1

KADINLARIN ve LGBTİQ+ BİREYLERİN GERÇEK KURTULUŞU ANCAK YENİ
KOMÜNİZM TEMELİNDE KURULACAK KOMÜNİZME YÖNELMİŞ KÖKTEN
FARKLI BİR TOPLUMLA MÜMKÜNDÜR
Yeni Komünizm Kolektifi Çalışma Grubu
Ocak 2022

Giriş:
Kadınların her tür baskı ve sömürü ilişkisinden kesin olarak kurtuluşunu sağlayacak şey gerçek bir komünist
devrimdir. Bu devrimin kadınlara yönelik ayrımcılık, ötekileştirme, değersizleştirme, baskı ve şiddetin bütün
bir tarihsel bağlamını bilimsel bir şekilde analiz etmesi, bütün bu ilişkilerin hangi temelde geliştiğini,
toplumsal ilişkileri içinde hangi kurumlarla istikrarlı kılındığını, özetle gelişim seyrini gerçek sonuçları ve
somut gelişmelere dayanarak olası ihtimalleri ortaya sermesi gerekmektedir. Bu devrim bir yandan
kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik baskı ve sömürünün bütün bir tarihinin itici dinamiklerini saptarken,
bunların kökten sökülüp atılması için gerekli olan toplumsal dönüşümün biçimini ve bu kökten dönüşümün
kurumlarını da somutlaştırabilmesi gerekmektedir.
Dünya’da her saat başı onlarca kadın öldürülüyor, yüzlercesi tacize ve tecavüze maruz kalıyor. Kadınlar
toplumsal yaşamda devamlı olarak ayrımcılığa uğrayıp sindirilip dışlanıyorlar. Kadınların bedenleri büyük bir
pazarlama malzemesi olarak devamlı olarak metalaştırılıyor. Kadınlar sevdiklerinden kopartılıyor ve
istemedikleri insanlarla yaşamaya zorlanıyorlar. Kürtaj haklarına yönelik alçakça saldırılarla adeta kuluçka
makineleri olarak görülerek annelik dayatması ile karşı karşıya kalıyorlar. Kadınlar “zina yapmakla”,
“ahlaksızlıkla”, “iyi anne olamamakla” suçlanıyorlar. Erkeğin elinin kiri olarak görülüyorlar. Samimi
ilişkilerinde kullan-at şeklinde seks objelerine indirgeniyorlar. Toplumsal cinsiyet rollerinin kutsandığı verili
ilişkiler içinde geleneksel ahlakın kanlı pençeleriyle kapitalist sistemin acımasız metalaştırma mantığı arasına
sıkıştırılıyorlar. Evlere kapatılarak ev işleri ve çocuk bakımı üzerlerine yıkılıyor veya düşük ücretli işlerde
emekleri devamlı olarak sömürülüyor. Kadınların geleceğe dair umutları ve hayalleri yok edilmek isteniyor.
Yalnızca kadınlar değil, LGBTİQ+ bireyler de sistematik bir aşağılanma, ayrımcılık, saldırganlık ve baskı
türlerinin doğrudan hedefi olmaya devam ediyor. Bu durum sadece Türkiye özelinde değil, tüm dünyada
devamlı olarak vuku buluyor.
Yaşanan acıların varlığı tesadüfi veya geçici bir olgu değil. Öte yandan mevcut sistem içindeki çeşitli
reformlarla veya daha “aydın insanların” yüksek mevkilere gelmeleriyle bunların ortadan kaldırılması da
mümkün değil. İşin temeline inmek gerekiyor. Bütün bu gereksiz acıları devamlı olarak üreten -ve eğer son
verilmezse daha da korkunç şekillerde üretmeye devam edecek- bir düzenin boyunduruğu altında yaşıyoruz.
Kadına yönelik sonu gelmez baskı ve şiddetin, dünya çapında binlerce yıllık egemenliğini sürdüren patriarkal
(ataerkil) ilişkilerin ve içinde bulunduğumuz mevcut kapitalist-emperyalist sistemin işleyişinin köklerine
işlenmiş bir tür “pandemi” olduğunun saptanması temel önemdedir. Patriarşi ve kapitalizm, biri ortadan
kaldırılmadan diğeri de ortadan kaldırılamayacak olan, tüm insanlığın kurtuluşunun önündeki en büyük
prangalardan birini oluşturmaktadır. Kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik cinayetler ve her tür şiddet
uygulaması ancak tüm insanlığın kurtuluşunu hedef alan kökten farklı bir toplumu hedefleyen bilimsel bir
yöntem ve yaklaşım temelinde gerçekleştirilecek komünist devrim ile tarihin çöplüğünde yerini alabilir.
Bu dosya ile kadınlara ve LGBTİQ+ bireylerin gerçek kurtuluşuna yönelik aşağıdaki temel meseleler ele
alınacak ve Türkiye/Kürdistan coğrafyasında gerçek bir devrimin temel fay hatlarından birinin önemi ve
bağlamı analiz edilecektir.
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A-Türkiye-Kuzey Kürdistan Coğrafyasında Durum:
Acımasız ve Sona Ermeyen Kadın ve LGBTİQ+ Cinayetleri:
Kadın cinayetleri ve LGBTİQ+ bireylere yönelik katliam ve baskılar bu sistem içinde gerçekleştirilecek
reformlarla ortadan kaldırılamaz. Bu acımasız sonuçlar doğrudan sistemin işleyiş biçimine işlenmiştir,
tarihsel olarak yapılanmış erkek üstünlenmeci, sömürücü, eşitsiz ilişkilerle ve bu eşitsizlikleri devamlı olarak
üreten sömürücü ve baskıcı üretim ilişkileri ile doğrudan bağlantılıdır. Son 10 yıllık raporlar Türkiye’deki
durumun korkunç sonuçlarını ve güncel gidişatı göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) verilerine göre 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180,
2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440,
2019'da 474 olmak üzere 2008-2019 yılları arasında toplam 3.185 kadın öldürülmüştür.
2021 yılı raporuna göre ise Türkiye'de 2021 yılında erkekler tarafından 497 (bu oran 2020’de 300’dü) kadın
öldürülmüştür. 497 rakamını doğrudan 280 “kadın cinayeti” ve 217 “şüpheli ölüm” sayılarının toplamı
oluşturmaktadır. Bunlar sıradan cinayetler değildir. Kadın cinayetlerindeki “erkek” faktörünün vurgulanması
özellikle önemlidir. Raporda geçen katledilen 280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu
erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek,
13’ü babası, 11’i oğlu, 6’sı kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından
öldürülmüştür. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.1
Öte yandan raporun çarpıcı kısımlarından birini kadınların hangi fiziki mekanlarda katledildiklerinin
gösterilmesi oluşturmaktadır. Bu alanlar doğrudan günlük toplumsal ilişkilerin yürütüldüğü yaşam
alanlarıdır. Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u iş yerinde, 9’u arabada, 8’i ıssız
yerde, 6’sı otelde, 2’si apartman girişinde, 2’si parkta, 1’i kömürlükte, 1’i barakada, 1’i okul önünde, 1’i
minibüste, 1’i evinin dışındaki tuvalette, 1’i avukatlık bürosunda, 1’i fabrikada, 1’i otoparkta, 1’i evinin
önünde, 1’i sağlık ocağı bahçesinde öldürülmüştür. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilememiştir.
Çıkan sonuç hem korkunçtur hem de çarpıcıdır. 2021’de öldürülen kadınların yüzde 64’ü kendi evlerinde
çeşitli biçimlerde erkekler tarafından katledilmişlerdir. Barınmak, korunmak, dinlenmek, eğlenmek veya
üretmek maksadı ile kullanılan evler, tıpkı diğer yaşam alanları gibi işlenen kadın cinayetleri ile adeta birer
mezbahaya dönmüştür. Evlerden, okullardan, parklardan, diğer hizmet kurumlarından oluk oluk akan bu
kan seli esasen kana susamış, şiddet ve baskısız yapamayan bir toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkilerin
dayandığı üretim biçiminin anlaşılması açısından oldukça önemlidir.
Bu dehşetler tüm dünyada egemen olan kapitalist-emperyalist sistemin bağlamında işleyen ve
çözümlenememiş çok keskin çelişkilerin bulunduğu bir coğrafyada yaşanmaktadır. Yüzlerce yıldır, özellikle
de Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet olarak yapılanma süreciyle birlikte -resmi bir devlet politikası
şeklinde- şiddetli ve açık bir ulusal baskı, aşağılama, ötekileştirme, sistematik katliam ve imha operasyonları
ile sindirilmeye çalışılan Kürdistan illerindeki kadınlara yönelik baskı ve şiddetin öyküsü daha da kahredici
bir hale gelmektedir. Bu illerde Kürt ulusu bir yandan tek bir millet, tek bir devlet, tek bir bayrak şeklindeki
şoven politikaların gölgesinde Kemalist diktatörlüğün “aydınlanma” “eğitme” “medenileştirme”
“uluslaştırma” misyonları ile baskı altında tutulurken, öte yandan egemen sınıfların birleştirici bir harç olarak
izledikleri İslamcı ideoloji ve erkek egemen geleneksel ahlakın pençesinde -varlığı çeşitli biçimlerle korunan
feodal toplumsal ilişkilerin acımasız ağırlığı altında- şiddetli baskı altında tutulmuşlardır.
Günümüzde kadın cinayetleri, ataerkil ve aşiret ilişkilerinin mevcut olduğu Kürdistan illerinde etkisini
azımsanmayacak şekilde göstermeye devam etmektedir. Bu coğrafyadaki kadınlar ve LGBTİQ+ bireyler, hem
faşist iktidarın izlediği ulusal baskı ve İslamcı ideolojinin şiddetli dayatmalarını, hem de çözülmemiş feodalerkek üstünlenmeci ilişkilerin ve kadının metalaştırılmasının katmerlenen baskısını yaşamaktadır. Kürdistan
Bölgesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genel Müdürlüğü Merkez Gözlemevi istatistiklerine göre kadına
yönelik şiddetle ilgili şikayetlerin sayısı geçen yılın ilk yarısında 4 bin 213 vaka iken, bu yılın ilk yarısında 4
bin 970 vakaya yükselmiştir. Gözlemevi tarafından hazırlanan rapora göre bu yılın ilk yarısıyla ilgili son
raporda, bu dönemde Kürdistan'da 55 kadının öldüğü, 22'sinin sosyal çevrelerinden insanlar tarafından
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öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. Geri kalanların ise sosyal, psikolojik ve ekonomik durumlarına tepki olarak
intihar ettiği belirtilmiştir.2
Yine Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında on yıllardır LGBTİQ+ bireyler (lezbiyen, gey, biseksüel,
transgender, interseks, queer) cinayetleri yaşanmaktadır. Toplum genelinde eşcinsellik karşıtlığı -homofobioldukça yaygındır. Son 15 yıllık süreçte öne çıkan Çağla Joker, Ferhat İlken, Roşin Ç, Ekrem Yılmaz,
Cemalettin Karakuş, Petro Melikşahoğlu, Berç Anahtarcı, Ayaz Utku Karakulak ve sayısız niceleri gibi
LGBTİQ+ bireylerin korkunç şekillerde katledilmeleri durumu, eril üstünlenmeciliğini, nefreti, tahakkümü ve
değersizleştirmeyi üreten bir sistemin ve egemen ahlak anlayışının katlanılamaz sonuçlarıdır.

