H.O.] gayri mümkün kılmıştır diye düşünmüyorduk 

çünkü sosyalizmin dünyada gerçekleşmediğini düşünüyorduk. Hala da öyle 

düşünüyorum ama o sıralarda Marksizmin cinsiyet körü olduğu tahlilim gelişti. 

İlerleyen yıllarda Marksizme yönelik eleştirim gelişti, o zaman o kadar gelişmemişti. 

Şimdi daha feministleştim diyebilirim” (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006).  

 

Feminizmin tek başına kadınları kurtuluşunu neden mümkün kılamayacağını 

bütünlüklü bir toplum projesine sahip olmamasıyla açıklanırken  kadın ezilmişliğinin 

diğer toplumsal eşitsizliklerle ilişkisi şöyle ifade edilir: 

 
Bir kadın yalnızca kadın değil aynı zamanda işçi ya da patron, Müslüman ya da 
hristiyan, genç ya da yaşlı, evli ya da bekardır. Kısacası bir kadını tanımlayan 
yalnızca cinsel kimliği değil, bunun yanı sıra toplum içindeki farklı konumlara denk 
düşen farklı toplumsal kimliklerdir. Öyle ki, kadınlık durumunun birleştirdiği 
kadınlar, toplumsal yaşamlarının diğer alanlarında birbirleriyle çelişen çıkarlara, 
önceliklere de sahipler. Tam da bu nedenle farklı toplumsal konumlardaki kadınların 
feminizm anlayışlarını diğer toplumsal kimlikleriyle ilişkilendirmeye tutarlı hale 
getirmeye çalışmaları kaçınılmaz. (Kaktüs 1988, Sayı 1) 

  

Bu ilişki farklı feminizmlerin temeli olarak tespit edilirken, örtük biçimde –bilinçli 

ya da bilinçsiz- de olsa farklı feminizmlerin kaynağına sınıfsal fakların konduğu 

görülebilir. Zira çelişen çıkarlar vurgusu sayılan kadınlık durumları içinde sadece işçi 

ve patron arasında söz konusudur. Ancak ortak mücadele bağlamında ortak/farklı 

çıkarlar sorununu kavramlaştırmak gerekir. Kadınların sınıflara bölündüğü yaklaşımı 

kadınların kapitalist sistemle farklı ilişkiler içinde olduklarını iddia eder. Bazıları 

ölesiye çalışır, bazıları az bazıları daha çok sömürülür. Bazı kadınlar ise bu 

durumdan açıkça yararlanır hatta bizzat sömürür (Ramazanoğlu 1998:147). 

 

Yazının son bölümünde neden sosyalist feminizm sorusuna iki maddede açıklama 

getirilir: Sosyalizmin olanakları ve feminizmin eksikleri, 

 
Sosyalizm her türden toplumsal ezilmeye ve sömürüye karşı çıkan bir ideoloji ve 
toplumsal proje olarak feminizme açıktır. Her türden toplumsal eşitsizliğin yok 
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edildiği bir toplum projesi, cinsler arası eşitsizliğin de yok edilmesini gündeme 
getirir… Biz sadece feminizmin sosyalizmsiz olamayacağını değil sosyalizmin de 
feminizm olmadan tam olarak gerçekleşemeyeceğini düşünüyoruz… 
…Feminizmin toplumsal projesi yok; somut kurumlarda yaşanan yaygın iktidar 
ilişkilerini sorguluyor ama siyasal iktidarı hedeflemiyor. Kadınların kurtuluşunu bir 
iktidar değişikliğinden ve toplumsal projeden bağımsız düşünmediğimiz ölçüde hem 
böyle bir projesi olan hem de feminizme açık bir sosyalizmi savunuyoruz. (Kaktüs 
agy.) 

 

Sosyalizmin “bütünlüklü bir toplumsal proje”, “iktidar değişikliği” gibi kavramlarla 

ifade edilmesinin Marksizm açısından sorunları bir yana, feminist mücadelenin 

gelişme dinamiklerini sosyalist harekete bağımlı kılınır. Sosyalist feminizm bir 

bütünü değil, devrimci bir feminizmin neye bağlı olduğunu tanımlar hale gelirken 

feminizm tamamlayıcı unsur gibi ifade edilir.   

 

Bu sosyalist feminizm kuramsallaştırması çerçevesinde eşitlikçi feministlerle ayrım 

cinsiyetçiliğin sadece ideoloji düzeyinde olmadığı ve tek başına kamusal alandaki 

kazanımlarla ortadan kalkmayacağı belirtilir. Radikal feministlerle ayrım ise 

mücadeleyi erkeklerle kadınların özel alandaki mücadelesiyle sınırlamaktan 

çıkarmak olarak değerlendirilirken radikal feministlerin, patriarkayı bir sistem, özel 

alanın kamusal alandaki izdüşümleriyle bir bütün, olarak değerlendirdiği göz ardı 

edilmiş denebilir.  

 

Yazının son cümlesinde ise sosyalist feminist gelecek tasavvuru “erkeklerle 

kadınların farklı ama eşit bir biçimde tanımlanması” diye ifade edilir.  

 

4.3. Sosyalist Feminizme Kaktüs’ün Penceresinden Bakmak 
Kaktüs ilk sayıda çizdiği politik/ kuramsal çerçeve ile kadın hareketine, feminist 

harekete-politikaya, sosyalist solun kadın politikalarına nasıl bakacağını ifade eder. 

Gülnur Savran’ın söyleşisinde de belirttiği gibi, bir yandan öncelikle sosyalist 

kadınları feminizme kazanmaya çalışırken diğer yandan feminist harekete de 

sosyalist feminizmi anlatmaya çalışmaktadır. Kadın Hareketinin ve Feminist 

Hareketin eylemleri ve kampanyaları duyurulup, değerlendirilirken kimi zaman 

polemik de yapılır. Feminist hareketin dünyadaki durumuna ilişkin yazı, röportaj ve 

haberlerin yanı sıra kuramsal/politik çevirilere de yer verilir. Farklı kadınlık 
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durumları değişik türde yazılarda irdelenirken, evlilik, boşanma, kadın sağlığı, 

psikoloji gibi başlıklarda feminist yaklaşım ortaya konur. Kadına yönelik şiddet 

farklı başlıklarla ele alınıp taciz, tecavüz, dayak patriarkanın şiddet araçları olarak 

hukuki ve psikolojik boyutlarıyla değerlendirilir. Özel alanın politikası her sayının 

değinilen gündemidir. Üniversiteli- genç kadınların kadınlık durumlarını 

sorguladıkları yazılar ve taleplerinin yanında seyrek olarak kadın emekçilere ilişkin 

haber ve yorumlara yer verilir. Örnekler ise ağırlıklı olarak Türkiye dışından seçilir. 

Devlet şiddeti gerek kadınlar bağlamında gerekse sosyalist harekete yönelik 

boyutuyla özellikle cezaevleri bağlamında gündeme alınır. 90’lı yıllarla beraber 

Türkiye’nin gündemine girecek olan siyasal İslam ve Müslüman feministlere ilişkin 

tartışmalar zaman zaman dergide kendine yer bulur. Basındaki cinsiyetçilik teşhir 

edilir, kimi kısa hikaye ve denemelerle feminist yazın örneklerine yer verilir.  

 

Kaktüs’teki yazıların içeriklerine ve konularının dağılımına bakarak   -yayımlandığı 

yıllarda sosyalist feminizmin en önemli odağı olduğu da düşünülürse- o dönemde 

Türkiye’deki sosyalist feminizmin politik yönelimleri ve faaliyetlerini 

değerlendirmek mümkün. Cinsellik, politika, kadın emeği, kadına yönelik şiddet, 

sosyalizm ve kadınlar bağlamında oluşturulan çerçeve varları ve yoklarıyla 

Kaktüs’ün ve sosyalist feminizmin iki yıllık politik çizgisini –kısman de geleceğini- 

belirler. 

 

4.3.1. Sosyalist Sol’la Kuramsal Tartışma-Polemik                                                       
Birinci sayısı ile sosyalist feminizm kavrayışını ifade eden Kaktüs ikinci sayıdan 

itibaren sosyalist sol ile kadın sorunu bağlamında girdiği polemikle sosyalistler 

nezdinde feminizmi anlamlı ve mümkün kılma çabası içine girer. Özellikle ikinci ve 

üçüncü sayıdaki yazılarda sosyalist hareketin değişik eğilimleriyle girilen 

polemiklerde bir yandan sosyalist hareket içindeki farklılıklara dikkat çekerken diğer 

yandan da sosyalistlerin, aynı 80 öncesindeki gibi, en benzeyen kuramsal tahlillerinin 

kadın sorununda ve feminizme yaklaşımda olduğuna işaret edilmektedir.         

 



 76 

İkinci sayıdaki “Sığlık ve Kolay Cevaplar” başlıklı yazıda Nesrin Tura,  farklı 

grupların feminizme ve kadın ezilmişliğine ilişkin politik argümanlarını eleştirirken,   

öncelikle feminizmin 12 Eylül’ün ürünü olduğu suçlamasına yanıt verir. Zira tüm 

dünyadaki gibi Türkiye’de de sosyalist sol ilk yıllarda feminizmi sosyalist hareketi 

ve toplumsal muhalefeti bölen bir politik akım olarak tanımlamakta ve 

küçümsemektedir. Feminist Hareket Batı’da ortaya çıktığında yükselen muhalif 

dalganın hem içine hem dışına ayna tutan bir hareket olmasına rağmen benzer 

aşağılamalara maruz kalır. Lynne Segal,  Feminizm Sosyalizm Eylemde Birlik’te bu 

yaklaşıma ilişkin İngiltere’den şöyle örnekler aktarır: 

 
Her şey bir orta sınıf kadınları hareketinden ibarettir; çoğu otuzunda, cafcaflı 
dergiler, magazinler için anılarını parlatan kibirli bir kendinden memnunlukla, 
ipotekler ve bilmem hangi dergiye ödenen aidatlarla kuşatılmış bir halde…   
Bunlar işçi sınıfının kadın özgürlüğü mücadelesini kazanmak için gereken kapasite 
ve yaratıcılığa sahip olduğuna inanmamaktadırlar. Güvenmemekte ve kendi 
mücadelelerini kendilerine saklamaktadırlar -Sosyalist İşçi 1979  

 
Temel ayrım cinsler arasında değil, toplumda servet yaratanlarla onları soyanlar 
arasındadır- Socialist Review 1979 (Segal 1984) 

 

Juliett Mitchell ise Kadınlık Durumu’nda feministlerin 68 Mayıs’ında eyleme 

geçtikleri zamanlarda karşılaştıkları tepkileri aktarır: 

 
Ortalıkta dolaşırken bir yandan da özellikle kadınlara bildiri dağıtıyorduk. Yaklaşık 
100 kişilik bir topluluk bizi sürekli izliyordu; Çoğunun düşmanca bir tavrı vardı. 
Kendimizi erkeklerden gelecek önemli tepkilere karşı hazırlamıştık, hatta 
korkuyorduk bundan; ama yine de şiddetin bu kadar yaygınını ve yoğununu 
beklemiyorduk. Siyasete katılmış erkekler karşımıza geçmiş hakaretler 
yağdırıyorlardı: “Lezbiyenler”, “soyun”, “senin iyi bir s…’e ihtiyacın var… 
(Mitchell, 1985:123) 

 

Türkiye’de ise sosyalist sol, her türlü toplumsal muhalefetin bastırıldığı bir dönemde 

feminist hareketin farklı politika yapma tarzıyla ortaya çıkmasını da harekete yön 

veren kadınların çoğunun şu veya bu biçimde 12 Eylül’ün mağduriyetini yaşamış 

olduğunu göz ardı ederek, feminist politikayı bölücülük ve apolitikle suçlar: 

 
12 Eylül öncesi sadece dergi ve kitap sayfalarında cılız sesleri duyulan, 12 Eylül 
faşizminin karanlığının hemen ertesinde, kadın kurtuluşunu örgütlenmesi 
gerektiğinin bilincine vararak, hızla pırtırak gibi boy verdiler. 12 Eylül faşizminin 
moral bozucu etkisiyle devrimci örgütlerde mücadele eden bir çok kadın, sesleri 
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duyulmayan feminist tayfaya militan bir canlılık kattı… Her bunalımdan sonra, 
küçük burjuva unsurların devrimci coşkularını yitirir yitirmez yeni hobiler 
seçmeleri, yeni rayışlara girmeleri “tarihin tekerrürüydü”! bir yerde. (Emeğin 
Bayrağı Nisan-Mayıs 1989 Sayı 14: 49)  

     

 Henüz duvarın yıkılmadığı bu yıllarda, feminist mücadeleye katılan kadınlara ağır 

suçlamalar yönelten, feminist kadınları devrim ve sosyalizm mücadelesini terk 

etmekle suçlayan sosyalist hareket, duvarın yıkılmasının ardından birkaç yıl içinde 

erkek kadrolarının çoğunun da sosyalizme olan inancını yitirerek mücadeleyi 

bırakacağını tahmin edemezdi kuşkusuz.  

 

Nesrin Tura da yazısında feminizme ilişkin sapma, burjuva yozluğu, karamsarlık ve 

yılgınlık teorisi, bunalım felsefesi gibi suçlamalara yanıt verir:  

 
Kanımca feminizmi “bunalım felsefesi” ya da “yılgınlık teorisi” olarak tanımlamak, 
feminizmin Türkiye’de ortaya çıkışının özgün koşullarını ve biçimini genelleştirme 
hatasına düşmektir. Türkiye’nin tersine, Batı’da feminizmin yükselişi öğrenci ve işçi 
hareketinin genel bir yükselişine denk düşmüştür. Türkiye’de feminizmin bir yenilgi 
sonrasında ortaya çıkmış olması, feminizmin eline geçen bir fırsat değil, tam tersine 
feminizmin gelişmesi önünde önemli bir engel olmuştur… 
 
“Hakim sınıflar”- feminizm ilişkisine gelince, bence burjuva basının feministleri 
alaya aldığı, en iyi olasılıkla görmezden geldiği, bu basının en liberal görünümlü 
kesiminin kadın vücudunu ticari malzeme olarak kullandığı, bir devlet bakanının 
dazlaklarla aynı kefeye koyduğu feministlerin gençler için zararlı olduğunu 
açıkladığı bir ortamda feminizmin “hakim sınıfların tezgahı olduğunu iddia etmek 
inandırıcı olmuyor. Bu gün söz konusu olan, feminizmle “hakim sınıflar”ın işbirliği 
değil, solun bir kesimi ile hakim ideolojinin, farklı kaygılarla ve farklı biçimlerde de 
olsa feminizme karşı cephe almasıdır…(Tura, 1988:12) 

 

Sosyalist solun o yıllarda feminizme karşı tepkisinde belirleyici olan feministleşen 

sosyalist kadınların sosyalist örgütlerin içindeki katı hiyerarşileri ve erkek 

iktidarlarını sorgulamaya başlayarak prestij kaybına neden olacakları kaygısıdır. Zira 

her iktidar sorgulaması kitabi örgüt normlarının sorgulanmasını da beraberinde 

getirirken, sosyalist kadınlar  “krallar çıplak” diyerek kırık kolları yenlerinden 

çıkarırlar.  [Erkek] sosyalistler reel sosyalizmden devraldıkları anlayışı feminizm 

karşısında var güçleriyle savunurlar: İşçi sınıfı demek parti demek, parti demek 

[erkek] merkez komite demek, merkez komite demek ise [erkek] genel sekreter 

demektir. Ancak dikkat çekici olan bağımsız kadın hareketi-feminizm ikilisine ağır 

tepkiler gösteren sosyalist solun farklı eğilimleri, feminizmin kadınlar nezdinde 
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oluşturduğu etkiden yararlanarak, hızla 80 öncesine benzer kadın örgütlerini hayata 

geçirerek feminizmi kadınların ağzından eleştirmeye başlarlar: 

 
DEMKAD* kadın sorununu saptıran anlayışların karşısındadır… 
Kendine aydın, entelektüel diyen çevrenin yoğun bir şekilde ilgisi alanına giren 
feminizminde bu dönemde yaygınlık kazanması kadın hakları sorununu çarpıtan bir 
gelişmedir. 12 Eylül’ün yarattığı yılgınlık felsefesinin bireysel özgürlük vb. 
görüşlerle kadın alanına yansıyışıdır. Gerici ve yoz karakterde olan bu anlayış teşhir 
edilmeli ve ideolojik mücadele verilmelidir… (Yeni Çözüm, Mayıs 1998 Sayı 13: 
56-57) 
 
Mücadele ortak olmalıdır. Düşmanımızı sadece erkekler olarak görmek, böylesi bir 
mücadeleyi baltalamaktır yalnızca. Ama bu söylediklerim ezilip horlanmayı, ikinci 
sınıf insan davranışı görmeyi kabullendiğimi getirmiyor… Hm varolan sömürü 
düzenine karşı mücadele, hem de insan olarak erkeklerle eşit haklara sahip 
olduğumuzun, cinsel meta olmadığımızın, özgür olduğumuzun mücadelesi (Yarın, 
Ocak-Şubat 1988, Sayı77-78: 42)  

 

Sosyalistler açısından esas olarak ideolojiden kaynaklanan bu sorunun çözümüne 

ilişkin çeşitli ‘demokratik talepler’ ileri sürmek mümkündür. Kısacası, solun alanında 

ve denetiminde verilecek demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır kadınların 

özgürleşme süreci. Bu muğlak dilde öznesi belirlenmemiş bir baskı ve ayırımcılık 

söz konusudur. Kadınlar kendi sınıfları içinde görünür hale gelmişlerdir ama sınıf-içi 

kadın erkek ilişkisinin, dolayısıyla da sosyalistlerin kendi aralarındaki cinsiyet 

ilişkisinin niteliği belirsizdir. Karşı karşıya olduğumuz şey, hakimiyeti, ezme-ezilme 

ilişkisini çağrıştırmayan, adeta dışsal bir güçten (kapitalizmden ?) kaynaklanan bir 

çarpıklık, bir aksaklıktır. Bu çerçevede sınıf hakimiyeti dışında bir hakimiyet 

ilişkisine yer yoktur (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006).  Feminizmin 12 Eylül’ü fırsat 

bilerek ortaya çıktığı söylenirken 12 Eylül sonrasında feminizmin gelişme 

olanaklarının da nasıl tıkandığını düşünmek kimsenin aklına gelmez. Oysa dünyada 

inançsızlığın, bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın damgaladığı bir ideolojik /politik 

havanın Türkiye’ye de yansıması ve 12 Eylül sonrasının depolitizasyon ve yılgınlık 

ortamıyla birleşmesi tüm muhalif akımları soluk alamaz hale getirir. Yükselen 

değerlerin hakim olduğu hiçbir muhalif sesin güçlü çıkamadığı koşullarda çoğalmak 

bir yana azalırken politika yapmaya çalışmak feministleri de zorlar (Savran, Tura, 

1994:87). 

 
                                                 
* Demokrasi Mücadelesinde Kadın Derneği 
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“Sığlık ve Kolay Cevaplar”da Nesrin Tura, neden feminizm ve sosyalist feminizmin  

mümkün olduğuna ilişkin tartışmaya Marksist literatürün içinden başlar. Öncelikle 

Engels’in tespitlerinin günümüzdeki anlamı ve eksiklerinin altını çizer. Engels’in iki 

uçlu programı, kadınların ücreti emek gücüne katılması ve ev işlerinin 

toplumsallaşması, Marksist geleneğin temel tezi olur.  “Kadın sorunu” ile ilgilenen 

önemli Marksist teorisyenler –Bebel, Lenin, Kollontay, Zetkin- bu yaklaşıma bağlı 

olarak politika üretirler. Feminist hareket Marksist kuramcıları yeniden düşünmeye 

sevk eder. Genel olarak bu çaba kadınların ezilmişliğinin maddi temelini saptamayı, 

kapitalizm ile kadın ezilmişliği arasındaki ilişkiyi daha kapsamlı değerlendirmeyi, bir 

başka deyişle üretim-yeniden üretim ilişkisini biyolojik yeniden üretim dışında 

erkekle kadın arasında ilişkiyi açıklayan, işçilerin işlevsel kalmasını sağlayan, emek 

gücünün yeniden üretimi bağlamında çözümlemeyi olanaklı kılar(Donovan, 

1997:147-148).  Öncelikle Engels’in kadınların toplumsal üretimden dışlanmış 

olmasının ezilmişliklerinin nedeni olarak tespit etmesine yönelik feminist eleştiriden 

başlayarak üretim-yeniden üretim, proleter aile-burjuva ailesi, kapitalizm-patriarka, 

kadın işi- erkek işi gibi kavramlar çerçevesinde, sosyalizmin kadınların kurtuluşunun 

yeter koşulu olmadığını ifade eder. Mekanik Marksistlerin, kapitalist toplumda 

gerçek ve önemli olanın üretim süreci ya da geleneksel politik alan olduğuna ilişkin 

yaklaşımı, diğer tüm ezilmişlik deneyimlerini ve toplumsal var oluşları –eğitim, 

cinsellik, aile, sanat, evişi- toplumsal dönüşümün merkezi dinamiklerinin çeperinde 

algılar. Her şey üstyapıya ya da kültüre ait sorunlar haline gelir (Ehrenrich, 1997).  

Bu noktada Marksizmin durağan bir kuram olmadığının ve tarihsel süreç içinde 

geliştirilebileceğini/geliştirilmesi gerektiğini anlatır. Örnek olarak Marks ve 

Engels’in ardından geliştirilen emperyalizm teorisini verir. Tura, Marks ve 

Engels’ten Lenin’e gelene kadar kadın ezilmişliğinin değişen biçimlerinin, Lenin’den  

(Bolşevik Devrim’den) sonraki 50 yıl içinde de değişerek İkinci Dalga Feminist 

Hareketi yaratan biçime büründüğünü ifade eder. Lenin’in zamanındaki feminist 

hareketin politik yaklaşımlarının –oy, eğitim, mülk edinme hakkı gibi formel 

talepler- İkinci Dalga Feminist Hareket döneminde niteliksel bir dönüşüme 

uğrayarak, patriarkanın kapitalizmle ilişkileri üzerine kurulan politik çerçevenin 

Marksizme katkısı haline geldiğini vurgular.  
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Nesrin Tura aynı yazının “ Feodal Kalıntı: Bir Yanılsama” alt başlıklı kısmında 

kadın ezilmişliğini burjuva demokratik içerikli bir sorun, feodal kalıntı olarak 

tanımlayan sosyalist gruplara yanıt verir:  

 
…”burjuva demokratik içerikli” sorun, “feodal kalıntı” tanımının, kadının 
ezilmişliğinin toplumsal üretimden dışlanmasına göre belirlenmesiyle, yani 
Engels’le çok ilgisi olduğu bu alıntılarda görülebiliyor. Çünkü kapitalizmde emekçi 
kadın toplumsal üretime katıldığına göre, sınıfsal sömürü dışında, hala kadın olduğu 
için eziliyor olmasını açıklamak için “feodal değer yargılarına” başvurmaktan başka 
çare kalmıyor…(Tura 1988:23)   

 

Ancak bu yanıtı verirken tartışmayı sosyalist feminizme ait kuramdan değil 

sosyalizm anlayışından kaynaklı programatik görüşlere dayanarak yürütür. Bu 

noktada Kaktüs’ün sosyalist feminizminin sosyalizmin belirli bir geleneğinin –

Troçkizm, sosyalist devrim- izlerini taşıdığını düşündürür. Zira yazının bu 

bölümünde esas olarak, kadın ezilmişliğinin niteliğinden çok Lenin’in burjuva 

demokratik içerikli sorun tanımlamasının nasıl okunması gerektiği üzerine sosyalizm 

anlayışlarını merkeze koyan bir polemik yapılmaktadır.  

 
“Burjuva-demokratik içerikli” “feodal kalıntı” diye tanımlanan sorunların düzeni 
aşan bu niteliğini görememek, bu türden sorunları düzeniçi taleplere hapsetmek ve 
köklü bir toplumsal değişim perspektifine bağlayamamak anlamına gelir… Burjuva 
demokratik vb. sosyolojik tanımlardan kalkarak bu sorunları düzen içi taleplerle 
formüle etmek tipik azami program –asgari program ayrımını ve aşamalı devrim 
perspektifini gündeme getirir. Bunun kadın sorunu açısından anlamı ise “şimdilik 
demokratik hak mücadeleleriyle yetinin esas olarak sosyalist mücadeleye katılın 
sonra sosyalizm gelir sizi kurtarır” mantığıyla, hem kadın sorununu ertelemek, hem 
de bu sorunun düzeni aşan niteliğini örtüp düzen içine hapsetmektir. Lenin kadın 
sorununu “burjuva demokratik” içerikli  bir sorun olarak tanımlarken bir soyutlama 
yaptığının bilincindeydi. Bu sorunun düzeni aşan niteliğini de gözden kaçırmadı. 
Oysa bu tanımı Lenin’den alan Türkiye Solunun bir kesimi, kadın sorununu 
“demokratik haklar” vb. biçimlerinde formüle ederek Lenin’i ne kadar anladığını da 
ortaya koyuyor. (Tura, 1988:24 ) 

 

Nesrin Tura yazının bu bölümünde sosyalist hareketin aşamalı devrim savunan 

kesimlerinin Lenin’i yanlış yorumladıkları için kadın ezilmişliğini de yanlış tahlil 

ettikleri sonucuna varırken, sosyalist feminizmin Lenin’in “kadın sorununa” ilişkin 

düşüncelerini/politikalarını eleştiren yaklaşımlarını dikkate almaz görünür. Kaldı ki 

aşamalı devrim savunmayan kimi geleneklerin de feminizmi sınıf mücadelesini bölen 

burjuva ideolojisi olarak gördüğünü göz ardı etmektedir.  Son tahlilde nasıl okunursa 
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okunsun Lenin’in kadın ezilmişliğine karşı politik çizgisi, Nesrin Tura’nın tartıştığı 

aşamalı devrimi savunan gruplarla aynıdır: Ezilmenin nedeninin kapitalizm olduğu, 

çözümün de kadınların toplumsal üretime katılması, ev işlerinin 

toplumsallaştırılmasında ve kadınların sosyalizmde de ezilmeye devam etmesine 

neden olan burjuva ideolojisinin sönümlenmesinde olduğudur. Bu nedenle sosyalist 

hareketle kadın ezilmişliğinin nasıl algılanması gerektiği üzerine yürütülecek bir 

tartışmada Lenin’i dayanak noktası almak çok da anlamlı sonuçlar üretebilir mi 

tartışılır.  Zira yazının sonraki bölümünde Sovyetler Birliği deneyiminde kadınların 

durumu üzerine somut bilgiler aktarıp yeniden sosyalizmin/geçiş toplumlarının tek 

başına kadınları kurtarmayı başaramadığının altını çizerken, alt yapının/üretim 

ilişkilerinin değişmesinin kadınların öz örgütlenmeleri olmadığı sürece kadın 

kurtuluşunu sağlama yoluna giremeyeceğini vurgular: 

  
SSCB’de kadın sorunu bir üst-yapı sorunu değildir, bir önceki toplumdan devralınan 
cinsiyetçi sistemin geçiş toplumunun alt-yapısıyla eklemlenerek varlığını 
sürdürmesidir söz konusu olan. Bu ülkedeki üst yapı da kalıntı vb. değil, mevcut 
üretim ilişkilerinin ve onlarla iç içe bulunan cinsiyetçi sistemin her gün yeniden 
ürettiği üst yapıdır. 
SSCB’de kadınların başlangıçta elde ettikleri hakları yitirmelerinin kadının kadın 
olarak ezilmesinin ve erkek-egemenliğinin tüm ağırlığıyla sürmesinin bence 
birbirine bağlı iki boyutu var. Birincisi tüm ezilen kitleleri politik bakımdan 
mülksüzleştiren bürokratik karşı devrim (abç); ikincisi kendi sorunları temelinde 
mücadele eden, toplumun her alanında cinsiyetçi iş bölümünü sorgulayan bağımsız 
bir kadın hareketinin olmayışı. (Tura, 1988:26) 

 

Ancak bu noktada da yine sosyalist hareketin tezlerinin içinden bir tartışma yürüterek 

bağımsız kadın hareketine düşen rolün üst yapıyı değiştirmekle sınırlı olarak 

algılanmaması gerektiğini söylerken, kadınların ezilmişliğinin sürmesini sosyalizm 

anlayışından kaynaklanan eleştirilere de eşit oranda bağlar. Bu noktada Sovyetler 

Birliği deneyiminin kadınlar açısından ortaya çıkardığı sorunları Marksizmin cinsiyet 

körlüğü kadar Marksizm’in bir yorumu olan Leninizm’i atlayarak bir başka yorumu 

olan Stalinizm’e dayandırır. Ki bu eşitleme Lenin dönemindeki kadın politikalarının 

–örneğin partiden bağımsız bir kadın örgütlenmesine karşı çıkış-sonuca olan etkisini 

hafifletme riskini taşır.  
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Bu bağlamda yazısının sonraki bölümünde Nesrin Tura,  sosyalist grupların kurduğu 

kadın örgütlerini değerlendirir. Birinci dikkat çekici nokta bu tür örgütlerin 80 

öncesindekilerle benzer amaçlarla kurulduğudur. Bu örgütlerin en önemlisi  

DEMKAD’dır. Farklı gelenekler olmasına rağmen Karadeniz Kadınlar Derneği, 

Devrimci Kadınlar Federasyonu hatta İKD ile benzer programlara (fark olsa olsa 80 

öncesi ile 80 sonrası genel politik havanın farklılaşmasından kaynaklanır) sahiptirler.  

Sadece kadınlardan kurulu örgütler olmalarına rağmen hem ideolojik ve politik 

bağımsızlığa sahip oldukları ciddi biçimde kuşku götürdüğü hem de esas olarak 

kadın ezilmişliğini merkeze koyarak politika yaptıkları tartışılır olduğu için, 

bağımsız kadın hareketi içinde görülmelerinin çok da mümkün olmadığını söyler. 