Türkiye’de hem toplum hem de devlet kademesinde yerleşen ve tekrar üretilen toplumsal cinsiyet kalıpları
trans bireyler başta olmak üzere, LGBTİQ+ bireyleri toplumda en güvencesiz gruplardan biri haline
getirmektedir. Transgender Europe’nin (TGEU) 2008’den bu yana yürüttüğü Trans Cinayetleri İzleme
Projesi3 verilerine göre Türkiye dünyada en fazla trans cinayeti işlenen ülkelerden biri olarak
belirlenmiştir. Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA) EUROPE 2021 yılı
adına da LGBTİ+ bireylerin İnsan Hakları Yıllık Değerlendirme raporuna göre Türkiye, LGBTI+ İnsan Hakları
Skorları değerlendirme kapsamındaki 49 ülke arasında 2020 yılında olduğu gibi yeniden 48. oldu. Türkiye
toplam değerlendirmede yaklaşık %4 gibi oldukça düşük bir skorda kalmış bulunuyor.4
Dünya genelinde eşcinsel haklarından söz edildiğinde çok farklı ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur.
Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde eşcinsel bireyler bireysel ve sosyal haklar anlamında önemli kazanımlar
elde etmiş olsalar da birçok ülkede cinsel eğilimini açıklamak bu bireyleri hapis hatta idam cezasıyla karşı
karşıya getirebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir çeşit eşcinsel birlikteliğini tanımamakla birlikte ülke
dışında yapılan evlilik ya da benzer tür birliktelikleri de tanımamaktadır.
Türkiye LGBTİQ+ bireyleri ayrımcılıktan koruyan yasal düzenlemeler konusunda birçok Avrupa ülkesinden
geri durumdadır. Türkiye’de trans bireylerin istihdam, eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaç alanlarında
ayrımcılıktan koruyan hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor. Tam aksine İslamcı-Türkçü AKP/MHP faşist
yönetiminin denetiminde olan devlet kurumları, siyasi-sivil temsilcileri, genel olarak sistemin ideolojik ve
zor aygıtları ile sistematik bir baskının ve ötekileştirmenin nesnesi olmak durumunda kalıyorlar.

B-Tecavüz ve Cinsel Saldırılar:
Küresel bir sorun olan tecavüz olayları, günümüzde yüzlerce yasal düzenleme ile engellenmeye çalışılmasına
rağmen, dünyanın her yerinde yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde 35’inin
hayatları boyunca cinsel tacize ve tecavüze uğradığı tahmin ediliyor. Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki
tecavüz oranı daha yüksektir.
World Population Review (WPR) adlı internet sitesinin raporuna göre, dünyadaki kadınların yaklaşık yüzde
35’i yaşamları boyunca cinsel tacize uğruyor. Tecavüzle ilgili verilerin bulunduğu çoğu ülkede, cinsel şiddete
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maruz kalan kadınların yüzde 40’ından azı yardım isterken, yüzde 10’undan daha azı kolluk kuvvetlerinden
yardım talep ediyor.
WPR’nin 2020 yılında yayımladığı tecavüz istatistiklerine göre, Türkiye’de her 100 bin kişiden 1.5’i zorla
cinsel saldırıya uğruyor. 119 ülkenin yer aldığı listede 99. sırada yer alan Türkiye, WPR’nin raporuna göre,
2020 yılında Türkiye’de 1071 kişi tecavüz mağduru oldu.
Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre 2020’nin
ilk 10 ayında en az 229 kadın öldürüldü, 122 kadın taciz edildi, 226 çocuk istismar edildi, 79 kadına tecavüz
edildi. Erkekler en az 715 kadını fuhuşa zorladı, en az 670 kadına şiddet uyguladı. 2020 yılında yaşadıkları
çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 19,1 iken, bu oran
kadınlarda yüzde 27,3, erkeklerde yüzde 10,7 olarak kendini gösteriyor.
Tüm bu dehşet gelişmeler yaşanırken AKP/MHP faşist rejimi yargı paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Genel Kurulu’nda oy
çoğunluğuyla geçirdi. Bu doğrultuda kadınlara yönelik tecavüz ve istismarlarda “somut delil şartı” aranması
gündeme getirildi. Bu durum yalnızca tecavüzcü erkeğe karşı cezaların geçiştirilmesi, önemsizleştirilmesi,
hatta suçun ödüllendirilmesi açısından değil, esas olarak mevcut faşist rejimin hedefleri doğrultusunda
devamlı olarak zorladıkları toplum projesinde yerleştirilmek ve kalıcı hale getirilmek istenen geleneksel
toplumsal cinsiyet rolleri ve erkek üstünlenmecilik bağlamında dikkat çekici bir gelişmedir.5
Kadın cinayetleri ve tecavüzleriyle birlikte sistematik çocuk istismarları, LGBTİQ+ bireylere yönelik cinsel
suçlar, engelli ve dezavantajlılar kategorisine dahil edilen diğer bireylere yönelik tecavüz ve cinsel şiddet
vakaları da bütün bu resmin içinde yer almaktadır. 2021 yılında çocuklara, bedensel veya zihinsel engeli olan
genç kadınlara yönelik dikkat çeken tecavüz ve cinsel saldırı vakaları yaşanmıştır. Malatya’nın Arguvan
ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli Emine’ye yönelik toplu tecavüz, Batman’da yüzde 85’lik bir engeli
bulunan 24 yaşındaki kadına tecavüz edilmesi, Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir taksicinin tecavüzüne uğrayan
16 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının durumu, İstanbul Sultanbeyli’de zihinsel engelli Leyla Aktan’ın
kaybolduktan sonra yaşadığı toplu tecavüz ve darp durumu, Aydın Nazilli’de kahvehanede zihinsel engelli
bir kadına tecavüz edilmesi, Sakarya’da yine 16 yaşındaki engelli genç kadına akrabaları ve sevgilisi
tarafından tecavüz edilmesi, Yunanistan’a göç etmeye çalışırken Türk askerleri tarafından tecavüze uğrayan
engelli trans bireyin yaşadıkları,6 Batman’ın Gercüş ilçesinde aralarında polis, asker ve korucuların da
bulunduğu 27 kişinin bir çocuğa tecavüz etmesi, 2021 yılının ilk on ayında en az 160 çocuğun erkeklerin
cinsel istismarına uğraması ve Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre çocuklara yönelik cinsel
istismar suçlarından 22 bin 689 davanın açılması; bu rejim ve bu toplumsal ilişkiler altında sonu gelmez
tecavüz ve cinsel saldırılar silsilesinin korkunç sonuçlarıdır.