Tura, kadınları devrimci mücadeleye, sosyalizmin saflarına katmayı hedefleyen 

DEMKAD’ın kadınlara yönelik somut taleplerinin ise düzen içi reformlarla sınırlı 

kalmasına dikkat çeker.  DEMKAD’ın 16 Nisan 1988’de açıkladığı programındaki 

talepleri şunlar: 

 
Kadını toplumsal yaşamdan ve üretimden uzaklaştırıp onu eve kapatan ev kadınlığı 
kaldırılmalıdır. Kadını eve kapatan ev kadınlığı hizmetleri bizzat toplum tarafından 
kaldırılarak, kadının yaratıcılığı üretkenliği toplumun hizmetine sunulacak biçimde 
eğitim öğretim ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kadın ikinci sınıf statüsünden ve 
ezilmişliğinden kurtulmalıdır. Çalışma hayatında salt kadın olmaktan doğan 
dezavantajlar (ücret eşitsizliği vs.) kaldırılmalı, izinle izin tutulmalı, her iş yerine 
kreş açılması zorunlu olmalıdır. Kadınlarımızın politik yaşama ve politik karar 
mekanizmalarına katılımını arttırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Medeni kanunda 
düzenlemeler yapılarak kadınların yasalar karşısındaki eşitsiz konumu ortadan 
kaldırılmalı sosyal kültürel sanatsal katılımını sağlayacak yeni olanaklar 
sağlanmalıdır. Kırsal kesimdeki kadınlarımızın eğitim ve sağlık sorunları ile daha iyi 
yaşama koşulları için önlemler alınmalıdır. Kadınlar üzerinde erkeklerin ataerkil 
zorlarını kaldırıcı önlemler alınmalı. Kadınlara çocuk ve sağlık hizmetleri 
götürülmeli. Ana ve çocuk sağlığı ile ilgili kuruluşlara ve eğitimine yönelik çabalara 
hız verilmeli. (Yeni Çözüm Mayıs 1988, Sayı 13) 

 

Kadın ezilmişliğinin ortadan kalkmasının kapitalizmin yıkılmasına ve ev işlerinin 

toplumsallaşmasına bağlayan DEMKAD kadınların kapitalizm tarafından 

içselleştirilmiş ezme mekanizmalarına karşı devrimci talepler öne sürmez. Düşük 

ücretin nedeni cinsiyetçi işbölümünü sorgulamaz. Kadınların siyasal alana ve emek 

gücüne katılımına engel olan toplumsal değer yargılarıyla burjuva ideolojisinin 

bağlantılarını ortaya koymaz. Mevcut ikincilliğin değiştirilmesi yönünde pozitif 

ayrımcılık, pozitif destek politikaları önermez. Hatta “kırsal kesimdeki kadınların 
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sorunları”na çözüm ararken devrimci demokrasi programının toprak-köylülük 

sorununa yaklaşımı çerçevesinde bir önerme bile yapmaz. Yani yoksul köylülüğün 

üretim sürecindeki yerini değiştirmeden “kırsal kesimdeki kadınların” koşullarının 

nasıl değişebileceğini açıklamaz. Bu anlamıyla talepleri soyut bir demokrasinin soyut 

bir eşitlik anlayışından bile uzak kalır. Nesrin Tura da bunu şöyle özetler: 

 
Kısacası feminizmi düzeniçi olmakla suçlayanlar, kadın sorununu demokratik hak 
mücadelelerine hapsederek, feminizmin yalnızca düzenle çelişmeyebilecek 
taleplerine sahip çıkıp, radikal ve sosyalist feministlerin, cinsiyetçiliği sorgulayan, 
düzeni aşan taleplerini bir kenara itiyorlar. (Tura,1988:31 )  

 

Nesrin Tura son bölümde yine bir “suçlamaya” yanıt verir: Cinsel özgürlük talebi ve 

buna bağlı lezbiyenlik. Aslında gerek dünyadaki örneklerden yapılan alıntılarda 

görünen, gerekse Sevim Belli’nin “bir çocukluk hastalığı” olarak nitelendirdiği cinsel 

özgürlük ve heteroseksizme karşı lezbiyenliğin bir cinsel tercih olarak görünür ve 

meşru hale gelmesi mücadelesi, Batı’da İkinci Dalga Feminist Hareket’in önemli 

gündem maddelerinden birini oluşturur. Kürtaj kampanyaları, cinselliğin 

sorgulanması, kadın bedeninin ve cinselliğinin denetlenmesinin patriarkayla 

bağlantıları, doğurganlığın cinsellikten ayrıştırılması bu dönemin radikal söyleminin 

temelini oluşturur. Tabii cinsiyetçi saldırganlığın da. Özel alanın en özel yanının, 

erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkinin yaşanma biçimlerinin, önce dar bilinç 

yükseltme gruplarında konuşulmaya başlanması, ardından patriarka kuramıyla 

doğrudan ilişkisinin teşhiri, belki de erkeklerin en önemli –hatta çoğunun tek- iktidar 

alanına bir saldırıdır.  Filiz Karakuş’un da belirttiği gibi feministler öncelikle daha 

özgür bir cinsel hayat isteyen kadınlar olarak algılanırlar. Batı’daki hareketin 

niteliğine ilişkin Türkiye’ye akan en somut bilgi de kadınların cinsel özgürlük talebi 

ve lezbiyenliğin meşruiyetidir.  Bu tespit tümüyle yanlış olmamakla birlikte yine 

erkek egemen değerler bütünü bunu “olumsuz” vurguyla feminizmi aşağılamak için 

kullanır, dünyada ve Türkiye’de. Ancak Türkiye’de cinselliksiz “bacı” kavramıyla 

bütünleşen sosyalist kadın kimliğinin bu zinciri kırması ve feministlerin Batı’da 68 

Hareketi içinde ulaştığı düzeyi yakalaması çok zordur (hala da yakalayabildiği 

tartışılır). Gülnur Savran’ın sosyalist feminizme öncelikle sosyalist kadınları 

kazanma hedefi düşünüldüğünde, aynı yıllarda yayımlanan Feminist’in gerek özel 
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alanın politikasını yapma bağlamında kadın cinselliğine değinişinin, gerekse beden 

politikaları bağlamında cinselliği ele alışının neden çok daha cesur ve radikal olduğu 

anlaşılır. Nesrin Tura da yazının bu bölümünde öncekilere oranla çok daha yumuşak 

bir dil kullanır. Lezbiyenliğe ilişin en detaylı yazı on ikinci sayıdaki (bu sayıda 

Cinsellik Dosyası vardır)  Gülnur Savran imzalı Lezbiyenlik ve Feminizm Üzerine 

Kopuk Düşünceler’de esas olarak feminizm içi bir tartışma söz konusudur. Tura’da 

kuramsal tartışmaya girerken sadece Engels’in tek eşliliği mutlaklaştırmadığını 

belirtir ve önceliklerinin cinsel özgürlük olmadığını vurgular: 

 
Bütün feminist kesimlerin en çok ağırlık verdikleri konunun cinsel özgürlük olduğu 
kesinlikle yanlıştır, hele Türkiye için böyle bir şey hiç sözkonusu değildir. Ama 
Türkiye’de henüz feminizm bile bu konuyu sistemli bir biçimde gündeme 
getirmemişken, bazı çevrelerin feminizmle polemik yapma görüntüsü altında dönüp 
dolaşıp bu konuyu gündeme getirmeleri, sosyalistler olarak bugüne dek cinsel 
sorunlarımızı bastırdığımızı, feminizm ortaya çıkan dek kendi kendimize 
uyguladığımız denetim ve sansürden kutulamadığımızı düşündürüyor insana. 
Cinselliği tartışma ihtiyacı duyuyor olabiliriz. Tabii bu hiç de ayıp ve kötü bir şey 
değil, ama sorunların çözümü de herhalde anti-feminizm ve cinsel özgürlüğün reddi 
olmasa gerek. (Tura,1988: 30) 

 

Dünya’da Reagan-Thatcher-Kohl üçlüsünün ekonomide liberalizm, ideoloji, kültür 

ve politikada muhafazakarlıkla özdeşleşen çizgisi 80’ler boyunca aileyi yüceltirken, 

babasız çocuk doğurmayı, kürtajı, tek annelere sosyal yardımları sınırlandırmaya 

çalışır. Bu yıllar,  neo-liberal saldırganlığın ilk dönemlerinde, çifte ahlak 

standartlarının yükselişine tanıklık eder. Bir yandan medya aracılığıyla kadın 

bedeninin metalaşması hız kazanırken diğer yandan AİDS’in eşcinsel hastalığı 

olduğu ve çok eşliliğin tehlikeleri anlatılır. Ailenin kutsanması kadınların evlerine 

döndürülmesi ya da bakım yükünün yeniden kadınların sırtına yüklenmesiyle 

sonuçlanır. 1980’lerin Hollywood filmleri deli çocuk bakıcılarını, kutsal aileyi tehdit 

eden katil ruhlu ikinci kadınları anlatır. Ekonomik liberalizmin sosyal ve siyasal 

muhafazakarlıkla bütünleşmiş yüzü Türkiye’de Özal’ın (ve 12 Eylül’cülerin) Türk 

İslam sentezi anlayışında ifadesini bulur. Bu yıllarda Türkiye’de hala, bekaretini 

kaybedince “kötü yola düşen”, diskoteğe gidince ya tecavüze uğrayan ya da 

eroinman olan“temiz kızların” hikayelerini anlatan Tarık Akan-Ahu Tuğba filmleri 

modadır. Kadın-erkek ilişkilerine daha özgür bakan filmler (özellikle kadın temalı 

filmler) ise entel kadınların ve adamların kimlik bunalımları olarak kodlanır. 



 85

Kadınlar ve cinsellik söz konusu olduğunda herhangi bir zamanda toplumdan ileri 

değer yargılarına sahip olup olmadığı tartışır olan Türkiye Sosyalist Hareketi ise o 

yıllarda hala komünistlerin portmantolardaki şapkaya tahammül etmeyeceklerini 

ispatlamaya çalışıyordu. Cinsellik tabuydu. Hele ki çok sayıda sosyalist erkeğin 

cezaevinde kadınların ise dışarıda olduğu koşullarda, cinsel özgürlük örgüt içi 

hiyerarşilerin sorgulanmasından daha somut bir tehlikeydi. Bu bağlamda görünen o 

ki, öncelikle sosyalist kadınlar nezdinde sosyalist feminizmi meşru kılmaya çalışan 

Kaktüs, cinsel özgürlük, lezbiyenlik gibi konulara temkinli yaklaşmaktadır.  

 

Kaktüs’ün üçüncü sayısında Nesrin Tura sosyalist hareketin kadın sorununa 

yaklaşımı üzerine tartışmaya devam eder. “Sorgulamaya Doğru İlk Adımlar” başlıklı 

bu yazıda öncelikle anti feminist olmayan grupların geldiği olumlu noktaları 

vurgularken 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerine bağımsız sosyalist adaylarla 

katılan grupların seçim bildirgesinde kadılara ilişkin taleplerin “demokratik haklar” 

değil “her türlü ayrımcılığa son” başlığı altında sıralanmasının olumluluğunu 

vurgular. Kuşkusuz bu değişim feminist hareketin kısa zamanda elde ettiği önemli 

bir kazanımdı. Seçime giren grupların kadın sorununa ilişkin yaklaşımlarındaki 

önemli ayrımlara rağmen kadın ezilmişliğinin demokrasi-sosyalizm mücadelesi 

ekseni dışında bir talepler manzumesi ile ifade edilmesi feminizmin sosyalist hareket 

üzerindeki ilk etkileri olarak yorumlanabilir. Nesrin Tura’nın seçim bildirgesinin 

kadınlara yönelik taleplerinden yaptığı alıntılar sosyalist hareketin (en azından bir 

bölümünün) kadın ezilmişliğine yaklaşımında önemli niteliksel dönüşümler 

yaşandığını gösteriyor:  

 
Kadınların dayağa karşı yürüyüşlerinden bir fotoğrafın bulunduğu bu bölüm “tüm 
bağımsız kadın girişimleriyle dayanışmamızı ilan ediyoruz” sözleriyle bitiyor. Bu 
bölümde yer alan talepler kadınların bir kesiminin değil tüm kadınların ortak 
sorunlarını dile getiriyor: “Sağlıklı, parasız ve yaygın doğum kontrolü ve kürtaj 
hakkı! Dayağa karşı tek celsede boşanma hakkı! Dayak kamu davası konusu 
olmalı!” Ayrıca talepler temelsiz bir eşitlik isteğinin değil kadınlar için pozitif 
ayrımcılık isteğinin ifadesi: “Eğitim, iş bulma, çalışma alanlarında kadınlara öncelik 
tanınsın…Kadının ezilmesinin özgüllüğü konusundaki bilinç kadın sorununun kadın 
işçilerin sorunlarıyla özdeşleştirilmemesinde de ifadesini buluyor… Kadın işçilere 
ilişkin talepler cinsiyetçi işbölümünün sorgulanmasının da ifadesi. “Doğum 
Sonrasında Yalnız Kadınlara Değil, Eşlerine de İzin Hakkı! Erkeklerin de Çocuğu 
Vardır; Tek Bir Kadın İşçi Olmasa Bile Her İşyerine Kreş!”(Tura, 1988:10-11) 
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Nesrin Tura bu yazıda –“Sorgulamaya Doğru İlk Adımlar”- esas olarak, kadınların 

ezilmişliğinin yeniden üretim sürecinden kaynaklandığını tahlil eden, sosyalizmi 

kadınların kurtuluşunun sadece ön koşulu olarak gören, bağımsız kadın hareketinin 

meşruiyetini tanıyan (ve gerekli bulan), feminizmi kadın kurtuluş mücadelesinin 

meşru bileşeni sayan ancak son tahlilde kadınların mücadelesine sosyalist kadınların 

öncülük edeceğini savunan Yeni Öncü’nün -80 öncesindeki Kurtuluş grubunun 

yayını-yazarlarıyla tartışır. Ezilmişliğin ortaya çıkış sürecine ilişkin kimi kuramsal 

tahlillere değinilen yazıda esas tartışma bağımsız kadın hareketinin örgütlenme 

araçları ve anlayışları temelinde yürür.  

 

Yeni Öncü yazarı Nedret Sena’nın farklı kadın örgütlenmelerinin (feministlerin) 

meşruiyetini kabullenmekle birlikte sosyalist kadınlara önerisi demokratik kitle 

örgütlerinde bir araya gelmektir. Demokratik kitle örgütlerinin çalışma tarzını 

demokratik merkeziyetçilik, azınlığın çoğunluk olma hakkı, farklılıkların bir arada 

yaşaması çerçevesinde ifade eden bu yaklaşım sosyalist hareketin bu konudaki 

olumsuz deneyimlerini unutmamakla birlikte iyimserliği de elden bırakmamaktadır. 

Sena’nın farklı eğilimlerden kadınların bir çatı altında kalmasını sağlamak amacıyla 

yaptığı öneri, kadınların kadın sorunu dışındaki ayrışmalar nedeniyle 

bölünmemeleridir. Her ne kadar tüm sınıflardan kadınların ortak ezilmişlikleri 

temelinde bir mücadelenin bileşenleri olabileceğini savunmasına rağmen, Sena 

kadınlar arası farklılıkların ayrı örgütlenmelere neden olacağını görmez. Bu nedenle 

tüm kadınları demokratik kitle örgütlerinde bir araya getirip ideolojik politik 

“öncülük” misyonunu da sosyalist kadınlara verir. Tura bu yaklaşıma verdiği 

yanıtlarla esas olarak Kaktüs’ün bağımsız kadın hareketinin örgütlenme formalarına 

ilişkin bakışının ipuçlarını da ortaya koyar. Bu bakışın detaylı olarak ifadesi 1989 

yılında örgütlenen Kadın Kurultayına sunulan tebliğde gerçekleşir.   

 

Nesrin Tura yazıda öncelikle sosyalistlerce benimsenen “öncülük” misyonunun 

feminist hareket için model oluşturamayacağını söyler. Kadın örgütlenmelerinin 

temelinde “dışarıdan bilinç taşımak” değil, ortak ezilmişliği bilinç yükseltme 

aracılığıyla sorgulayarak kuramsallaştırmak söz konusudur. Keza demokratik işleyiş 

modeli olarak önerilen, azınlık-çoğunluk ilişkisine dayalı demokratik merkeziyetçilik 
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de yine kadınlar arasındaki çoğulcu politika üretme anlayışına uygun değildir. Gerek 

çok bileşenli kampanyalarda olsun, gerek daha homojen küçük gruplarda kadınlar 

azınlık çoğunluk bağlamında değil, ikna, uzlaşma ve farklılıklarla bir arada yürümeyi 

meşru gören bir çoğulculuk anlayışıyla karar alırlar. Bu örgütlenme anlayışının daha 

sonra Mayıs 1989’da düzenlenen Kadın Kurultayında Banu Paker’in örgütlenme 

üzerine sunduğu metinde detaylandırıldığını görürüz. Kadınların uygulamaya 

çalıştıkları bu karar alma yöntemleri sonraki yıllarda çoğulcu sosyalist parti 

girişimlerinde de –BSP, ÖDP- gündeme gelir ama çok da anlamlı sonuçlar üretmez. 

Nesrin Tura bağımsız kadın hareketi için gerekli olanın kurumsallaşmış hiyerarşik 

örgütlenmelerden çok farklılıklarıyla bir arada politika üretebilen kampanya türü 

örgütlenmeler olduğunu belirtir. 
Sınıfsal ulusal vb. farkları iyi kavradıklarından mıdır nedir, feministlerin ortak 
örgütlenme gibi bir derdi yok. Kadın Hareketinin ortak eylemleri, geçici 
birliktelikleri, dayak, kürtaj, oy hakkı, barış vb. gibi tüm sınıflardan kadınları 
farklılıklarıyla birlikte bir araya getiren kampanyalar çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor (ayç). (Tura, 1988:19) 

    

 İkinci Dalga Feminist Hareketin Batı’da ortaya çıkan sonuçlarından biri ortak 

kampanyalar çerçevesinde bir araya gelen çeşitli grupların bağımsız örgütlenmeleri 

içinde politik ve örgütsel olarak tıkanmaları, hedeflerinin belirsizleşmesi ya da 

hedeflerine ulaşmalarıyla boşluğa düşmeleriyken bir diğeri de Yeni Öncü çevresinin 

önerdiği kurumsallaşmadır.  Tabii feminist bilincin yayılımı var olan kadın 

örgütlerinin bürokratikleşmesi ve akademik feminizmin vizyonu bir bütün halinde 

feminizmin başlıca sektörlerinde kabulünü getirdi. Ancak tüm bu değişimlerin 

harekete faydası olduğu söylenemez. Feminizm eşzamanlı olarak hem kurumsallaşır 

hem de marjinalleşir. Bu sözde meşruiyet de kadın hareketi rüzgarının yarattığı 

fırsatların kaçmasına neden olur (Epstein 2001). 

 

Üçüncü sayıda Gülnur Savran imzalı “Nikaragualı Kadınları Sandinizm mi 

Kurtaracak” başlıklı yazıda neden sosyalist feminizm, neden bağımsız kadın 

örgütlenmesi sorularına, somut bir deneyim değerlendirilerek cevap verilir.  

Sandinist Devrim’in ilk birkaç yıl içinde kadınlara yönelik düzenlemeleri ve yarattığı 

olumlu değişiklikler Bolşevik Devrimin ilk yıllarını hatırlatan özelliklere sahiptir. 

Yürütülen sağlık, eğitim ve okuma yazma kampanyalarıyla kadınların koşullarında 
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değişimle başlar. Toprak reformu sonucunda ücretsiz işçi konumundaki kadınlar 

devlet üretim çiftliklerinde çalışmaya başladıklarında emekleri görünmez olmaktan 

çıkar. 1980’de faal nüfus içindeki kadın oranı yüzde 25 iken 1982’de yüzde 40,5’e 

yükselir. “Eşit İşe Eşit Ücret” ve “Kooperatifler Yasası” ile kadınların bağımsız 

toprak, kredi ve oy hakkı olur. 1981’den itibaren evlilik içi ve dışı çocuklardan anne 

ve babayı eşit oranda sorumlu kılan “Baba-Anne Çocuk Yasası” yürürlüğe girer. 

Sosyal Güvenlik Yasası erkeklerin evlenmeden sahip oldukları çocukları da 

kapsayan nafaka uygulaması getirir. Yasal düzenlemelerin denetimi Nikaragua 

Sosyal Güvenlik ve Refah Kurumu ile Kadın Hukuk Bürosuna verilir. 1987 

Anayasasında bu düzenlemelerin çoğu temel haklar kapsamına alınır. Boşanma hakkı 

yaslaşır. Fahişelik önce yasaklansa da sonradan fahişeleri toplumsal üretime 

kazandıracak çözümler üretilerek tercihler yaratılır. FSLN’nin yayın organlarında 

cinsiyetçilik eleştirilir. Kuşkusuz tüm bunlar devrim öncesinde kadınların 

mücadeleye katılımlarını arttıran kadın örgütlerinin* varlığını yadsıyarak 

açıklanamaz. Nikaragua Devriminin temel örgütlenme alanlarının mahalleler olduğu 

düşünüldüğünde kadınların devrimdeki rolü daha kolay anlaşılabilir. Sandinist 

yönetim de örneğin 1982’de çıkan Besin Yasa’sında ev işlerini kadınlarla erkeklerin 

eşit olarak paylaşmaları gerektiğini ifade eder. Ancak gerek ekonomik koşulların 

dayatmaları gerekse Sandinistlerin Katoliklerle yaptığı ittifak kadınlara biçilen 

cinsiyetçi rollerin aşınmasını engeller hatta kimi kazanımları budar (Savran 1988). 

Tıpkı Bolşeviklerin NEP’le köylülüğü ürkütmemek için kadınlar adına verdikleri 

tavizler gibi. Kürtaj Nikaragua’da yasallaşamaz. 1982’de ekonomik zorunluluklar 

gerekçesiyle “Tutumluluk Kampanyası”nın başlaması kadınların ev içi yükünün 

artması anlamına gelir. Kıt kaynakların dağılımının kreşlerin kapanmasıyla 

sonuçlanması, kadın kimliğinin annelikle özdeş tutulması ve “çalışan anneler”, “milis 

anneler”, “kahraman ve şehitlerin anneleri” vurguları, yaptırım gücüne sahip, örgütlü 

bir bağımsız kadın hareketinin olmadığı koşullarda kadınların kazanımlarının, 

niyetlerden bağımsız olarak, ilk taviz verilen maddeler olduğunu gösterir (Savran 

1988). Sandinist Devrimin patriarkaya karşı mücadelede sağladığı önemli 

kazanımlara rağmen, zamandan ve mekandan (tarihten ve ülkeden) bağımsız olarak, 

                                                 
* AMPRONAC- Ulusal Sorun Karşısında  Nikaragualı Kadınlar Birliği, Devrimden sonra ise 
AMNLAE-Luisa Amanda Espinoza Nikargualı Kadınlar Birliği    



 89

kadınların öz örgütlenmeleri ve mücadeleleriyle elde etmedikleri kazanımların 

budanması halinde, güçlü biçimde harekete geçerek, haklarını savunma şansına çok 

da sahip olamadıklarını görürüz. Kaktüs’ün sosyalist hareketle yürüttüğü polemiğe 

örnek oluşturması açısında önemli bir deneyim olan Sandinist Devrimi, Gülnur 

Savran şöyle değerlendirir.  

 
Nikaragua örneği kadınların devrim süreçlerinden kendi kurtuluşları yönünde de 
yararlanabilmeleri için, başlangıçtan itibaren bağımsız bir kadın hareketinin 
varlığının gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Bağımsız olmak, bir kadın hareketinin 
diktatörlüğe karşı mücadele vermesini ya da devrim sürecinde faal olarak yer 
almasını engellemez (abç)… En büyük tehlike ezilenlerin kendilerini ezenlere 
minnet duyması. Sandino kendine rağmen “kızlarına” uygun koşullar sağlamış 
olabilir. Ama yine de kızların çok geç olmadan  baba evini terk etmeleri 
gerekiyordu. (Savran, 1988:65) 

 

4.3.2. Radikal Feminizm ile Kuramsal Tartışma / Polemik 
Kaktüs’ün değişik sayılarındaki değişik yazılarda feminizm içi ayrımların nedenleri 

ve nasıllarına ilişkin vurgular görülür. Ayrımların temel konuları, ev içindeki kadın 

emeğinin niteliği (yeniden üretim-üretim, ezilme sömürü vs.) , bağımsızlığın anlamı 

(politik ve örgütsel, ideolojik –politik-örgütsel), kadın kurtuluşunun gerçekleşme 

dinamikleri (kadın devrimi, feminizmin bütünlüklü toplumsal projesi yoktur, 

sosyalizm ön koşuldur) gibi kavramsal boyuttan kuramsal düzleme taşınan 

başlıklardır. Aslında belli ki feminizm içi ayrımları çok belirginleştirmek, dönemin 

feminist hareketini saflaştıracak yaklaşımlardan kaçınmak istenir, zira Feminist’te 

sosyalist feminizme ilişkin oldukça sert yazılar söyleşiler çıkarken Kaktüs’te radikal 

feminizmle tartışma esas olarak somut politik gündemler gerektirdiğinde yapılır.  

Kimi ayrım noktaları 20-21 Mayıs 1989’da düzenlenen Kadın Kurultayı’na sunulan 

tebliğlerde görülebilir.  Kurultaya sosyalistler ve feministler birlikte katılırlar. Hatta 

erkekler de vardır. Kurultaya sunulan feminist tebliğlerden Feminist’in yazarları 

Ayşe Düzkan ve Handan Koç’un verdiği tebliğleri Feminist’te (Ağustos 1989,Sayı 

6), Kaktüs’ün yayın kurulunda ve yazarları arasında bulunan Fadime Gök, Gülnur 

Savran, Nesrin Tura, Banu Paker ve Şahika Yüksel’in verdiği tebliğler Kaktüs’te 

(Haziran 1989, Sayı 7)  yayımlanır. Tebliğlerin başlıkları feminist hareketin bu iki 

farklı eğiliminin yaklaşımlarını da gösterir. Kaktüs’te yayımlanan tebliğlerin kadın 

ezilmişliğinin toplumsal alanla bağını da kuran yazılar olduğunu (Eğitimde Kadınlara 
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Karşı Ayrımcılık-Fadime Gök, Ailenin Sorgulanması-Gülnur Savran, Kadınlara 

Yönelik Şiddet-Şahika Yüksel, Kadınların Kurtuluşundan Ne Anlıyoruz-Nesrin Tura, 

Örgütlenme-Banu Paker), Feminist’te yayımlananların (Kadın Kurtuluşunun 

Ekonomi Politiği Üzerine-Ayşe Düzkan, Kadın Cinselliği Üzerine –Handan Koç) ise 

somut kadınlık durumlarını tahlil ettiğini görürüz. Bu noktada dikkat çekici olan 

daha çok sayıda tebliğ verilmiş olmasına ve neredeyse dönemin tüm bilinç yükseltme 

gruplarının gündemlerinden birini mutlaka kadınların cinselliği oluşturmasına 

rağmen, önceki bölümde belirttiğimiz gibi Kaktüs çevresinin bu konuya doğrudan 

değinmemiş olmasıdır. Feminist çevresinin sadece iki tebliğinden biri ise kadın 

cinselliği üzerinedir. Ki bunu yine aynı şekilde yorumlamak mümkündür: Sosyalist 

kadınları etkileme çabası uçlardan uzaklaşmayı zorunlu kılar.  

 

Kurultaya Kaktüs çevresince verilen “Aile Sorgulanıyor” başlıklı tebliğin Feminist 

çevresindeki muadilinin “Kadın Kurtuluşunun Ekonomi Politiği” olduğu 

söylenebilir.  Ayşe Düzkan tebliğinde radikal feminizmin daha önce Feminist’te de 

yayımlanan temel tezlerini ve en önemli ayrımlarını ifade eder. İki çeşit üretim tarzı 

vardır: Kamusal alandaki kapitalist üretim tarzı ile ev içindeki patriarkal üretim tarzı. 

Kadınlar kamusal alanda dahil oldukları üretim ilişkilerine bağlı olarak sermaye 

tarafından sömürülürken, evde yaptıkları üretimin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin 

kamusal alanda üretildiğinde artı değer yarattığı düşünülünce erkekler tarafından 

sömürülmek anlamına geldiğidir (Düzkan, 1989). Gülnur Savran’ın ise ailenin kadın 

ezilmişliğindeki yerini ifade ederken sosyalist feminizme ait ayrımları belirtmediğini 

görürüz. Yani ailenin kadınların ezilmişliğindeki işlevi tanımlanırken, kadınların 

ailede neler yaşadıkları ve patriarkal sistemin aile aracılığıyla kadınların emeğine, 

bedenine ve kimliğine el koyduğunun belirtildiğini görürüz. Ancak sosyalist 

feminizmin somut ayrım noktası olarak, kadın ezilmişliğinin kökeninde kadının 

yeniden üretim sürecindeki konumu ifade edilmez. Bu noktada ne Marksizmin kadın 

emeğine bakışının cinsiyet körü olduğu ne de kadınların ev içinde harcadığı emeğin 

bir üretim değil yeniden üretim olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilir. Aslında, 

Kurultay’da çıkan tartışmalarda da görüleceği üzere, Kaktüs çevresinin sosyalistlerle 

ya da feministlerle ayrımları belirginleştirmeyi değil ortak yönelimler, karşılıklı 

etkileşimler yaratmayı hedeflediği düşünülebilir.  
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Ezilmişliğin tanımına ilişkin ayrım belirtmeden yapılan tahlile rağmen Nesrin 

Tura’nın sunduğu “Kadınların Kurtuluşundan Ne Anlıyoruz” başlıklı tebliğde 

sosyalist feministler adına konuşulduğu belirtilirken, sosyalizmin cinsiyetçi sistemin 

ortadan kalkmasının ön koşulu olduğunun altı çizilir. Bu tebliğde Gülnur Savran’ın 

tebliğinden farklı olarak hem sosyalistlerle hem de radikal feministlerle ayrımlar 

somutça ortaya konur. Ön koşul sosyalizmdir. Ancak sosyalistlerin sıkça kullandığı 

bir kavram olan “kadın özgürleşmesi “nin soyut ve ertelemeci olduğu ifade edilir. 

Feminizmin ortak kavramı olan kadınların kurtuluşu hedeftir.  Tebliğin son 

bölümündeki kadın kurtuluşunun ne anlama geldiğine ilişkin maddeler ise ortaklaşa 

bir kurtuluş tarifinin yapılabileceğinin göstergesidir. Ancak kurtuluşa giden yolda 

kimlerin beraber mücadele edeceği de sosyalistlerle ayrımın açıkça belirtildiğinin ve 

feministlerle yolun birleştiğinin kanıtıdır:  

 
Yeni ancak yepyeni bir dünya kurulduğunda kurtulmuş olacağız. Kurtuluşumuz, 
hiçbir egemenlik ilişkisine dayanmayan yepyeni kadın ve erkek kimliklerinin 
oluşması anlamına gelecek ve kurtuluşumuz bizim, biz kadınların eseri olacak. (Tura 
1989:65) 

 

Kadın kurtuluş hareketinin en önemli özelliği, harekete devrimci niteliğini veren 

özellik, bağımsızlığıdır. Hareket kuşkusuz diğer mücadelelerle –gençlik, etnik, sınıf, 

savaş karşıtlığı- ilişkilidir ama kendine ait dinamikleri, talepleri ve örgütsel formları 

vardır. Bu kadınların basitçe savaş karşıtı komitelere, sendikalara, partilere 

katılmasının ötesinde kaderinin doğrudan diğer mücadelelere bağlamamsı anlamına 

gelir (Waters 1997:25). 

 

Bir başka tartışma ise yine feministlerin ortak olarak yayımladıkları “Kadınların 

Kurtuluşu Bildirgesi” (EK-1) üzerine Gülnur Savran’ın yedinci sayıda yazdığı 

“Kadınları Kurtuluşu Bildirgesi”nin Düşündürdükleri’nde mevcuttur.  Gülnur 

Savran bu yazıda bendimize, emeğimize, kimliğimize, tarihimize/geleceğimize el 

konuluyor diye tanımlanan kadın ezilmişliğinin gerisindeki nedensellik ilişkisini 

tartışarak cümlenin “emeğimize, bedenimize, kimliğimize el konuluyor”* diye 

sıralanması gerektiğini anlatır. Kadının ezilmişliğinin temelinde emeğine el 
                                                 
* Bu kavramlaştırma bugün artık “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” olarak tüm kadın 
hareketinin sloganı haline gelmiştir.   
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konmasının olması sebebiyle, öncelikle emek kavramının sorunsallaştırılması 

gerektiğini söyler. Yazıda bu konuda yürütülen tartışmanın diğer tarafının -ki bu 

tarafın radikal feministler olduğu anlaşılmaktadır- bedeni ilk sıraya koyma 

gerekçesinin, kadınların somut algıları içinde en çarpıcı olanın bedenin denetlenmesi 

ve erkeğin mülkü sayılması, olduğu anlaşılmaktadır.  