Türkiye’de Sistematik Cinsel Suistimal Kıskacındaki Kadınlar
“Bu dünyada gerçekten aşağılayıcı ve son derece sömürücü olan birçok iş olduğu kesinlikle doğrudur.
Bu durum bir devrime neden ihtiyacımız olduğunun da büyük bir kısmını kapsar. Bu kadar çok insanın
hayatının bu şekilde heba edilmesi tamamen deliliktir ve gereksizdir… Öte yandan, bir erkek bir kadını
ya da çok genç yaşta bir kızı fuhuş ya da pornografiyle satın aldığında... satın alınan şey esasında onun
cinsel köleliği ve aşağılanmasıdır... Bir kadına saygısızlık etme, bir kadını taciz etme, dövme, hakaret
etme ve aşağılama deneyiminin bedeli ödenmektedir.”7
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Türkiye’de kadınların, kız çocuklarının ve LGBTİQ+ bireylerin korkunç şekillerde ve sistematik olarak cinsel elbette fiziken ve psikolojik açıdan- suistimal edilmesinin en büyük unsurlarından biri şüphesiz fuhuş
sektörüdür. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye/Kürdistan coğrafyasında da fuhuş binlerce yıllık bir tarihe
sahiptir ve tarihsel süreç boyunca yeni biçimler alarak, fakat aynı dehşet özü koruyarak varlığını devam
ettirmektedir.
Kadınların cinsel olarak boyun eğdirilmesi, sömürücü, sınıflara bölünmüş, ataerkil toplumun tarihsel ve
yapısal bir özelliğidir. Kadınların bu tabi kılınmasının özel biçimleri ve toplumsal cinsiyete dayalı bir
işbölümündeki somut tezahürleri, gelenek, kültür, hukuk ve ataerkil aile ile etkileşime giren egemen üretim
tarzından kaynaklanmaktadır. Eğlence sektörü adı altında meşrulaştırılan fuhuş, temel olarak kadının ve
dolayısıyla insanlığın metalaştırıldığı, derin sınıfsal eşitsizliklerin ve patriarkal ilişkilerin damgasını vurduğu
bir toplumun izdüşümüdür.
Bununla birlikte günümüzdeki “modern” seks endüstrisi, “insanlık tarihinin en eski mesleği fahişeliktir”
klişesi ile tanımlanamaz. Böylesi bir bakış açısı bir endüstri olarak fuhuşun aldığı yeni sektörel biçimi ve bu
sürecin paydaşlarını, sürece dair legal, yarı-legal düzenlemeleri ve dünya çapında egemen olan kapitalizmemperyalizm sisteminin işleyişi içindeki özel konumunu görmezden gelir. Endüstrinin diğer endüstrilerle çok
yönlü bağlarını es geçer ve konuyu salt bir genel insan pratiğine indirgeyerek yaşanan reel gelişmelerin
dinamiklerini ve bunların tüm insanlık üzerindeki yıkıcı sonuçlarını rafa kaldırır. Konuya yönelik Raymond
Lotta’nın önemli araştırma dosyasında belirtildiği üzere; “Daha spesifik olarak, kadınların bu cinsel boyun
eğdirme ve aşağılanma biçimi, zengin ezen ülkeler ile ezilen yoksul ülkeler arasındaki ayrımın belirleyici
olduğu bir dünya sömürü sisteminde geç emperyalizmin uygulamaları tarafından, emperyalist birikimin
özelliği olarak derinden şekillendirilmiş, kitlesel olarak büyütülmüş ve küresel olarak bütünleştirilmiştir. Bu
durum Üçüncü Dünya’daki kaynakların yağmalaması, pazarlara nüfuz etmesi ve emeğin aşırı sömürüsü ile,
ve kapitalizm-emperyalizm dünya sistemine bağlı sosyal-kültürel faktörler tarafından gerçekleştirilmiştir.”8

Bu bağlamda Türkiye’deki fuhuş sektörünün9 ve buna dair sektörel bileşenlerin (legal düzenlemeleri ile
devlet ve hukuk yapıları, ceza kanunları, genelevler, özel randevuevleri, masaj salonları, fuhuş otelleri,
8

Raymond Lotta, “Cinsel Sömürünün “Endüstrileşmesi”, Emperyalist Küreselleşme ve Cehenneme İniş”. Kaynak
için bkz: Cinsel Sömürünün “Endüstrileşmesi”, Emperyalist Küreselleşme ve Cehenneme İniş | Yeni Komünizm
(yenikomunizm.com)
9 Bunun bir sektör olduğunu ve meselenin mevcut patriarkal-kapitalist toplumsal ilişkiler bağlamında sıklıkla
kullanıldığı anlamıyla bir insanı aşağılayan, değersiz gösteren bir kelimenin -örneğin “fahişe”- yerine alternatif
“ilerici” “emekçi” bir kelime bulmak olmadığını, böylesi düzeltme çabalarının bu sektörün ve onun temelinin
ortadan kadırmadığını, hatta pek çok durumda yeni bir makyajla mevcut ilişkileri olduğu gibi korumaya yardımcı
olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Biz devrimci komünistler fuhuş sektöründe çalışmak zorunda bırakılan
insanlara dair her tür ayrımcı, değersizleştirici, baskıcı tutum ve ifadeye kararlı bir şekilde karşı olduğumuz gibi,
bu tutum ve ifadelerin enerjisini aldığı, kadınların bedenlerinin meta olarak alınıp satıldıkları sömürücü üretim
ilişkilerine de kökten karşıyız ve bu temelin tüm insanlığın kurtuluşu için köklerinden sökülüp atılması ve yerine
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striptiz kulüpleri, revüler, pavyon ve gece kulüpleri, eskort servisleri, sürecin parçası olan işletmeciler, kadın
pazarlayıcıları, korumalar, arabulucular, ulaştırma servisleri, web siteleri, sosyal medya hesap ve
uygulamaları, diğer görsel ve işitsel kaynaklar, vb.) bütüncül bir şekilde ele alınması gerekiyor ve tüm bu
unsurların aslında kadınlara yönelik korkunç dehşetlerin ve cinsel suistimallerin acımasız aracıları olduklarını
görebilmek gerekiyor. Ardea Skybreak’in “Bilim ve Devrim” başlıklı röportajında önemli şekilde belirttiği gibi,
mesele birey olarak bunların sizin başınıza gelmemesi durumu değildir;10 esas olarak dünyanın herhangi bir
yerinde herhangi bir kadına tecavüz edildiğinde, kadınlara dayak atıldığında, fuhuşa zorlandığında veya
pornolaştırıldığında veya değersizleştirilip aşağılandığında aslında herhangi bir yerdeki bütün kadınlar da
aşağılanmakta ve değersizleştirilmektedir.
Öncesinde farklı biçimlerde vuku buluyor olsa da, Türkiye’de ilk genelevin Osmanlı İmparatorluğu’nda
Abdülaziz (1830-1876) döneminde İstanbul’da kurulmasından bu yana geçen süreçte, resmi kayıtlara göre
şu an 61 ilde devlete bağlı resmi genelev bulunuyor. Genelevlerde çalışan insanların resmi sayısı net olarak
bilinmiyor.11 Buralarda çalışmak zorunda bırakılan ve dehşet sömürülere maruz kalan insanlar vesika gibi
uygulamalarla damgalanıyorlar. Bunun da ötesinde kendilerine aşağılayıcı, ayrımcı isim ve sıfatlar takılıyor.
Dünyada olduğu gibi, Türkiye toplumunda da egemen olan küfür ve hakaretlerin büyük bir oranını fuhuş
sektöründe çalışmak durumunda bırakılan kadınlar oluşturmaktadır. Bu tanımlamalarla tüm yaşamlarını
geçirmek durumunda kalan ve toplumda devamlı körüklenen tecavüz kültürü altında köşeye sıkıştırılan
insanların pek çoğu kayıt dışı ekonomide acımasız ve riskli koşullar altında hayatlarını devam ettirmek
zorunda bırakılıyorlar. Türkiye’de kayıtlı olanlar haricinde fuhuş sektöründe yer alan kadın ve trans
bireylerin sayısının 150binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.12 Bu bireylerin yaşadıkları günlük güvencesiz
yaşam koşulları ve cinsel sömürünün dışında, toplumda hemen her alanda keskin bir ayrımcılığa ve
ötekileştirmeye maruz bırakıldıklarını, fiziksel ve psikolojik şiddetin yaşamlarından eksik olmadığını, çok
farklı stigmatizasyonlarla birlikte yaşamak durumunda kaldıklarının da altını çizmek gerekiyor.

C. Şiddet Verilerini Doğru Yorumlamak:
Yukarıdaki veriler bizlere kadın ve LGBTİQ+ cinayetleri ve kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik cinsel
suistimal ve tecavüzlerin niteliklerine yönelik önemli bir çerçeve sunmaktadır. Kadınların sıklıkla ev
içerisinde yaşamlarındaki erkek figürler tarafından (fail olarak koca, eski koca, sevgili ve aile üyesi ağırlığı
oluşturmaktadır) öldürüldükleri veya suistimale maruz bırakıldıkları, kadınları öldüren faillerin çok azının
tutuklandığı (Örnek: Ekim 2020 evresindeki 25 failden sadece 5’i tutuklanmıştır), kadın cinayetlerinde
sıklıkla başvurulan aracın ateşli silahlar olduğu ayrıca bıçak, balta gibi kesici aletlerin veya boğarak
komünist bir dünya doğrultusunda tamamen yeni toplumsal ilişkilerin filizleneceği sosyalist bir geçiş toplumunun
yaratılması için kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Bu basit bir dil oyunu değil, her yönüyle ele alınması ve
dönüştürülmesi gereken çok ciddi bir meseledir. Raymond Lotta’nın üstte belirtilen makalesinde önemle
vurguladığı üzere, belirli feminizm akımlarından ve kimlik siyasetinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere
yapılan pek çok rasyonalizasyonuna karşın, "seks işçiliği" sadece özel bir tür "iş" demek değildir. “Bu sadece daha
iğrenç bir ‘ticaret’ biçimi de değildir. Fuhuş doğrultusunda insan ticareti, “emek göçünün” bir çeşidi de değildir.
Kadın satıcıları ve insan tacirleri tarafından tecavüz ve toplu tecavüz yoluyla zorla ve fuhuşa teşvik edilmek de
dahil olmak üzere kadınların bedenlerine fiilen yapılanlar ve buna bağlı tüm fiziksel ve psikolojik etkiler hesaba
katıldığında bu şekilde değildir. Fuhuşa yönelik insan ticaretine maruz kalmak, “birçok erkek tarafından günlük
olarak cinsel açıdan kullanılırken herhangi bir uygulamayı veya herhangi bir erkeği reddedememe durumunun
olduğu, gözetmenlerin kontrolü altında bulunulan, insan tacirlerinin belirlediği ve günlük borçlu olarak kabul
edilen bir sayıya ulaşmadan karşılığında hiçbir ödemenin alınmadığı bir deneyimdir.” (Raymond Lotta, Cinsel
Sömürünün “Endüstrileşmesi”, Emperyalist Küreselleşme ve Cehenneme İniş).
10 Ardea Skybreak, Bilim ve Devrim: Bilimin, Bilimin Topluma Uygulanmasının, Komünizmin Yeni Sentezinin ve
Bob Avakian’ın Önderliğinin Önemi Üzerine. Ardea Skybreak ile Röportaj. 1.Baskı. El Yayınları: İstanbul. s.25
11 Eski kayıtlar, sağlık raporları ve çeşitli araştırmalar güncel olmayan verilerle 3000 civarında kayıtlı kadının
genelevlerde sömürüye uğradığını gösteriyor. Öte yandan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay’ın açıklaması bu alanda dikkat çekicidir. 2004 döneminden günümüze güncel
bir araştırmanın olmadığını belirten Akbay, toplam tescilli kadın sayısının 15 bin, vesika uygulaması bekleyen
kadın sayısının 30 bin, kadınların yaş ortalaması 15-40 arasında olduğunu vurguluyor. Bkz: ‘Türkiye’de seks işçisi
sayısı 150 bini aştı’ - Güncel Haberler Milliyet
12
Üstte age.
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öldürmenin de yaygın olduğunu göstermektedir. Dezavantajlı gruplar olarak görülebilecek farklı
cinsiyetlerden fiziksel veya zihinsel engelli bireyler, psikolojik rahatsızlıkları bulunan genç yaşlı bireyler,
ezilen uluslardan bireyler, göçmenler, ayrıca çocuklar devamlı olarak erkek şiddetinin nesnesi haline
gelmektedir.
Kadınlara yönelik baskı ve şiddetin Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün bir tarihinde gerek resmî ideolojinin
söyleminde gerekse günlük toplumsal ilişkileri içindeki sivil toplum içinde yerleşik olduğunu belirtmek
gerekiyor. Bununla birlikte son 20 yıllık İslamcı-Türkçü AKP faşizmi altında doğrudan hükümet temsilcileri ve
üst kademelerdeki devlet görevlilerinin açıklama ve yaklaşımları kadınların erkek üstünlenmeci, İslamcı,
geleneksel ahlak konseptine hapsedilmeleri doğrultusunda açıktan bir saldırı ve kamplaştırma ile karşı
karşıya bulunmaktayız. Yukarıda belirtilen ve devamlı olarak yenileri eklenerek gelişmeye devam eden bu
ölüm, saldırı ve tecavüz sayıları iktidar temsilcilerinin “Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum”, “Yalnız
bırakılan kadın ya davulcuya ya zurnacıya kaçar”, “Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum", "Kadına şiddet
abartılıyor”, “Biri var (Dilşat Aktaş’ı kastederek), artık kız mıdır kadın mıdır artık bilemem!” (Tayyip
Erdoğan), “Kadın iffetli olacak. Sokaklarda kahkaha atmayacak. Mahremi bilecek. Bütün hareketlerinde
cazibedar olmayacak.” “Ben geleneklerine bağlı aile hayatının kutsallığına inanan biriyim, evli çocuklu biri
kadın cinsel organından bahsedemez” (Bülent Arınç), “Tecavüze uğrayan kadın doğursun gerekirse devlet
bakar” (Recep Akdağ), “Tecavüze uğrayan kadınlar kürtaj yaptırmamalı Bosna’da kadınlar tecavüzden
sonra doğurdular” (Ayhan Sefer Üstün), “Türk kadını evinin süsüdür” (Vecdi Gönül), “Kadın ahlaklı olsun
da kürtaj yaptırmak zorunda kalmasın” (Melih Gökçek) şeklinde sayısız açıklamanın devamlı olarak
topluma aşılandığı bir zeminde yaşanmaktadır. Öte yandan LGBTİQ+ bireylere ve yine kadınlara yönelik açık
bir saldırının ve şeytanlaştırmanın resmi sözcülüğünü yapan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2020 döneminde
yaptığı; "Toplumun çekirdeğini oluşturan ve onun geleceğini belirleyen aile kurumunu tehdit eden en
büyük tehlikelerden biri olan ve toplumsal düzenin bozulmasına, nesillerin ziyan olmasına, insana mahsus
bir erdem olan haya duygusunun yitirilmesine ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan zina
hakkında Yüce Allah onun 'son derece çirkin bir iş ve çok kötü bir yol' olduğunu beyan edip, bu suçun
işlenmesi şöyle dursun, yanına bile yaklaşılmaması talimatını vermiştir. Aynı hüküm Kur'an'dan önceki
kutsal kitaplarda da yer almış, bu suçu işleyenlere ağır cezalar verileceği beyan edilmiştir."13şeklindeki
açıklamaların nefret söylemi olmaları bir yana, dini ideolojinin, geleneksel ahlakın ve onun sözcülerinin nasıl
ve hangi temelde işleyecek bir toplum istediklerini göstermesi açısından son derece öğreticidir. Diyanetten
yapılan açıklamalarla kamuoyu ve halk kitleleri belirlenmekte, halk kitleleri çeşitli negatif kutuplaşmalara
çekilmekte ve bunun üzerinden siyasete yön verilmektedir. Yeniden altını çizmek gerekiyor. Dini faaliyetleri
yöneten kurum görümünde olan Diyanet, faşist iktidarın hizmetinde propaganda faaliyetleri yürüten ve
toplumu gerici ideoloji bağlamında devamlı olarak kutuplaştıran yıkıcı bir kuruluş durumundadır. Cuma
hutbelerinde zehir akıtarak, Lut kavimi benzetmeleri ile eşcinsel bireylere hakaretler yağdıran, kadın
düşmanı ideolojinin sözcülüğünü yapan, bu doğrultuda dini kırbaç gibi kullanan bu kuruluş doğrudan AKPMHP faşist rejiminin amaçlarına hizmet etmektedir.
Toplumsal parametreleri belirlemek yani siyasal üst yapının ideoloji ve düşünceler alanının toplumsal
rızalığı/kabulünü yaratabilmek için rejim, Diyanet’in faaliyetlerini camiler ve Kuran kursları idarelerinin
ötesine taşımak için başka adımlar da attı. Örneğin hapishanelerde, huzurevlerinde ve hastanelerde Diyanet
belirleyici önemli bir aktör haline geldi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ve Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) da aktif kurumsal ortağı oldu. SHÇEK ilgili yasada yapılan
düzenlemelerle, din görevlilerini sosyal hizmet personeli olarak atamak ve SHÇEK’in Diyanet’le geniş çaplı iş
birliğine gitmesini sağlamanın yolları açıldı. Böylece, Diyanet sözde kuruluş amacı olan “İmam
yetiştirmekten”, toplumsal alanda devletin “hizmet personeli” olarak aktif bir biçimde rejimin ideolojisini
yayan ve bu ilişkiler ağı içerisinde elde ettiği “imtiyazlı” konumundan ötürü rejimin ideolojisini yeninden
üreten bir merkeze kuruma dönüşmüştür.14
Üzerinde durduğumuz zemin budur ve bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Bütün bu veriler bizlere derin
eşitsizliklerin ve sınıfsal ayrışmaların damgasını vurduğu, baskıcı ilişkileri, suistimali, şiddeti yücelten
toplumsal kültürel ilişkilerin egemen olduğu belirli bir toplumsal formasyonu göstermesi açısından son
13