 
“Kadınlar doğurgan oldukları için ve bu yüzden bedenlerine el konulduğu için 
eziliyorlar” türünden bir sonuç çıkarabiliriz. Oysa benim bildiğim kadarıyla hiç 
birimiz bu türden doğalcı, biyolojist bir yaklaşımı benimsemiyoruz… Buradaki 
sıralama belirleyicilik açısından bir sıralama değil; kadınların kendilerine ait olması 
gerekirken ellerinden alınan şeyler başka bir ölçüte göre sıralanmış… Kısacası 
buradaki ölçüt, bireyler olarak (ayç) kadınların kendilerinin el koymayı nasıl 
algıladıkları.   (Savran, 1989:9) 

 

Ancak Gülnur Savran bu sıralamanın belirleyicilik konumuna göre yapılması 

gerektiğini düşündüklerini, bulunan çözümün ise –cümle beden, emek, kimlik diye 

sıralanırken alt paragraflarda öncelikle emeğe el koymanın nasıl gerçekleştiği 

anlatılır- emeğe el konmasının a priori olduğu gerçeğini değiştirmediğinin altını 

çizer. Yazının devamında kadın emeğinin patriarka bağlamında sosyalist 

feministlerce nasıl değerlendirildiğine ilişkin görüşlerini yineler. Aslında “Kadın 

Kurtuluş Bildirgesi”ne bugün bakılınca o zaman yapılan tartışmanın feminist 

hareketin politik yönelimleri üzerinde her hangi bir etki yaratmadığı görülür. Zira 

farklı sıralansaydı da aynı vurguyu taşıyacak bir metin olması, dönemin feminist 

akımlarının ayrımlarını kıskançça koruma güdüsü taşıdıklarını gösterir.   

 

4.3.3. Kaktüs’te Değinilen/Dikkat Çeken Diğer Başlıklar 
Yayımlanan çeviriler, farklı ülkelerden feministlerle yapılan söyleşiler ve yurt 

dışındaki Kaktüs okuyucularının değişik yerlerdeki feminist hareketlere ilişkin 

tanıtım-yorum yazıları Kaktüs’ün ve okuyucularının dünyadan haberdar olmasını 

olanaklı kılar.  Özellikle sosyalist hareketin önemli bir bölümünüm dünyayı takip 

etmekten uzun yıllar uzak kalmasının düştükleri dogmatizm üzerindeki etkileri 

düşünülürse gerek feminist hareketin bütünü gerekse sosyalist feminizm açısından 

uluslar arası deneyim paylaşımının önemi daha iyi anlaşılabilir. Tabii bu durum aynı 

zamanda Kaktüs’ü yayımlayan,  yazı yazan, katkıda bulunan kadınların politika 

üretirken nasıl beslendiklerini de açıklar. Yine yurt dışındaki siyasi mülteci, göçmen 
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Türkiyeli kadınların kendi aralarında toplanmaları ve Kaktüs’le ilişkiye geçmeleriyle 

hem dışarıdaki hem de içerideki kadınların birbirleriyle etkileşim içinde politik ufuk 

gelişimi yaşadıkları tahmin edilebilir. Ancak tüm bu sürece ilişkin dikkat çekici 

nokta özellikle Duvar’ın yıkıldığı (reel sosyalizmin çöküşü) dönemin ayrıntılarına 

ilişkin çok fazla somut değerlendirmenin yapılamamış olmasıdır. Birkaç haber-

yorum dışında açık değerlendirmelere rastlanmaz. Kadınların geleceği üzerine yorum 

yapılmaz. Muhtemeldir ki sosyalist hareketin yaptığı kolaycı açıklamalardan 

kaçınılırken bu değişimin feminist hareketi, özellikle sosyalist feminizmi nasıl 

etkileyeceği henüz gündeme girmemiştir.  

 

Cezaevleri, cezaevlerinden mektuplar, kadınlar yönelik devlet şiddeti, gözaltında 

taciz tecavüz vakaları hemen her sayının gündeminde kendine yer bulur. Feminizmin 

tüm ezme- ezilme, baskı biçimlerine karşı duruş sergilemesi gerektiği bilinci ile çok 

sayıda feministin “siyah eylemle” cezaevlerindeki baskıyı protesto etmesi, bir 

kısmının gözaltına alınmasına ve tutuklanmalara neden olurken, Kaktüs’ün 

sayfalarında bu eyleme katılım gerekçelerinin ne olduğu ve olması gerektiği üzerine 

tartışmalar yapılır.  

 

Çalışan kadınlar, ücretler, üretim sürecinde yer alış biçimleri, hangi sektörlerde 

yoğunlaştıkları, sendikalardaki durumları, sendikaların erkek yapısına yönelik 

eleştirilerin Kaktüs’ün gündemine yeterince girmediğini görürüz. Keza emekçi 

kadınların da sınıf mücadelesi bağlamında da kadınların gündeme geldikleri nadiren 

görülür.  Örneğin İngiltere’de maden işçilerinin grevinin, grevcilerin eşlerini nasıl 

etkilediğine ve kadınlık bilincinde ne gibi dönüşümler yarattığını okuruz. Ancak 

1989’daki Bahar Eylemlerine, 1990’ın ilk günlerinde Türkiye’yi sarsan Zonguldak 

madencilerinin grevlerine ilişkin yazılara rastlamayız. Üstelik kadınların bu dönemde 

İngiltere’dekine benzer deneyimler yaşadıkları o dönemin günlük basınına dahi haber 

olurken. Gülnur Savran bu konuya ilişkin sorumuzu şöyle yanıtlar: “Bir tür eksiklik, 

yetersizlik, o bağlantıları kuramamak, teoriyi doğru uygulayamamak ve sendikalarla 

yeterli ilişkilerin olmaması. Kaktüs’ün en önemli sorunu bu aslında. Bir yandan 

feminizmi alanını korumak için kendimizi kısmamız bir diğeri de hiç birimizin 

bağlantıları olmaması”. Oysa İkinci Dalga Feminist Hareketin batıdaki yükselişinin 
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en somut kazanımlarının elde edildiği alanlardan birinin, üretim sürecinde kadınlara 

yönelik cinsiyetçiliğin aşındırılması olduğu söylenebilir. Eşit işe eşit ücret talebini 

ilerleten pozitif ayrımcılık mücadelesi, cinsiyetçi iş bölümüne karşı kadın işi- erkek 

işi kavramlarının sorgulanması, kadınların ücretli emek gücüne katılımının sadece 

aile ücretine destek olarak kabul görmesinin teşhiri gibi politikalar batılı 

feministlerin gündeminden neredeyse hiç düşmedi. 1960’lı ve 70’li yıllarda çok 

sayıda işçi/çalışan kadın örgütü kuruldu.  Bu örgütler beyaz olmayan kadınlarla 

ücretli kadın emek gücünü bir araya getirdi. Örneğin Amerika’daki Kadın 

Sendikaları Birliği, 9’dan 5’e, Ulusal Çalışan Kadınlar Örgütü, Combahee Nehri 

Kolektifi gibi örgütler kadın hareketinin diğer bileşenleriyle bir araya gelerek 

verdikleri mücadelede önemli kazanımlar elde ettiler. 1960-80 arasında kadınların 

çalışma koşullarında önemli değişimler gözlemlenir. Her ne kadar bugün ev işleri, 

çocukların yetiştirilmesi ve bakım emeği hala kadınların sorumluluğunda kalmaya, 

kadınlar hala yoksulların yoksulu olmaya devam etse de, feminist hareketin sayılarla 

ispatlanan önemli kazanımlarını görmemek mümkün değil. Özellikle pozitif 

ayrımcılık kampanyaları sadece erkeklere açık istihdam alanlarında kadınların da var 

olabilmelerinin önünü açar. Örneğin itfaiye örgütlerine kadınların da alınmaya 

başlaması bu mücadelenin en bilinen kazanımlarından biridir. ABD’de 1964 yılında 

erkeklerin saatte kazandığı 1 dolara karşı kadınlar 59 cent kazanırken 2004’de bu 

oran, 1 dolara karşılık 77 cent olur. Keza işgücü içindeki üniversite mezunu kadın 

oranı 1970’de yüzde 11 iken 2004’de yüzde 32,6’ya yükselir (Brenner, Luce, 2006).  

 

İzmir Giyim Sanayi’nden bir grup kadın işçinin Kaktüs’te işçi kadınların sorunlarına 

ve çözümlerine yeterince yer verilmemesine ilişkin eleştirisine yanıt verdiği 

yazısında Hülya Eralp haklılıklarını vurgularken kısaca da olsa kimi önerilerini ifade 

eder: 

 
…iki türlü ezilişe karşı mücadelemizi yan yana, iç içe sürdürmek zorundayız. Bunun 
pratikte nasıl olacağı konusunda benim aklıma ilk anda şunlar geliyor. Örneğin 
fabrikalarda kadın komiteleri oluşturmalı kadın temsilciler seçmeli sendikal 
mücadelede kadın olmaktan dolayı karşılaştığımız sorunlara ilişkin kendi 
taleplerimizin de mücadelesini vermeliyiz. Örneğin; İş kanunundaki her yüz kadının 
çalıştığı iş yerine kreş maddesi yerine, “her iş yerine kreş” mücadelesi vermeliyiz. 
Doğumdan sonra anneler için konan izinin, babalar için de konması mücadelesini 
vermeliyiz. Yani çocuğun bakımı için anne yerine baba da izne ayrılabilmeli. 
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Fabrikada karşılaştığımız cinsel tacize, sataşmaya karşı komitelerimiz aracılığıyla 
temsilcilerimiz aracılığıyla teşhir ederek, önlem alarak mücadele etmeliyiz. (Eralp, 
1989: 7) 

 

Kaktüs’te konuya ilişkin en somut önerilerin sıralandığı bu yazıda dahi, kadın 

emeğinin üretim sürecinde hangi koşullarda yer aldığına ilişkin olarak yapılan 

kuramsal tahlillerin derinliğini yansıtacak düzeyde bir politik talepler bütünü söz 

konusu değildir. Dillendirilen talepler daha çok sosyalist solun ezberinden, devrim 

sonrasında kadınlara vaat edilenlerle sınırlı kalır. Yayımlandığı yıllarda Kaktüs’ün ve 

bir bütün olarak feminist hareketin kadınların çalışma koşullarına yönelik en önemli 

adımının “Cinsel Tacize Hayır Kampanyası” ile bilince çıkarak görünür ve 

sorgulanır hale gelen iş yerinde cinsel taciz olgusu olduğu söylenebilir.  

 

1960’lar dünyanın dört bir yanında ulusal kurtuluş mücadeleleri ve emperyalist 

desteğe rağmen yıkılan diktatörlüklerin yerine kurulan demokratik/sosyalist 

devrimlerle açılır. Amerikan askeri hegemonyasını sarsan Küba’ya, Fransız 

sömürgeciliğine son veren Cezayir eşlik eder.  68 gençlik hareketi Vietnam’da 

yürütülen kirli savaşa karşı mücadeleyi örgütler. “Savaşma seviş” sloganında 

cisimleşen anti militarizm, sadece düzenli orduları değil silahlı güçlerin 

denetimindeki tüm hiyerarşileri de sorgular. SSCB’nin Macaristan ve Çekoslovakya 

müdahaleleri de bu sorgulamadan payını alır.  İkinci Dalga Feminist Hareket de 

geliştirdiği şiddet karşıtlığını militarizm eleştirisiyle tamamlar. Militarizm patriarka 

bağlantılarını teşhir eder. Kadınların ordulara alınmasının eşitlikte önemli bir eşik 

olduğu miti yıkılır. Ordular toplumdan ve devletten destek görebilmek için sadece 

kadınlara, güce ve kana ihtiyaç duymazlar. Aynı zamanda ideolojik olarak 

beslenmeye ihtiyaçları vardır, özellikle de kadınsılık üzerine üretilen fikirlere. 

Militarizm yeniden üretilirken erkeklik, geçit törenleri, silahlanma ve müttefiklerle 

birlikte kadınlığa ait imgeler de yeniden üretilir: fahişe kadın, vatansever annelik, 

evlilikte sadakat, ırksal saflık, milli fedakarlık ve cinsiyetlendirilmiş saygınlık 

(Enloe, 2002:295).  12 Eylül de, milli birlik beraberlik söylemiyle geldi ve sabahları 

okullara “her Türk asker doğar” sloganı eşliğinde sabah sporu yapılmasını zorunlu 

kıldı. Feminist hareketin Türkiye’de yükselişe geçtiği 80’li yılların ikinci yarısında 

ise militarizmin hukuku egemenliğini sürdürürken gündelik yaşamdaki görünürlüğü 
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azalmaktaydı. Ancak feminist hareketin o dönemdeki aktivistlerinin çoğunun 

yaşamında derin izler bırakan 12 Eylül militarizminin patriarkayla bağlantılarının 

Kaktüs’te doğrudan değerlendirilmesi, söz konusu değil. Keza 1989 yılında çıkan 

birinci Irak krizi esnasında yükselen savaş karşıtı hareket de Kaktüs sayfalarında 

yansımasını bulmaz. Gülnur Savran bunu, “o dönemde Batı’da kadınlığı yücelten, 

kadınların barışçı kimliğini analık üzerinden tanımlayan, kadınlara bir barışçılık 

atfeden bir feminizm çok yaygındı. Böyle bir feminizme karşı bir önlem vardı. Yani 

barışçılığı kadın olmaktan türeten bir anlayışa karşı refleksimiz vardı. Dolayısıyla 

savaş karşıtlığı da burada biraz gümbürtüye gitti” diye açıklıyor (Gülnur Savran ile 

Söyleşi 2006). Kadınların “yaratma” ve üretme süreçlerinin onları doğal olarak 

şiddetten arındırdığını varsayan özcü düşünce sistematiğine tepkinin neden olduğu 

bu yaklaşım, kadınlığa kendi başına bir politik anlam yüklenemez şeklinde ifade 

edilir: 

 
Feminizmle ile anti-militarizm arasında tarihsel olarak oluşmuş olan bağın ötesinde 
politik bir ilişki var kuşkusuz. Ama bu ilişki kadınlarla anti-militarizm arasında 
değil, bir ideoloji ve politika olan feminizmle anti-militarizm arasında. (Savran, 
1988:15) 

 

1990 yılında, Sokak Dergisi’nde, Tayfun Gönül’ün başlattığı “Zorunlu Askerliğe 

Hayır Kampanyası’na” ilişkin yapılan açıklamada (Sayı 10, Şubat1999) savaşa ve 

militarizme karşı çıkışta belirleyici olanın kadınlık değil feminizm olduğunun altını 

çizilir. Gönül’ün kampanyasına destek için kadınlara çağrı yapmasını doğru 

bulmamakla birlikte “Bedenimiz Bizimdir, Cinsel Tacize Hayır” kampanyasını 

sürdürenler olarak Tayfun Gönül’ü desteklediklerini belirtirler. Yaptıkları açıklama 

militarizm üzerine politika yaparken sahip oldukları hassasiyeti ifade ederken aslında 

bu sorun üzerine neden daha güçlü eğilmediklerini de göstermektedir: 