Din İşleri Yüksek Kurulundan gayrimeşru ilişki açıklaması (aa.com.tr)
Diyanet’in mevcut faşist rejimdeki oynadığı kilit rolü daha fazla anlamak için bakınız; İslamcı-Türkçü Faşist
Rejimin Kökenleri, Gelişimi ve Niteliği Üzerine, Yeni Komünizm Kolektifi, 2022
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derece önemlidir. Burjuva adalet mekanizmasının ve formal eşitlik anlayışının illüzyonunun pratikte iflas
ettiği, yaşanan suistimallere yapısal açıdan kalıcı çözüm üretemediği zemin böylesi bir zemindir. Bu aynı
zamanda insanların devamlı olarak birbirlerine ve kendi emeklerinin ürününe yabancılaştıkları, devamlı
olarak ayrıştıkları, aşırı rekabetçi üretim ilişkilerinin geleneksel ilişkileri devamlı olarak zorladığı, halk
kitlelerinin egemen olan iki büyük konsepte hapsedildikleri bir çerçeveyi göstermesi açısından önemlidir.
Bunlardan biri dini ideolojinin damgasını vurduğu geleneksel ahlak konseptidir. Diğeri ise kapitalistemperyalist sistemin getirmiş olduğu ve bu geleneksel ahlak üzerinde devamlı baskı yapan liberal düşünce
ve davranış konseptidir. Bu her iki konsept de egemen sınıflar ve iktidarlar tarafından ağırlıklı olarak
benimsenmektedir; özellikle geleneksel ataerkil ilişkilerin sözcülüğünü yapan İslamcı-Türkçü faşist
AKP/MHP iktidarı tarafından sistematik bir şekilde yapılandırılarak her fırsatta halk kitlelerine
dayatılmaktadır.

D.Kadına Yönelik Baskının Kökenlerine Dair Materyalist Bir Okumanın Önemi:
Kadınların karşı karşıya olduğu baskı, binlerce yıldan beri tartışılmaz bir gerçek olarak varlığını korumuştur.
Öte yandan bu noktada geçmiştekinden çok daha materyalist tarih, antropoloji ve evrim bilim okumalarına
yakıcı bir ihtiyaç bulunmaktadır. Evrimsel biyoloji alanında önemli bir bilim insanı ve Bob Avakian’ın yeni
komünizminin önemli bir öncü savunucusu olan Ardea Skybreak’in de belirttiği üzere “kuyruksuz maymun
atalarımızın muhtemel sosyal yapıları, erkek ile kadın arasında cinsel dimorfizmin15 yokluğu, ilk aşamadan
itibaren öğrenilmiş bilgiye muhtaçlığımız, çeşitli durumlarda esnek bir şekilde yaklaşabilme kapasitemiz vb.
yani erken dönem evrimimizde ne varsa, kadınlarla erkekler arasında biyolojik temelli, katı ve değişmez
davranış veya kapasite farklılıkları olduğu düşüncesini boşa çıkarmaktadır.

Baskının kökenlerini toplumsal davranışın biyolojik olmayan temellerinde aramak, toplumlardaki
farklılıklara ve eşitsiz ilişkilere nelerin sebep olduğunu açığa çıkartmak durumundayız. Bu durum bu
meseleyi kavramak için “maddi artık ürünün” birikim sürecinin kavranmasından geçmektedir.16
Gerek akademik çevrelerde gerekse toplumdaki ilerici kesimlerde yaygın bir fenomen olarak kendini
gösteren ve kadına yönelik baskının kökeninde kadının çocuk doğurması ve çocuğa bakıyor olmasını esas
faktör olarak kabul eden yaklaşım doğru değildir. Baskının kökeninde bu yatmamaktadır. Toplayıcı-avcı
yaşam tarzının tarih sahnesine çıkışıyla birlikte ilk iş bölümü, bu baskının tohumlarını içermiş olabilir.
Bununla birlikte başka topluluklara yönelik gerçekleştirilen saldırılar sürecinde kadınlardan daha uzun
mesafeler kat eden ve daha sık silah kullanan erkekler olmuştur. Bu gibi baskınlarda ele geçirilen yiyecek
kaynaklarına, alet-edavat ve hatta insanlara (bu ilk başlarda daha az hareketli olan kadınlar ve çocuklar
olmuştur) el konulmuştur. Bu insanlar kendilerini esir edenlerin topluluğuna zaman zaman fazla baskıya
gerek duyulmaksızın, dahil edilmiş bir anlamda o toplumun “rezervlerinin” bir parçası haline gelmişlerdir.
Toplayıcı toplumlarda etin bölüşümünü kontrol etmiş (böylelikle kadınlarınkinden farklı bir konuma ve
denetim gücüne kavuşmuştur) olan erkeklerin, yağmanın sürekli bir toplumsal faaliyet niteliği kazandığı
15

Bir türün erkek ve dişi eşeyleri arasında vücut boyutu ve şekli, renk veya desen bakımından farklılıklar
görülmesidir. Örneğin vücut boyutu, bazı organların olmayışı, süsleyici tüyler, yele vb.
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Ardea Skybreak, Tarih Öncesi Adımlardan Geleceğin Atılımlarına, s.61. Patika Kitap
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toplumlarda da esir kadın ve çocukların bölüşümünü denetlemiş olmaları olasıdır. Skybreak’in de belirttiği
üzere, söz konusu durumlar bir gecede ortaya çıkmış değildir (ve biyolojik bir şekilde önceden belirlenmiş
de kesinlikle değildir!) Toplumun maddi altyapısı bir eşitsizlik temelinde daha da genişledikçe zamanla kadın,
yeni gelişmekte olan mülkiyet kavramının kapsamı içerisine dahil edilmiştir.17 Bu süreç kadınların cinsel
faaliyetlerini ve çocuk doğurmalarını katı bir şekilde kontrol etmeye dönük kural ve düzenlemelere gitgide
tabi kılınmalarını getirmiştir. Toplumun üretici temeli geliştikçe bu sistem erkeklerin de köle alınmasına
olanak tanımaya başlamıştır.18
Öte yandan ataerkil (patriarkal) ve anaerkil (matriarkal) ayrımını da daha bilimsel bir temelde kullanmak
gerekmektedir. Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” çalışmasında anaerkil gensi
patriarkal gensin izlemesi süreci çeşitli tartışmalara vesile olmuştur. Bu kavramlar siyasal erk ile ilgilidirler.
Mülkiyet ilişkilerinin ve toplumun üzerindeki idari yapıların bulunmadığı koşullarda siyasi erk kavramı
anlamsızdır. İlkel komünal sistemlerde, çoğunlukla pek de kalabalık olmayan insan toplulukları gerekli tüm
toplumsal kararları topluluğun tüm kadınlarıyla erkeklerinin katıldığı tartışma ve uzlaşma süreçleri aracılığı
ile alabilmektedir. Bu açıdan ilkel toplumların, kadınların tarafından “yönetilme” bakımından “anaerkil”
olmaları çok olası değildir.19
Kadına yönelik baskının kökenlerinin daha bilimsel bir temelde kavranması gerçek kurtuluş yolunda
yürütülecek mücadele ve belirlenecek somut hedefler açısından kritik önemdedir. Burada Bob Avakian’ın
yoğunlaştırılmış şekilde aşağıdaki açıklaması konuya yönelik önemli bir arka plan ve perspektif koyması
açısından dikkat çekicidir:
“Erkek üstünlenmeciliği, günümüzde baskın olan kapitalist-emperyalist sistem de dahil olmak üzere
sömüren ve sömürülen, bastıran ve baskıya uğrayan arasındaki ayrımın bütün dünyadaki tarihiyle iç içe
geçmiş ve buna “işlenmiş” durumdadır. Binlerce yıl önce üretim araçlarının (toprak, evcil hayvanlar, aletler
vb.) artık insanların ortak araçları olmaktan çıkarak özel mülkler şeklinde sahiplenilmesiyle gelişen insan
toplulukları -ve “iş bölümünün” kadınların çocuklarla ilgilenmesi ve erkeklerin bu üretim araçlarının
sahipliğini domine etmesi ve bunları kendi (erkek) varislerine (başkasının değil) bırakmak istemesi- ataerkil
ailenin baskın hale gelmesine yol açmış, ve böylece toplumda kadınlar erkeklerin boyunduruğu altına
girmiştir. Erkek üstünlenmeciliği ve mizojini (kadını daha aşağı seviyede, amacı erkeğe hizmet etmekten
ibaret nefret edilesi varlıklar olarak görme) ideolojisi ve kültürü yayılmıştır. Bu durum, eşitsizliği ve
sömürüyü rasyonelize etmek ve desteklemek için kullanılan fiziksel-mental şiddet ve terörle birlikte
gitmiştir. Bu ataerkil baskı aynı zamanda “geleneksel” cinsiyet ilişkilerine zıt düşen ve meydan okuyan
samimi ilişkiler de dahil olmak üzere insanlar arasındaki ilişkilerin bastırılmasına ve cezalandırılmasına neden
olmuştur.”20
Kadına yönelik baskının tarih boyunca tek düze bir çizgide ilerlemediği, değişen üretim ilişkileriyle birlikte
toplumda yeni biçimlere büründüğü ve özellikle de günümüz dünyayasında egemen olan kapitalistemperyalist sistemin biçimlendirdiği toplumsal ve siyasal ilişkiler bağlamında pek çok çelişki tarafından
belirlendiğini görebilmek gerekiyor. Bu aynı zamanda, tüm insanlığın kurtuluşu önünde engel oluşturan ve
sahayı belirleyen karmaşık çelişkileri de doğru şekilde tahlil etme, bu temelde çözümü ortaya koyma, güçleri
seferber etme ve gerçek bir devrim hareketine kitleleri artan şekilde dahil etme meselesidir. Bir sonraki
bölümde günümüz koşullarında kadınların ve LGBTİQ+ bireylerin özgürleşmesinin önüne dikilen büyük
kıskacın analizine yer verilecektir.

E.Kadınların Özgürleşmesinin Önündeki Kritik Bir Engel: İki Miadı Dolmuşlar
“Bu yanlış görüşler arasındaki en kötüsü, muhtemel tüm toplumlar içinden en iyi olarak ABD emperyalist
demokrasisini öven ve ABD ordusunu kadınları özgür kılabilecek bir şampiyon olarak sunan görüşlerdir.
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Kadınların taşlanarak öldürüldüğü, evlerinde kilitli ve başlarından ayaklarına kadar çarşaflarda tutulduğu
İslami tutuculuğun katlanılamaz dehşetlerine “Amerikan yaşam tarzının” üstünlüğünün “kanıtları” olarak
işaret ederler.“21
Yukarıdaki alıntı esasen yüzlerce yıllık geleneksel dini ideoloji temelli bir devlet anlayışının ve kapitalizm
öncesi üretim ilişkilerinin egemen olduğu coğrafyalarda (ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey ve Orta Afrika,
Güney Asya vb.) 20. yüzyıldaki ulusal kurtuluş savaşları sürecinde kendini egemen bir güç olarak dünyaya
dağıtan ABD başta olmak üzere Batı emperyalizminin liberal değerlerinin kadınların özgürleşmesi önünde
nasıl bir ikili kıskaç yarattığını göstermeci açısından önemlidir.