 
…Tayfun militarizmin erkek ideolojisi olduğunu söyleyerek özellikle kadınlardan 
destek beklediğini belirtiyor. Biz kadınların, doğaları gereği militarizme ve savaşa 
karşı oldukları kanısında değiliz ve militarizme karşı olmak için kadın olmak 
gerektiğini düşünmüyoruz. Kadınların özellikle “analık” rolleri vurgulanarak savaşa, 
militarizme içgüdüsel olarak karşı oldukları öne sürülür. Oysa biliyoruz ki, tarihin 
bir çok döneminde milliyetçilik ve bunun gibi ideolojilerin etkisiyle analar, 
çocuklarını severek savaşa gönderebilmişlerdir. 
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…Ayrıca, erkek egeme bir dünyada ordunun erkeklik değerlerinin üretilmesine 
hizmet ettiğini görüyoruz. Talimlerde edilen küfürler, söylenen türküler, yapılan aç 
aç “eğlenceleri”, savaşlarda kadın bedeninin muzaffer tarafın ganimeti olarak 
görülmesi, bütün bunlar bizim kadınlar olarak ezilmişliğimizi pekiştiren olgulardır. 
İşte bu nedenle, biz, zorunlu askerlik tartışmasında bir tarafız ve Tayfun Gönül’ü 
mücadelesinde destekliyoruz. (Kaktüs, 1999, Sayı 10) 

 

Gülnur Savran söyleşisinde Kaktüs’ün yayımlandığı yıllarda Kürt sorunu bağlamında 

yaşanan [düşük yoğunluklu]  savaşa yönelik politika eksikliğini de militarizme 

ilişkin tutumlarıyla aynı nedenle açıklar.  Tek çeşit kadın ezilmişliğinden 

bahsetmenin mümkün olmadığını kuramsal olarak tahlil eden Kaktüs’ün 

yayımlandığı coğrafyada azımsanmayacak bir nüfusa sahip Kürt kadınlarının 

ezilmişliği ve kurtuluş mücadelesinin araçları ve yöntemleri üzerine söz 

söylemeyişini “Kürt Hareketinin ‘analık’ vurgusunu çok fazla yapması nedeniyle 

oluşan bir çekince olabilir” diye yanıtlar. Kuşkusuz kadınların farklı kimlikler 

çerçevesinde mücadele etmesinin henüz yaygınlaşmadığı –ki kimlik politikalarının 

yaygınlaşmasında reel sosyalizmin yıkılmasının rolü azımsanamaz- farklılıklara 

dayalı kadın politikasının henüz mutlaklaştırılmadığı yıllarda Gülnur Savran’ın ifade 

ettiği kaygıların belirleyici hale gelmesi kaçınılmaz olur,  

 
O sıralarda İstanbul’da, sol patentli çeşitli kültür dernekleri ve merkezleri 
kuruluyordu; biz de oralarda, cılızda olsa kadın sesimizi duyurmaya, kendimizi ifade 
etmeye çalışıyorduk. Bir taraftan da Türkiye’de gelişen feminist kadın hareketinin 
içerisinde yer alıyorduk. Feminist hareketin eylemlerine, 8 Mart’lara ya da başka 
etkinliklere katılarak, kendimizi temsil etmeye çalışıyorduk. Ancak bu noktada 
sorunlar da yaşıyorduk.  
Biz 1989’daki 8 Mart mitingine bir yazıyla katılmak istedik; ama bu yazınız, tertip 
komitesinin ciddi sansürüne maruz kaldı. Oradaki taleplerimizin ve dillendirmek 
istediklerimizin arkasında olamayacaklarını gördük. Bunun gibi başka 
deneyimlerimiz de bize gösterdi ki, Türkiye’deki metropollerde yaşasak da, kadın 
hareketi içerisinde kendimizi ifade edemeyecektik. Çünkü yaşadıklarımız, 
sorunlarımız ve taleplerimiz çok farklıydı; hepimiz kadındık, ama özgün 
sorunlarımız vardı. Bu, bizi düşünmeye ve ayrı örgütlenmeye götüren bir çıkış oldu. 
(Canan, 2005:223-224) 

 

Feminist harekete egemen olan bu yaklaşıma Kürtlük bilincinin yükselişinin de 

eklenmesiyle, Kürt feministleri 1990 yılında Roza’yı yayımlamaya başlarlar. 

Roza’nın yayımlanması Kaktüs’te dayanışmacı bir ifade ile duyurulur:  

 
Bir grup Kürt kadının bir yılı aşkın süren çalışmaları ürününü verdi: Kürt kadın 
dergisi, Roza: Ulusal- toplumsal kimliklerin yaşamın tüm alanlarında 
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sömürülmesinin yanı sıra, cinsiyetlerinden dolayı da ezilip sömürüldüklerini belirten 
Kürt kadınları, “kurtuluşunun kendisinin vereceği mücadeleyle gerçekleşebileceğini 
düşünen tüm Kürt kadınlarının dergisi” olacaklarını söylüyorlar. (Kaktüs sayı 
10,1990) 

 

Neredeyse tüm tarihi boyunca Kürtlerin sosyalistlerden ayrı örgütlenip 

örgütlenmeyeceği tartışmasını yürüten sosyalist hareketten gelen kadınların ağırlığını 

oluşturduğu Türkiye feminist hareketi, Kürt kadınlarının ayrı örgütlenme ihtiyacını 

kolayca kabullenir ve içselleştirir. Ancak, 

 
Farklılıkların ön plana çıkarıldığı bu farklılıklar temelinde yürütülen kimlik 
politikalarının yarattığı çatışmalarla bölünmüş bir dünyada, kadınlardan birleşik ve 
bölünmez bir kategoriymişçesine söz etmek ve politik pratiği buna dayandırmak 
mümkün değil. Dolayısıyla 1990’ların feminist teorisi farklılığı, özellikle de 
kadınların kendi aralarındaki çok çeşitli farklılıkları dikkate almak zorundaydı. 
(Berktay, 1998:9) 

 

Nitekim 90’lı yıllara gelindiğinde, gerek post modernizmin yükselişine denk gelen 

kimlik politikalarının hızla yaygınlaşması/meşrulaşması, Kürt Hareketinin ülkenin 

tüm toplumsal mücadele anlayışını baştan aşağıya sorgulanır hale getirmesi ve Kürt 

kadınlarının da farklı ezilmişlikler yaşadıklarını vurgulayarak kadın hareketi içinde 

yer alması, politik özgüveni artan feminist hareketin (ve Kaktüs çizgisinin)  önemli 

bir bölümünün Kürt Kadınlarıyla ortak mücadele alanları ve örgütlenmeleri 

yaratmasını sağlar.   

 

1994 yılında RP’nin İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlıklarını kazanmasıyla 

somutlaşan “siyasal İslam tehlike mi” tartışmaları devletin iktidar odaklarının 

kadınları nesneleştirerek yürüttükleri türban mücadelesi üzerinden çığ gibi 

büyüyerek bu günlere vardı. 90’lı yıllar boyunca, Kürt kadınlarıyla birlikte mücadele 

tartışmasıyla birlikte, feminist hareket içinde en önemli ayrımı oluşturan gündem, 

türban başlığı ile yürütülen, kadınların bedenlerine sahip çıkmasının anlamı üzerine 

süren tartışmalardı. Aslında 80’li yıllarını Türk-İslam sentezini yaratmakla geçiren 

devlet hiç kuşku yok ki farklı egemenlerin çıkar çatışmalarının yarattığı militarizm-

siyasal İslam saflaşmasına sahne oluyor. 80’lerin sonunda üniversitelerdeki türban  

eylemleri İslamcı diye bilinen gençliğin “demokrasi kavramı çerçevesinde” açık 

örgütlenmesinin önünü açarken örtünme, beden politikaları ve kadınların tercihleri 
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sorunları için de, herkes kendi meşrebince yüzünü  kadın hakları için mücadele 

edenlere ve feministlere döndü. 1988 yılında Kaktüs’ün 2. sayısında Sedef Öztürk 

imzalı “Kadın Sorunu İslamcıların Gündeminde: Nereye Kadar” yazısı bugüne 

uzanan tartışmaların kısırlığından hayli uzak ve özgürlükçü bir yaklaşım 

çerçevesinde konuyu ele alma çabasını gösterir. Kuşkusuz sorunun bugün aldığı 

boyutlara cevap olmaktan uzak da görünse dönemin feminizminin Kemalizm’le 

bağlarını bugünle karşılaştırılmayacak oranda koparmış olduğunu ispatlar: 

 
…Tüm bir toplumsal sistemle dolayımlanarak ve aşka ideolojilerle iç içe geçmiş bir 
halde karşımıza çıkıyor İslam. Dolayısıyla, muhatap almamız, eleştirmemiz ve kadın 
konusundaki savlarını irdelememiz gereken merci Kutsak Kitap değil, onun 
bugünkü uygulayıcıları.  
…Devletin vatandaşların giyimine karışmasına karşıyım. Ve herkesin, her konuda 
örgütlenme hakkını savunuyorum. Bu bağlamda, İslamcılar istiyorlarsa 
örgütlensinler, türban takmak için mücadele etsinler. Onların ancak bu haklarını 
savunurum türban takmalarını değil… 
…Benim bir feminist olarak türban takmak isteyen kadınlara söyleyeceğim şu olur: 
…benim sizinle asıl konuşmak isteyeceğim konu başka. Örtünmenin kadının 
ezilmesine, cinselliğin doğurganlığa hapsedilmesine katkısı konusunu düşündünüz 
mü?”…(Öztürk, 1988) 

 

 Türbanın kamusal alanda nasıl var olacağına –ve tabii kamusal alanın ne olduğuna 

da- ilişkin tartışmaların bugünkü kadar derinleşmediği bir dönemde bile Sedef 

Öztürk’ün yazısında, kendiden farklı kadınları dışlayarak ve baskı altına alarak 

feminist politika yapma eğiliminden çok uzak olunduğu açıkça görülür.  

 

Aslında 90’lardan bugüne bakıldığında yayımına 1990 yılında son veren Kaktüs’ün   

temel etkilerinin gündemine aldığı temel politik tartışmalar kadar  sadece değinip 

geçilen ya da uzak durulan/durulmak zorunda kalınan  konularda gözlemlendiği 

söylenebilir.  
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5. SONUÇ 
 
5.1. Sosyalist Feminizmin/Kaktüs’ün Yansımaları  
80’li yıllardaki feminist hareketin ve/veya Kaktüs’ün politik hattının doğrudan 

izdüşümlerinin hangi tarihlere kadar görülebilir olduğunun belirlenmesi, anlamlı 

sonuçlarını-etkilerini tartışabilmek, afaki değerlendirmelerden kaçınmak açısından 

önemli. Bugünden geriye baktığımızda bir bütün halinde feminist hareketin 20 yılda 

geldiği noktayı tartışmakla, tek başına Kaktüs’ün dolayımsız etkilerinin ne kadar 

sürdüğünü tartışmak, farklı etkenleri dikkate almayı gerektiriyor. Zira doğal olarak 

yıllar ilerledikçe Türkiye ve dünyadaki konjonktürle birlikte değişen  politik koşullar, 

kadın hareketi ve/veya feminist hareketi de yeniden dizayn etti. Kuşkusuz feminist 

hareketin dünya ölçeğinde yaşadığı kuramsal, politik değişimler de Türkiye’deki 

feminist hareketin yeniden yapılanmasında belirleyici oldu. Bu yüzden Kaktüs’ün en 

dolayımsız ve somut etkilerini tartışabilmek açısından öncelikle feminist harekette, 

ardından toplumsal muhalefette ve tabii Türkiye’nin ekonomik politik, hatta 

ideolojik ortamında yaşanan önemli değişiklikleri dikkate alan bir tarihsel eşik 

belirlemek gerekir.  

 

Kaktüs’ün önemli başarılarından birinin Hareket’in kampanyalarının ve eylemlerinin 

duyurulmasına, yaygınlaşmasına yaptığı katkıdır (Gülnur Savran ile Söyleşi, 2006). 

En önemlileri, Kaktüs sayfalarında politik arka plan tartışmalarıyla birlikte yer alan, 

“Madde 438” diye anılan, fahişelere tecavüzde ceza indirimini sağlayan TCK 

maddesinin iptali için açılan kampanya ile “Mor İğneyle” simgeselleşen “Cinsel 

Tacize Hayır” kampanyaları. Bir başka önemli kampanya ise “Madde 159’un”, 

kadınların çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Yasa maddesinin değişmesi 

talebi.  Bu kampanyalar feminist hareketin bütününü içeren, harekete geçiren ve 

başarıyla sonuçlanan kampanyalar olur. Madde 438 ve 159 kalkar(gerçi aile reisinin 

erkek olarak kabul edilmemesi bir hayli zaman alır) cinsel taciz kadınların utancı 
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olmaktan çıkıp tartışılır hale gelir. Aile içinde/kadına yönelik şiddet ise   

muhafazakar/İslamcı kesimlerde bile kınanması/cezalandırılması gereken bir suç 

olarak kabul görür. Az sayıda da olsa sığınma evleri açılırken, açılmalarının ne kadar 

elzem olduğu neredeyse tüm toplum tarafından –gönüllü ya da gönülsüz- 

savunulmaya başlanır. Üniversitelerde Kadın Araştırmaları kürsüleri kurulur ve 

sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmalar yapılırken feminist kuram akademik 

çalışmaların parçası haline gelir.          

 

Gündemleri itibarıyla kuramsal ayrımları önemsiz kılan kampanyalar feminist 

hareketin farklılıklarıyla bir arada yürüme yeteneğini de sergiler. Ancak yine de, 

farklı kadınlara öncelikle ulaşmayı hedefleyen feminist eğilimlerin ayrı duruşlarının, 

etkilemeyi istedikleri kadınlar nezdinde işlerini kolaylaştırdığı söylenebilir. Zira 

yıllar içinde kimi sosyalist grupların feminizme karşı önyargıların azaldığı 

gözlemlenir. Bu nedenle güncel, pratik feminist politikada ve feminizmin örgütlenme 

modeli olan kampanyalarda birlikte çalışan farklı feminist grupların seslendikleri 

kesimler farklı kalmaya devam eder.  

 

1990’lardan 2006’ya gelene dek geçen süreçte, özellikle 2000’lerin başından 

itibaren, sadece 15 yıl önce çoğu insan için devrim niteliğinde gözüken, çok sayıda 

yasal düzenleme yapıldı. Feminist Hareketin yıllar boyu verdiği mücadele AB 

süreciyle de örtüşünce, iktidar odakları kadınlar lehine kimi düzenlemeleri yapmaya 

mecbur kaldı. Medeni Yasa’daki, TCK’daki kadınlar lehine –kuşkusuz bütün 

eksiklerine rağmen- düzenlemeler, AB normlarıyla çerçevesi yeniden 

çizilen/çizilmeye çalışılan kadın kimliği ve ana akım medyanın yirmi yıl önce alay 

ederek bahsettiği feminizmin aktivistlerine sık sık uzman görüşü almak için yer 

vermesi, en bilinen/görünen değişimler kuşkusuz. Ancak belki de en önemli değişim 

kadınların zihinlerinde, yani ideolojik yaklaşımlarında yaşandı. Artık daha çok kadın 

yaşadığı şiddete sesini yükseltiyor, iş yerinde ayrımcılığı ve tacizi teşhir ediyor,  

feminist olmasa da kadınlar arası örgütlenmeleri gerekli görüp, çocukken biçilen 

kadınlık rollerine itiraz ederken, kadınlığını da yeniden inşaya yöneliyor. Yaşanan 

değişimler öylesine somut ki, yirmi yıl önce feministlerle tartışılırken en yaygın 

olarak kullanılan klişe “Anadolu kadınının sorunlarını nasıl çözeceksiniz, feodal 



 102 

kalıntılar ne olacak”ın bile modası geçti artık. Başta Kürt kadınları olmak üzere 

binlerce kadın yarattıkları kurumlarda –Ka-Mer, Dicle Kadın Kültür Merkezi, 

Antalya Kadın Platformu vb.- örgütlendi. Kadın intiharları önce bölgedeki kadınlar 

tarafından sorgulanırken kol kırılsın yen içinde kalsın anlayışı terk edildi. 