Çok farklı görünseler de bir yandan İslami tutuculuğun mecbur kıldığı çarşaf da, diğer yandan “modern”
kapitalist toplumda kadınlara “seksi iç çamaşırı” olarak kapsamlı bir şekilde reklamı ve tanıtımı yapılan
“tanga” da kadınların küçük düşürülmesinin çirkin sembolleridir. Temel ortak noktaları, ikisinin de baskının
korkunç türlerinin görüldüğü bir dünyanın, genel olarak kapitalist emperyalizminin hakim olduğu, tersine
çevrilmesi ve radikal şekilde dönüştürülmesi gereken bir dünyanın dışavurumları olmasıdır.
Bob Avakian’ın aşağıda belirttiği gibi:
“Burada birbiriyle rekabet halinde gördüğümüz şey, bir yanda Cihad, öbür yanda McDünya/ McHaçlı-Seferi,
yani ezilen ve sömürgeleştirilen insanlığın tarihsel açıdan miadı dolmuş katmanlarına karşılık emperyalist
sistemin tarihsel açıdan miadı dolmuş yönetici katmanlarıdır. Bu iki gerici kutup, birbirine karşı çıktıklarında
bile birbirini besleyip büyütmektedir. Bu ‘miadı dolmuşlar’dan biriyle birlikte saf tutarsanız, her ikisini de
güçlendirmiş olursunuz. ”22
Bu iki miadı dolmuşların kadınların gerçek kurtuluşu mücadelesinde devrimci saflar açısından ciddi zorluk
çıkartan ve toplumsal çelişkileri karmaşıklaştıran bir yönü bulunmaktadır. Bu meseleyi biraz daha
somutlaştırmak gerekiyor.
Günümüzde kapitalist-emperyalist değerlerinin, türler, cinsiyetler, düşünceler, faaliyetler de dahil olmak
üzere her şeyi metalaştırabildiğini, her şeyi rekabetçi pazar ilişkilerinin bir nesnesi haline dönüştürebildiğini,
her şeyi değişim değeri olan bir ürüne indirgediğini, bunun bütün bir kültürünü ve dağıtım yaygınlaştırma
ağını ürettiğini, son kertede bunun üretim araçlarının ve bütün ideolojik aygıtların mülkiyetini ve denetimini
elinde bulunduran egemen sınıfların burjuvazinin çıkarları ve dünya görüşü üzerine bir dünyayı
biçimlendirdiğini belirtmek gerekiyor.23 Bu temel mevcut ekonomik ve sosyal ilişkileri anlayabilmek
21
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Kapitalist-emperyalist sistemin işleyiş sürecinin verili cinsiyet rolleri ile çok yönlü ve dinamik bir etkileşim içinde
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açısından, ayrıca bu temelin üst yapı alanındaki (düşünüş biçimleri, ideolojiler, ahlak anlayışı, ilkeler, yasalar,
müfredatlar vb.) hakim olma ve işleyiş şeklini belirlemesi açısından açtığı uzam bağlamında devamlı göz
önünde bulundurulması gerekiyor. Kapitalist-emperyalist sistemin ve onun liberal değerler alanının,
geleneksel ahlakın pençesinden kurtulmaya çalışan kadın kitlelerinin düşünce ve davranış tarzı üzerinde
büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Kapitalizm, özellikle de bu fazlasıyla global kapitalist emperyalizm çağında dünya çapında bir istismar
sistemidir. ABD gibi ülkelerde bahsi geçtiği şekilde “modern” ve “demokratik” kapitalizm kendi sınırları
içindeki insan kitlelerinin istismarı, hâkimiyeti, itaati, küçük düşürülmesi ve yabancılaşmasını hem kapsar
hem de bunlara dayanır ve bir kez daha özellikle de Üçüncü Dünyada bunun daha da ekstrem şekillerine
dayanır. Emperyalist “anavatanında” bunun daha “modern” ve “demokratik” formlarını “ıslah etme” ya da
“mükemmelleştirme” veya “vatanda” baskı bağlarını temelden değiştirme çabaları kökünden
kazınamayacaktır.
İki miadı dolmuşlardan birine, bir diğer ile yanıt vermek son tahlilde her iki kutbu da güçlendirmekte ve
gerçek kurtuluşun önüne devamlı olarak gerçek engeller oluşturmaktadır.
Kadınların bedenlerinin, seçimlerinin, yaşam tarzlarının aşırı rekabetçi baskıcı kapitalist-emperyalist ilişkiler
tarafından belirlenip metalaştırılması olgusu, geleneksel ahlakın açık patriarkal konseptine bir çözüm
değildir. Aynı şekilde, bütün ilişkileri nakite çeviren ve samimi ilişkilerin üzerine çıkarın, dar faydanın,
rekabetin gölgesini düşüren, kadınları hem birbirlerine karşı hem de erkeklere karşı rekabete sokan
kapitalist-emperyalist sistemin değerlerine karşı kadının üzerindeki binlerce yıllık ataerkil cinsiyet rolleri ve
geleneksel ahlakın baskıcı konseptleri ile yanıt vermek ancak prangaların daha da kuvvetlendirilmesi
anlamına gelir.
Her şeyden önce gereken şey, kapitalizm-emperyalizm ve tüm gerici ve modası geçmiş sistemleri ve
bağıntılarını -insanlığın yarısının diğer yarısına boyun eğdiği, küçük düşürüldüğü, yağmalandığı ve soyulduğu
tüm yolları- insanların kitleler halinde çürümüş ve katil bir sistem tarafından köle edildiği ve zulmedildiği,
bir avuç insafsız sömürücünün hükmettiği sistemi süpürüp temizleyecek bir devrimdir.
Bunu somutlaştırmak gerekirse; acil olarak gereken şey, bu iki gerici ve miadı dolmuş konsepte karşı koyan
başka bir yol -Bob Avakian’ın mimarı olduğu yeni komünizm temelinde meselenin analiz edildiği ve kalıcı
beslenmeden yoksun bırakılmaktadır. Onlar açısından sağlıkları için risk oluşturabilecek erken osteoporoz, kısırlık
gibi sorunlar söz konusu olabilir. Kadın bedeninin nesneleştirilmesi yeni değildir: Yüksek sınıftan Çinlilerin ayak
sargılan -beş yüzyıldır süren bir gelenek idi-, tahta tepsiler tarafından biçimsizleşen Afrikalı kadınların dudaklan,
Güney Asyalı Karen'lerin boyunlarının kolyeyle uzatılması, Djerba adasındaki genç kadınların evlenmeden önce
şişmanlatılması bu tür uygulamalara birkaç örnektir. Korseler ve ince bellerle, daha sonra yüksek topuk ve ayağı
biçimsizleştiren dar ayakkabılarla Avrupalılar da bundan geri kalmaz. Antropologlar, bu sıkıntılara maruz
kalanların çoğunlukla kadınlar olduğunu biçim değiştirme uygulamalannın erkeklerde çok nadir görüldüğü
konusunda görüş birliği içindedirler.” (Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, s.121)
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çözümün ne olduğunu en geniş kitlelere doğru biçimlerde gösterecek bir yol- sunmaktır. Bu bir başka yolun
temellendirilmesi ve pratikte cisimleşmesi kadınlar ve ayrımcılığa uğrayan kesimler başta olmak üzere ezilen
halk kitleleri için bu coğrafyada ve tüm dünyada büyük bir umudun da -bilimsel temelli bir umudun- kaynağı
olacaktır.

F. Kadınların Hak Talepleri, Reform Çabaları, Sistemin Sınırları İçindeki
Mücadeleler
Kapitalizm kadına özgürlük getirmedi, getiremez de. Kapitalizm kadının baskı altına alındığı formları çok az
değiştirebilmiştir ve kadınların, erkekler gibi kendilerini izole bireyler olarak görmeleri için -böylelikle baskı
altındaki kendilerinin ve diğerlerinin karşı karşıya geldiği bu sistemik ve sistematik boyun eğdirmeyi örtbas
ederek bunun yapısal doğasını maskelemiştir.
Kadınlar için eşitlik mücadelesi kadınları özgürleştirmede önemli bir role sahiptir ancak yeterince radikal
değildir. Eğer eşitlik mücadelesi kapitalist dünyanın dar görüşleriyle sınırlıysa ve eğer kapitalizm sisteminin
kendisine el sürülmemişse kadınlar kendilerinin bir eşya olarak “en iyi ihtimalle”, “sahibi” olabilirler ya da
onlara aslında birer eşyaymış gibi davranarak başkaları üzerinde kontrol kazanabilirler ancak bu istismarcı
düzenin sınırlayıcı bölgesinden asla kaçamazlar.
Günümüzde kadına yönelik baskı biçimlerine ve ataerkil teröre karşı öne çıkan mücadelelerde kadınların
isyanının sistem içindeki düzenlemelerle ve egemen sınıfların sunacakları lütuflarla düzenlenebileceğine
dair yaygın bir anlayış “gerçekçi olanı istemek” “kısa vadeli ve hemen sonuç getirecek olanı talep etmek”
şiarları ile oldukça yaygın bir şekilde gündemdedir. Bu şiarların arkasında objektif realitenin, örneğin kadına
yönelik sistematik baskının niçin mevcut sistemin işleyiş biçimine ve binlerce yıllık sınıflı toplum tarihine
içkin bir fenomen olduğu yeterince anlaşılamaması yatmaktadır. Bütün bunlar özellikle emperyalistkapitalist devletlerdeki yüzlerce yıllık kapitalizmin gelişim öyküsü ve hukuk, haklar, egemen normlar, vb gibi
üst yapı kurumlarındaki burjuva demokratik dönüşümün etkileri göz önüne alınacak olursa, özellikle
gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerindeki halk kitlelerinin eşitlik ve burjuva haklar talepleri
doğrultusundaki mücadelelerini önemli ölçüde belirlemektedir. Bu mücadeleler kapitalist-emperyalist
sistemin sınırları ve ufkundan koptuğu noktada radikalleşebilmekte, baskının ve eşitsizliklerin bütün yapısal
kurumlarının ve egemen gerici düşünce biçimlerinin radikal bir şekilde sorgulandığı, geleceğin sosyalistkomünist toplumunun perspektifinden yeni içeriklerle ve değerlerle çok daha güçlü bir şekilde kitlelere
umut olabilmektedir.
Bu aşamada kadınların hak talepleri için mücadelelerini ve sistemin işleyişini ve çizdiği sınırları sorguladıkları
isyan ve başkaldırı konseptlerinin doğru şekilde ele alınması, bunların içinde barındırdığı dikkate alınması
gereken pozitif yönlerinin ve potansiyellerinin ortaya konulması, öte yandan gerçek bir kurtuluş vizyonu ile
çelişen yaklaşım biçimlerinin de daha berrak bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Aşağıda bu eksende
temel bazı kavramlara ve süreçlere değinilecek ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde bu mücadelenin
aldığı spesifik yönler ve girişimler incelenecektir.