Diyarbakır’da, Batman’da, Urfa’da namus cinayeti mağdurlarının cenazelerini 

kadınlar kaldırıyor.  

 

Ancak 80’li yıllarda yükselişe geçen feminist hareketin 90’lardaki sonuçlarıyla temel 

politik perspektifini Kaktüs’ün belirlediği sosyalist feminizmin sonuçları ve yarattığı 

etkiler birebir örtüşmez. Bu yüzden bu sonuç bölümünde esas olarak sosyalist 

feminizmin etkilerini tartışmak hedefleniyor. Kaktüs’ün etkilerini ve sonuçlarını 

değerlendirirken bir bütün anlamında yaşadığımız coğrafyadaki kadınların 

hayatlarında ne gibi değişiklikler yaptığından çok, toplumsal muhalefet, feminist 

hareket, sosyalist hareket ve sosyalist feminizmin ön şartı özel mülkiyete son verecek 

kesimler/sınıf hareketi üzerindeki etkilerini –kuşkusuz en geniş kesimleri etkileyen 

örnekler üzerinden- ve sonuçlarını değerlendirmek gerekiyor.   

 

1995 seçimlerinden sadece 14 ay sonra alınan 28 Şubat kararları, Refah’ın birinci 

parti olarak iktidara ortak olmasının Türkiye’deki siyasal dengeler üzerindeki 

etkilerinin sonucu olur. Bu anlamıyla 1995 seçimleriyle Türkiye’nin siyasal 

ortamındaki belirleyici rollerini ispatlayan Kürt sorunu ve siyasal İslam, tüm 

toplumsal muhalefetle birlikte kadın hareketinin tartışmalarının da gündemini 

belirleyen temel aktörler haline geldiler.  Siyasal İslam’ın en önemli mevzi savaşı 

olarak kabul ettiği türban sorununa yaklaşım 1980’lerin feminist hareketinin 

ayrımlarından çok daha farklı kuramsal ve politik ayrımları ortaya çıkardı. Feminist 

hareket türban sorununda ayrışırken, 80’lerin radikal-sosyalist feminizm ayrımıyla 

dolaylı ya da dolaysız bir bağ kurulmaz. Diğer yandan Türkiye’deki kadın 

hareketinin ve feminist hareketin diğer bileşenleriyle yan yana geldiklerinde, Kürt 

kadın olmaktan kaynaklı ezilmişliklerin yeterince dikkate alınmadığı eleştirisi de söz 

konusudur. Bir anlamda siyah kadınların Amerika’da yaşadıkları 

farklılaşma/ötekileşme olgusu yaşanmaktadır(Acker 2001). 
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…Teorik boyutunu araştırırken, Siyah Feministler’le örtüştüğümüzü gördük; 
beklentilerimiz, taleplerimiz, yaşadıklarımız çok paraleldi onlarla. (Canan, 
2005:228)  

 

Aslında gerek türban sorununda gerekse Kürt Kadın Hareketiyle ilişkiler bağlamında 

feminist hareketi ayrıştıran temel argümanlar radikal- sosyalist feminizm ayrımından 

çok militarizm, Kemalizm, kamusal alan, farklı kadın kimlikleri ve tercihlerine 

ilişkin yaklaşımlardaki farklılıklarla belirginleşir. Bu anlamıyla Kaktüs’ün kadın 

hareketinin/feminist hareketin toplumsal mücadele içindeki ve Türkiye’nin siyasal 

konjonktürüne etkilerini/tepkilerini de 1995 yılındaki seçimlerle sonlandırmak 

anlamlı olur.   

 

Somut olarak kamusal alandaki kadın emeği üzerine sürekli politika üretilmesi, 

kampanya örgütlenmesi söz konusu olmamakla birlikte, feminizmin/sosyalist 

feminizmin etkileri, sınıf mücadelesinin aktif kadınlarının mücadele alanlarını, kadın 

ezilmişliğini yeniden tanımlayarak örgütlemeye girişmeleriyle, sonuçlanır. İlk etkiler 

sendikalaşma mücadelesini başlatan, çoğunluğunu/hemen hepsini, sosyalistlerin 

oluşturduğu Eğit-Sen sürecinde görülür. Eğit-Sen ana tüzüğünde kadın üyelerin özel 

sorunlarına eğilmekten söz edilir. Bugün için çok dar ve yüzeysel bir anlam ifade 

etse de, 1990 yılında sosyalistlerin kurduğu bir sendikada emekçi kadınların emekçi 

kimliklerinin dışında kadın olmaktan kaynaklı sorunları olduğunun kabulü anlamına 

gelen bu cümle, sendikal alana feminizmin gölgesinin ilk düşüşü sayılabilir (Eğit-Sen 

Tüzüğü, 1990). İlerleyen yıllarda, sınıf mücadelesini öne çıkaran kamu çalışanlarının 

kurduğu sendikaları çatısı altında toplayan konfederasyonlaşma süreciyle ortaya 

çıkan KESK-Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, 1. Genel Kurulu’nda 

(16-17-18 Ağustos 1996) her alanda kadınlara pozitif destek sağlanması kararı alır. 

KESK genel kurulların ağırlıklı delege bileşiminin, sosyalist grupların alana ilişkin 

politik yönelimlerine göre bir dağılıma sahip olduğu düşünülünce, bu kararı 

sosyalistlerin kamu çalışanları alanındaki örgütlenmelerinde görülmeye başlanan 

feminizm etkileri olarak yorumlamak yanlış olmaz. Açıkça pozitif ayrımcılık 

kavramının kullanılmamasına rağmen kabul edilen önergenin maddeleri feminizmin 

temel argümanlarının meşrulaştığını ispatlamaktadır: 
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1-KESK Kadın Sekretaryasının KESK’e üye sendikaların iç hukukuna uygun olarak 
kadın komisyonlarıyla eşgüdümlü biçimde çalışabilmesi için etkinliklerinin ve 
birikimlerinin sürekli kılınmasını sağlamak;  
2-Önümüzdeki dönemde MYK ve GYK’da kadın üyelerin sayıları oranında temsil 
edilmelerinin olanaklarını yaratmak; 
3- Kadınlar arasında bilgi ve deneyim aktarımı sağlayacak, kendilerini ifade 
etmelerine olanak tanıyacak, kadın sorunlarının tartışıldığı ve önerilerini içerecek 
düzenli bültenler çıkarmak; 
4-İşyerlerinde ve aile içinde şiddet uygulanmasını ve cinsel tacizi disiplin suçu 
olarak benimsemek ve bunlara yönelik kampanyalar düzenleme; 
5-Kadın kurultayları ve kadın eğitim çalışmaları düzenlemek; 
6-Sendikal çalışmalara ve toplu sözleşme süreçlerine kadınların katılımını 
sağlayacak önlemler almak; 
7-KESK olarak sendika şubelerinde çocuk odaları oluşturma çalışmalarını teşvik 
etmek. (Pazartesi, Eylül 1996, Sayı 18: 8)  

 

Alınan kararlar, kadın emekçilerin özel alanda, çalışma yaşamında ve sendikal 

faaliyet içerisinde erkeklerden farklı koşullarda var olmaları nedeniyle, bağlı 

oldukları sendikaların hiyerarşisi dışında konfederasyon genelinde yatay olarak 

ilişkilenmeleri gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Feminist hareket ilk etkilerini ağırlıklı olarak dünyayı değiştirebileceğine inanan 

üniversiteli, muhalif, ama çoğunlukla bağımsız genç sosyalist kadınlar nezdinde 

göstermeye başlar. Değişik üniversitelerde (özellikle büyük şehirlerde) feminist genç 

kadınlar örgütlenmeye başlarken, kendilerini sosyalist olarak tanımlayanlar için, 

Kaktüs’ün sağladığı altyapı, açıkça belirtilmese de, bir çıkış ve meşruiyet noktası 

bulmalarını olanaklı kılar. Bu eğilimin en önemli örneklerinden biri de ağırlıklı 

olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu feminist grubun çıkardığı, 

Sol Feminist Martı olur.  

 

Sol Feminist Martı, “Çıkarken”  yazısında feminizmle, mülkiyet, aile, devlet, 

sermaye gibi olgular ve kurumlar arasındaki ilişkiyi sosyalist feminist bir 

perspektifle açıklar: 

 
Neden mi Martı? Çünkü martı özgürlüğünü mavi göklerde kanat çırparken geride 
kaybedecek hiçbir şeye sahip olmamasından alıyor. Biz de özgürlüğün ancak 
mülksüzlükten geçtiğini bildiğimiz için seçtik martıyı. Feminist ütopyamızda özgür 
bir toplum  ancak martılar gibi umarsız ufuklara uçtuğumuzda gerçekleşecek. Henüz 
martı değiliz… Çünkü  taşınır/taşınmaz bir sürü eşyamız var… Oysa martılar sıcak 
dumanları tüten bacaların aslında hiç de ‘kutsal aile’leri temsil etmediğini bilirler… 
Baba,koca, sermaye, devlet vb. gibi bir reis’e  tabi olup nasıl kafalarına göre 
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takılabilir martılar! Çatılara birer pislik bırakmaları ondandır işte… İnsanı 
boyunduruk altına alan, sömüren, ezen hiçbir kurumun ve yapının kutsal(!) 
olmadığını bilirler onlar… (Martı 1994, Sayı 1) 

 

 

1995 8 Mart’ında yayımlanmaya başlayan Pazartesi dergisi, yayın kurulunun 

bileşimiyle, yeni bir feminist odağın habercisi olur. Zira ağırlığını, radikal 

feministlerin oluşturduğu Feminist dergisi çevresinden kadınlarla, Kaktüs 

çevresinden kadınlar bir araya gelerek, Pazartesi’yi yayımlamaya başlarlar. 

Yayımlanmaya başlandığı ilk aylardan itibaren gerek ele aldığı gündemler ve ele 

alınış biçimleri gerekse yayın kurulunun bileşimi Pazartesi’yi feminist hareketin yeni 

odağı haline getirir. “Kadınlara ait her şeyi çekinmeden ürkmeden tartışmak 

istiyoruz” diyen Pazartesi gerekçesini şöyle açıklar: 

 
Neden mi? Hayatımızı değiştirmek için bir yandan toplumsal hayatı düzenleyen ve 
bizi boyunduruk altına alan kanunların, kuralların, geleneklerin değişmesinin şart 
oluğunu görüyoruz. Ayrıca bunun yeterli olmadığının, her birimizin özel hayat 
denen ama pekala birbirine benzeyen kaderimize başkaldırmak gerektiğinin 
farkındayız. (Koçali, 2002:77) 

 

Pazartesi’nin politik ağırlığını hissettirmeye başladığı 1995-96 yıllarından itibaren 

gerek sosyalist hareketin gerekse ana akım medyanın feminist odak olarak yüzünü 

döndükleri kadınlar Pazartesi’nin kadroları olur. Keza kadın hareketinin farklı 

bileşenleri ve feminizmle ilgilenmeye başlayan tek tek kadınlar için de en etkili 

feminist odak Pazartesi haline gelir. Pazartesi haber ağırlıklı ve popüler, çok sayıda 

kadına ulaşmayı ve feminizmi hayatın her alanında var etmeyi amaçlayan bir 

dergidir. Kadınların birbirlerine feminizmin ne olduğunu anlatmalarının ve 

feminizmi örgütlemelerinin aracı olmayı hedefler (Düzkan, 2005). Feminizmin 

hayatın her alanında sözünü üretmesi aslında kadın ezilmişliğinin farklı egemenlik 

ilişkileriyle bağlantısını ortaya koymayı gerektirir. Kadınların farklı kimlikleri vardır 

ve bunlar birbirinde ayrıştırılarak yaşanamaz. Anı anda hem işçi hem kadın hem de 

siyah ya da Kürt olunur (Brenner, 1998).  Bu anlamıyla Pazartesi’de sosyalist 

feminizmin ve Kaktüs’ün kuramsal çizgisinin etkileri görünür:  

 
Kadınları birleştiren, bir kadın politikasının, feminizmi mümkün kılan şeyin, 
kadınların erkek egemenliği karşısında ortak konumları olduğunu düşünüyoruz. 
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Ama biliyoruz ki,sınıfsal aidiyetten medeni duruma dek pek çok farklılık kadınları 
birbirinden ayırıyor, kadınlık durumlarını farklı koşullarda ve biçimlerde 
yaşamalrına yol açıyor. Kadınların bu bölünmüşlüklerinin ve erkek egemenliğini 
diğer iktidar türlerinden ayıran yapısal farklılıkların, kadınların mücadele araçlarına, 
örgütlenme biçimlerine de yansıdığını görüyoruz. (Koçali, 2002:80-81) 
    

   

1995’ten itibaren feminizmle tanışan neredeyse tüm kadınların kişisel ve/veya 

örgütlü politik tarihinde Pazartesi’nin izleri görülür. Bu nedenle Kaktüs’ün feminist 

hareket üzerindeki etkileri tartışmasının Pazartesi’nin yayımlanmaya başladığı 

tarihle sınırlanması anlamlıdır. 

 

1989 yılında Berlin Duvarı’nın çöküşüyle başlayan süreç, tüm dünyada, “komünizm 

öldü” nidaları arasında sosyalist hareketi ve sınıf hareketini etkisi altına alır. Önce 

Doğu Avrupa’daki rejimler kapitalizmin ve çok partili yaşamın nimetlerini 

keşfederken ardından Avrupa komünist partileri serbest piyasanın nimetlerini 

keşfetmeye ve proletarya diktatörlüğü hedefini terk etmeye başladılar. Türkiye’de ise 

Soğuk Savaş yıllarının Rusya/Komünizm korkusu geride kaldı. 1991 yılında yapılan 

düzenlemelerle 141-142. maddelerle birlikte 163. madde de kaldırılınca komünizm 

propagandası da, komünist örgüt kurmak da, şeriat istemek de serbestleşti.  Yine de 

90’lı yıllar Sosyalist Hareket’in kaybettiği prestije, ideolojik hegemonyaya ve kitle 

desteğine rağmen birlik, yeniden yapılanma ve yasal mücadele olanaklarını 

geliştirme çabalarına tanıklık eder. Önce TBKP ardından SBP, BSP ve ÖDP sosyalist 

hareketin çoğulcu bir sosyalizm anlayışıyla yeniden yapılanma ve birlik arayışlarının 

yasal zeminleri olurlar. BSP 1994 yılında kurulurken tek sayfalık bir programa 

sahiptir. Kurulduğu bir yıl içinde her düzeyde bir araya gelen kadınlar parti 

tüzüğünün kadınlara ilişkin maddelerini tartışmaya başlarlar. Parti içinde sorun olan 

iki maddeden biri kadına yönelik aile içi/özel alandaki şiddetin disiplin suçu olması, 

diğeri ise yönetim organlarındaki kadın kotasıdır. Her ikisi de tepkiyle –erkek 

yöneticiler tarafından- karşılanır. Bugün toplumun hemen bütün kesimlerince 

cezalandırılması gereken bir suç olarak görülen kadına yönelik şiddet, bir sosyalist 

partide  “kitle partisinde olur böyle şeyler” denilerek görmezden gelinmeye çalışılır. 

Keza 1989 yılında sosyal demokrat SHP’nin kabul ettiği yüzde otuz kotaya da 

“komünistin kotası olmaz” denilerek itiraz edilir. Ancak partili kadınların yoğun 
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mücadelesi ve dayanışması sonucunda her iki talepleri de 1995’teki Olağan Büyük 

Kongrede kabul edilir. Türkiye’de ilk kez sosyalistler, kurdukları bir örgütte, 

kadınlara her düzeyde yüzde otuz kota uygulanmasını, gönülsüz de olsa, kabul etmek 

zorunda kalırlar(Osmanağaoğlu 2006). Yüzde otuz kota uygulaması ve kadına 

yönelik şiddetin disiplin suçu sayılması BSP’inin de katılımıyla 1996 yılında kurulan 

ÖDP’nin ilk tüzüğünde yer alır. Kuruluş yıllarında kendini “kadınların da partisi” 

olarak tanımlamış olması, o yıllarda çoğu insan tarafından olumluluk olarak 

değerlendirilmekle birlikte, kısa ve orta vadede feminist hareketi gerileteceği 

öngörüsünde bulunanlar da mevcuttur. Zira parti içi erkek egemenliğine karşı 

mücadele ve tüm parti politikalarının feminist süzgeçten geçirilmesi çok önemlidir 

ancak erkeklerin de olduğu bir yapılanmada gündeme alınmaması gereken konular 

vardır (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006). Karma bir örgüt adına kadın politikası 

yapmak özel alanın feminist politikasını yapmayı dışlamaktadır. Yine de parti içi 

kadın örgütlenmesi hareket alanını kısa zamanda Türkiye Sosyalist Hareketi’nin 

tarihinde görülmemiş bir biçimde genişletir. Kadınlara daha uzun konuşma ve 

öncelikli konuşma hakkı, yerel ve genel seçim adaylıklarında erkeğin yüzde 70’i 

kadar oy alan kadınların listenin üst sırasına geçmesi, partinin kadın sözünü üreten 

birimlerinin özerkliği söz konusudur(ÖDP Tüzüğü, Seçim Yönetmeliği, Kongre 

Kararları, PM Yönetmeliği). ÖDP, öncelikle çok sayıda feministin üye olması, 

ardından yakaladığı kitlesellikle kadın politikasında belirleyici konuma yükselerek 

feminist hareket açısından da bir dönemeç haline gelir. Feminist hareketin 

konumlanışı da ilerleyen yıllarda ÖDP’den önce ve ÖDP’den sonra olarak 

tartışılmaya başlandığı için ÖDP’nin kuruluşuyla başlayan sürecin, Kaktüs’ün 

sosyalist hareket üzerindeki etkilerinin somutça göründüğü son dönem olduğu 

söylenebilir.  

 

5.2. Bugüne Bakınca 
Dünyada yaklaşık kırk yıl önce, Türkiye’de ise henüz yirmi yıl önce, feminist 

hareketin gündeme soktuğu toplumsal cinsiyet kavramı, bu gün artık bütün uluslar 

arası kuruluşların belgelerinin, hatta hükümetlerin programlarının olmazsa olmazı 

haline geldi. Herkes toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ediyor! Feminizmin 
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kadınları kurtarma hedefi gölgelenirken, kadınlarla erkekleri eşitlemenin 

“akademik/belirsiz ifadesi” toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıldızı parlatılıyor.  

Kadınları güçlendirmek, kadın istihdamını arttırmak, eşitlik politikaları bu kavramın 

alt başlıklarını oluşturmakta (Pekin+5, 2001; AT Kadın Erkek Eşitliği…2002). 

Kavramların maddi koşullardan bağımsız anlamlar taşıması mümkün değilse, 

kadınlar bağlamında ortaya çıkan bu başlıkların da dünyanın ve Türkiye’nin mevcut 

ekonomik ve siyasal koşullardan bağımsız değerlendirilmesi de mümkün değil. 

Bugün dünyada toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulları belirleyen temel olgu 

küreselleşme. Sermayenin küresel ölçekte hareket ettiği, metaların küresel olarak 

pazarlandığı, kültürün küresel hegemonyanın aracı haline gelen bir ihraç malına 

dönüştüğü bir dünyada, kadınların mevcut konumunu değiştirmenin de, küreselleşme 

olgusunu dikkate almadan tartışılması mümkün görünmüyor.  

 
…sermayenin küreselleşmesi üretimin temel girdisi olan emeğin nitelikli ama 
fiyatının düşük; kaynakların bol, sermayenin hiçbir engellenme karşılaşmadan 
kullanımına açık ve ulaşılabilir olmasına… Başka bir deyişle devletin ekonomik 
yaşama müdahale etmemesine bağlıdır. …devletin ekonomiden elini çekmesi 
kadınların güvence altındaki bir çok hakkının da korumasız kalması anlamına 
gelmektedir. (Minibaş, 2005) 

 

    Türkiye’de de kadınların istihdamı başlığı altında kendini gösteren bu süreçte, 

kadınların üretim sürecine katılmalarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

giderilmesinde en önemli adım olduğunu vurgulanmaktadır. Kadınların ücretli emek 

gücüne katılımlarının hangi koşullarda gerçekleştiği ise tartışma dışı bırakılıyor. 

Kuşkusuz nitelikli emek gücü açısından koşullar olumlu. Eğitimli, nitelikli, yönetici 

olmaya aday konumdaki kadınlar açısından yeni çalışma olanaklarının ve iş 

alanlarının ortaya çıktığı bir gerçek (Minibaş 2005). Ancak küçük bir azınlık dışında 

küreselleşme ile birlikte esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlerde çalışması istenen 

kadınların, evdeki iş yükünü azaltmak söz konusu dahi edilmiyor. Küreselleşme, 

kadınların evdeki iş yükünü azaltacak miktarda gelir elde edememelerinin yanı sıra 

işverenlerin mevcut sınırlı sorumluluklarından bile kurtulmalarını sağlayan 

düzenlemeleri meşru kabul ediyor. Esnek üretimin bir parçası olarak, ya “merdiven 

altı atölyeler” diye adlandırılan fason işletmelerde ya da evde parça başı iş yaparak, 

sigortasız ve güvencesiz çalıştırılan kadınların emeği, üretim maliyetlerini düşürerek 
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sermayenin kar oranlarının yükselmesini sağlamakta. Kadınlara sunulan seçenek, ya 

tümüyle evdeki erkeğe bağımlılık-yoksulluk, ya da ev işlerinin yükünün yanı sıra 

ücretli emek gücüne katılarak, kadın oldukları için daha fazla sömürülmek. Bu 

süreçte AB’nin toplumsal cinsiyet politikaları bağlamında, kadın istihdamının 

artmasının önemi sık sık tekrarlanırken somut olarak kadınlara ne getireceği muallak 

bırakılıyor. Avrupa İstihdam Stratejisi, mevcuttan daha esnek emek piyasası, işçi 

haklarının sınırlandırılması, esnek istihdam sözleşmeleri ve part- time çalışma 

koşulları aracılığıyla kadın istihdamının arttırılmasını hedeflemektedir (Rubery, 

2005:7). Bu yönelimin en somut ifadesi TİSK’in 2006 yılında düzenlediği “Kadın 

İstihdamı Zirvesinin ” sonuç bildirgesinde ortaya çıkıyor,  

 
-İşyerleri bakımından teşvik edici yöntemler hayata geçirilmelidir. Örneğin, ilk kez 
işe girecek kadınların çalıştırılması halinde SSK işveren primlerinin bir bölümünün 
devletçe karşılanması gibi… 
- AB ülkelerinin, kadınların iş ve aile hayatlarını dengelemesi nedeniyle tercih edip 
yararlandığı güvenceli esneklik yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır. Çalışma 
mevzuatımız bu gözle geliştirilmeli, sosyal güvenlik sistemi de adapte edilmelidir. 
- Özel istihdam büroları, yapılacak yasa değişikliği ile AB ülkelerindeki gibi geçici 
istihdam sağlama fonksiyonuna kavuşturulmalıdır. 

 

Hedef kadınların sosyal kazanımlarının budanması, kreş hakkının, gece çalışmaya ve 

fazla mesaiye getirilen sınırlandırmaların, kalkması ve kadınların ücretli emek 

gücüne katılımını erkeklerden daha kötü koşullarda çalışmalarını sağlayarak 

mümkün kılmak. Sendikaların güçsüzlüğü ve erkek egemenliği ise sermayenin bu 

yönelimini cesaretlendiriyor. Sendikalar kısa vadeli ekonomik çıkarlarını korumak 

amacıyla uzun vadede tüm sınıfı içerebilecek politika üretme olanaklarını dışlıyor ve 

cinsiyet körü politikalar üretiyorlar (Brenner, 1998) 

 

Mevcut koşullara bakıldığında kadınların nasıl kurtulacağı sorusuna hala sosyalist 

feminizmin içinden bakarak cevap aramak zorunlu görünüyor. Kaktüs’ün 1988 

yılında yaptığı kuramsal tespitler geçerliliğini koruyor:  

 
…Kadının emeğinin ürünlerine evde koca, işyerinde kapitalist tarafından el konuyor. 
Kadınları erkekler eziyor, kapitalistler sömürüyor.  
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Hiç kuşku yok ki 2002 yılında yürürlüğe giren yeni medeni yasa ile uygulamaya 

konulan evlilikteki yeni mal paylaşımı rejimi kadınlar içi tüm eksiklerine rağmen çok 

önemli bir kazanım oldu. Ancak 2006 yılında yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik 

Yasasının ücretli kadın emek gücünün önüne çıkardığı engeller, Yeni Medeni 

Yasa’nın sağladığı olanakları kadınlar için kullanılmaz hale getirecek. Kadınlar için 

emekliliği neredeyse imkansız kılan, babadan kazanılan sosyal güvenceyi 

sınırlandıran düzenlemeler, kadınları bir ömür boyu evdeki kocaya bağımlı kılacak. 

Bu anlamıyla özel alanda kadınları koruyan yasal düzenlemeler, kadınların kamusal 

alanda, sermaye karşısındaki konumları güvenceye alınmadığı sürece kullanılamaz, 

kağıt üzerindeki haklar haline geliyor.  

 

Bugün sermayenin küreselleşme adı altında ücretli emek gücüne karşı başlattığı yeni 

saldırıya, anti-kapitalist bir ideolojik temelde karşı çıkan kesim hiç kuşku yok ki 

Sosyalist Hareket. 1990’lardan itibaren feminist hareketin yarattığı etkiyle birlikte 

kapitalizmin kadınlar üzerindeki etkilerinin farkını görerek politika üretmeye çalışan 

sosyalist hareketin farklı bölüntülerinin neredeyse hepsi “ayrı” ancak, kendi içinde şu 

veya bu biçimde bağımlı - mutlaka ideolojik, politik ve/veya örgütsel- kadın 

örgütlenmeleri oluşturdular. En özerk örneğinin ÖDP’de görüldüğü bu kadın 

örgütlenmeleri kadın kurtuluş mücadelesi bağlamında somut bir ayrımı ortaya 

çıkardı: Kadın Hareketi- Feminist Hareket. Kadınların kamusal alanda yaşadığı 

ayrımcılık/ezilmişlik/sömürüye karşı politika yapan bu bağımlı ama ayrı 

örgütlenmeler, gündemleri itibarıyla çoğu kez feminist hareketle de yan yana 

gelebiliyorlar. Ancak Sosyalist Hareket’in konjonktür tahlilleri, kapitalizmin 

patriarkal kapitalizm olduğunun bilinciyle yapılmıyor; sınıf dinamikleriyle toplumsal 

cinsiyet dinamikleri arasındaki etkileşime ve eklemlenmeye ilişkin olarak 

geliştirilmiş derinlikli bir bakışın izlerine rastlamak güç. Feministlerin hazır 

bulunduğu ortamlarda ve toplantılarda bu tahlillerle patriarkanın dinamikleri de 

eklemleniyor. Başka türlü söylenecek olursa toplumsal cinsiyet tahlilleri, bütünlüklü 

bir kapitalizm tahlilinin ve sosyalizm anlayışının organik bir parçası değil alt başlığı 

olarak ele alınıyor (Gülnur Savran ile Söyleşi 2006).  Bu durumun kadın 

örgütlenmelerine yansıması ise kamusal alanla özel alanın bağını kopartan 

politikaların feminist hareketin kısık sesini iyice duyulmaz kılması ve kadın 
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ezilmişliğini aşındıracak ideolojik mücadelenin önünü kesiyor olması. Kadın 

Hareketi tüm iyi niyetine rağmen feminist ideolojiyi bulanıklaştırırken Kaktüs’ün en 

temel varsayımını unutturma tehlikesini barındırıyor, 

 
…Ev içi iş bölümünü sorgulamazsak kazanacağımız haklar olsa olsa bizim kamu 
alanında erkeklerle rekabete girmemize verilen bir onay anlamına gelir…(Kaktüs 
1988, Sayı 1) 

 

Aslında egemen –sermaye, devlet- söylemde kısmen içi boşalarak meşrulaşan 

toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin ideolojik hegemonyası, en karşıtlarının ideolojik 

kurgusunda kendine yer bulabiliyor: Özel alanla kamusal alanın bağını kopartarak, 

kadın kurtuluş mücadelesinin “erkeklere ve erkek egemenliğine” karşı verilmesi 

gerektiği fikrinden “erkekler” kısmını dışlayarak kadınların kurtulabileceği 

yanılsamasına kapılan Sosyalist Hareket’te . Bu ise evdeki koca dayağı, çocuk 

bakımı ya da ütü yapmanın sıkıcılığıyla, ev dışında çalışırken aynı işi yapan erkekten 

daha az ücret almak arasındaki bağlantının görünmez hale gelmesi anlamına geliyor.  

 

Artık ne dünyada ne de Türkiye’de eylemleri ve etkinliğiyle milyonlarca kadını 

hayatlarını değiştirmeye yöneltecek bir feminist hareket söz konusu. Kadınların 

eşitliği için mücadele eden kurumlardan, sendikalardaki kadın komisyonlarına, 

sosyalistlerin yan örgütlerinden devlet veya sermayeden aldıkları fonlarla uzmanlık 

alanlarında faaliyet gösteren kadın kuruluşlarına değin, çok sayıda kadın 

örgütlenmesini içinde barındıran bir Kadın Hareketi mevcut (Epstein 2002). Feminist 

ideolojinin/politikanın sesini yeniden nasıl yükselteceği sorunu da bu bağlamda 

ortaya çıkıyor. Kaktüs’ün en önemli eksiği ne oldu sorusuna Gülnur Savran 

söyleşisinde şu cevabı veriyor: “Çoğalamadık”. Bugünün ihtiyacı özel alan- kamusal 

alan bağlantısını asla koparmadan ancak özel alandaki reel değişimlerin de ancak 

kamusal alandaki kazanımlarla gerçekleşebileceği öngören bir patriarka ve 

kapitalizm eleştirisi yapan sosyalist feminizmin “çoğalmasıdır”. Bu ise Kaktüs’ten 

bugüne akan bir soruyu acil olarak cevaplandırma ihtiyacını öne çıkarıyor: 

Örgütlenmek ama kiminle ve nasıl? Nasıl sorusuna verilen cevapları Kaktüs 

sayfalarında bulmak mümkün: Hiyerarşisiz ve katılımcı. Etnik, sınıfsal farklılıkları 

dikkate alan küresel ölçekte etkileşimi öngören bir politik temelde örgütlenmek 
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kuşkusuz (Acker 2001). Kiminle sorusunun ise aynı açıklıkta cevaplandırıldığını 

söylemek mümkün değil. Ancak kadın ezilmişliğinin bugün aldığı biçimler, öncelikle 

ücretli emek gücü içinde yer alan kadınların bir araya gelmesinin mevcut gidişata dur 

demeyi olanaklı kılacağını gösteriyor. Ve bugün sosyalist feminizm Kaktüs’ün açtığı 

yolda, hala, Türkiye’deki kadınlara kurutuluş mücadelesinin yolunu anlatıyor demek 

mümkün.  
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