1. Feminizm ve Dalgaları:
Feminizm hem bir politik akım hem bir ideoloji hem de teorik bir bakış açısıdır. Feminist teoriler genellikle
çok sayıda konuyu vurgulamaktadır. Bunlar arasında bilginin yani toplumsal cinsiyet anlayışımızın sosyal
olarak inşa edildiği gelir. Cinsiyet, erkeklerin kadınlar üzerinde güç sahibi oldukları bir statü ve güç değişkeni
olarak ele alınır. Feminist teoride bilinçlendirme kadının kendisi ile daha doğru şekilde bağlantı kurması için
temel bir süreç olarak görülür.
Her feministin ve her feminist teorinin birbirine benzemediği belirtilmelidir. Burada geniş bir inanç ve
uygulama yelpazesi vardır. Sınıflandırma yönlendirmelerinden biri başlıca feminizm türlerini
kavramsallaştırmaktır. Liberal feminizm, kültürel feminizm, Marksist feminizm, radikal feminizm,
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varoluşçuluk ve postmodern feminizm, beyaz olmayan kadınların feminizmi, ekofeminizm öne çıkan
sınıflandırmalardır.
Talepleri, içerikleri, odak noktaları, araçları ile feminist hareketler 4 dalga şeklinde kategorize edilmektedir
Kadın hakları hareketinde birinci dalgayı süfrajet olarak da bilinen hak arayan kadın aktivistler oluşturur. 20.
yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi
yollarla kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan, az çok organize olmuş radikal kadın
hakları savunucuları süfrajet olarak nitelendirilmiştir. Süfrajet hareketleri ağırlıklı olarak orta sınıftan gelen
kadınlar tarafından yürütülmüştür. Savaş sonucu oluşan işçi eksikliği, hem ABD`de hem de Birleşik Krallık'ta
kadınların kamusal hayattaki birçok alanda olan varlığını güçlendirmiştir. Kadınların kamusal alanda daha
fazla görülmesi ve erkeklerin sahip olduğu “hakları” talep etmesi, bu süreçte daha da yaygınlaşmıştır. Hem
kadın mücadelesi hem de kapitalist üretim ilişkilerinin -ekonomik, siyasi ve sosyal- içerisinden geçtiği
zorluklar, bazı kadın haklarının tanınmasına zemin hazırlamıştır. Bunun sonucu olarak da kadınların seçme
ve seçilme hakkının kabulü gerçekleşmiştir.
Cinsiyetçiliğin zaman içinde değişmesi gibi feminizm akımı da değişiklikler yaşamıştır. Birinci dalga
(1900’lerin başındaki hareketin) odak noktası erkeklerle aynı seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek için
yürütülen mücadelelerdir. Amerikan Anayasası’nda 19. yasa değişikliği ile bu hak 1920 yılında onaylanmıştır.
İkinci dalga feminizm, yaklaşık 1960’lardan başlayıp 1990’lara kadar uzanır. Kadınların özgürlük arayışları bu
çerçevede cinsel özgürlük, üreme hakları, doğum kontrolü, kürtaj, ücret eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi
alanları kapsar. İkinci dalga feminizm ABD Anayasasında eşit haklar yasa değişikliğini önermiştir. Bu
değişikliğe göre “kanunlar nezdinde hakların eşitliği, cinsiyete bağlı olarak ABD veya eyaletler tarafından
farklı uygulanamaz, inkâr edilemez”. Meclisten ve senatodan 1972’de geçmesine rağmen bu yasa değişikliği
eyaletlerce onaylanmamıştır.
1990’lara gelindiğinde ikinci dalganın taleplerinin çoğunlukla karşılandığı öne sürülmüştür. Yeni başlayan
akım, ikinci dalganın öncülerinin eksikliklerini sorgular bir temelde gündeme gelmiştir. İkinci dalgada
“annelik” bir tür “evrensel kadın deneyimi” olarak kabul edilmiş, buna kadın kategorisini basitleştirdiği veya
özselleştirdiği eleştirileri ile karşı çıkılmıştır. Farklı etnisitelerden veya farklı sınıflardan kadın kitlelerinin
kendi içlerindeki çeşitliliğin görmezden gelindiği eleştirileri üçüncü dalgayı karakterize eder. Kesişimsellik
teorileri bu evrede ağırlıklı olarak yapılanır. Siyahi feminizminden kaynaklanan bir yaklaşımla kadın
deneyimlerinin evrenselliğinin çok çeşitliliği vurgulanır. Üçüncü dalga, herkesin tek bir ideolojiyi kabul
etmesi yerine, farklı feminizm tanımlarını olumlar.24

Dördüncü dalga feminizm ise esas olarak 2000’lerin ikinci yarısıyla birlikte başlayan sosyal medya kanalları
ile üretilen içerikleri ve kadın hareketindeki yeni biçimleri kapsar. İkili toplumsal cinsiyet sistemi eleştirilerek
reddedilir. Kesişimsellik daha da ön plana çıkar. Dördüncü dalgada, trans bireylerin durumu ve mücadeleleri
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daha fazla kapsanır. Tam da bu noktada kesişimsellik kavramı üzerinde durmak ve bunun kadınlar başta
olmak üzere ezilen halkların gerçek özgürleşmeleri üzerindeki negatif etkisine değinmek gerekiyor.
Kesişimsellik özellikle son yıllarda kadın ve LGBTİQ+ hareketleri başta olmak üzere varlığından sıklıkla söz
ettiren ve toplumu radikal bir şekilde değiştirmek isteyen devrimci komünistlerin çok daha fazla dikkat
etmesi gereken bir mefhumdur. Kesişimsellik; kimlik, farklılık, dezavantajlar gibi birçok kategorinin anlamı
ve sonuçlarını aynı anda göz önünde bulunduran bir feminist perspektiftir. Kesişimsellik baskı altındaki
insanların farklı ve ortak deneyimlerini ele alır. Eleştirel teori olarak kesişimsellik, güç ve eşitsizliğin nasıl
korunduğuna ve eşitlik ve adaletin nasıl elde edileceğine odaklanma iddiasındadır.
Burada güçlü bir şekilde altı çizilmesi gereken bir durum bulunmaktadır. Kesişimsellik, insanların
birbirleriyle imtiyazlar için kavga ettiği dünyayı olduğu haliyle bırakarak baskının çeşitli biçimleri arasında
bir sıralama yapma ve bunları karara bağlamak için bir çerçeve oluşturur. “Bakış açısı epistemolojisi”,
milyarlarca insan tarafından hissedilip yaşanan ve bu korkunç baskılara neden olan sistemik nedenlerin
altında yatan itici dinamiklerin gerekli ve mümkün analizine izin vermez. Ne probleme yönelik (baskıyı
yaratan köklere yönelik) ne de çözüme yönelik (temel olarak bu köklerin sökülüp atılmasının gerekliliği ve
bunun ötesine geçebilmeye yönelik) kesişimsellikle ilgili hiçbir şey gerçekten “radikal” değildir! Bunu
yapabilmek bilimi gerektirir, yüzeyin altında bulunan esas nedenlere ve itici güçlere, bunların tarihsel açıdan
nasıl geliştiğine, bunların nasıl işlediğine ve devam eden değişimlerine bakabilmeyi gerektirir.25
Bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi feminist hareket homojen bir hareket değildir. Dönemsel
kategorizasyonlar ancak tarihsel süreçte öne çıkan belli dinamiklerin genellenmesi açısından işlevseldir. Öte
yandan, feminist hareket içinde etkin olan felsefi - teorik akımların (kültürel feminizm, radikal feminizm,
anarko-feminizm, sosyalist feminizm vb.) spesifik olarak değerlendirilmesi gerekir, ki bu da çalışmamızın
sınırları dışında ayrıca bir incelemeyi gerektirmektedir. Ancak yine de tüm bu felsefi - teorik akımların
kadınların özgürleşmesi mücadelesindeki dikkat çeken negatif yönlerini ana hatlarıyla burada aktarmamız
yararlı olacaktır. Bunlar şu şekilde belirtilebilir:
Kadınların ezilmesinin köklerini maddi ve toplumsal dinamiklerde incelemek yerine, bunu kadının
üremedeki rolünde aramak. Aileyi şekillendiren geniş sosyoekonomik yapının göz ardı etmek, kadının
biyolojik rolünü ön plana çıkartmak ve patriyarkal çekirdek heteroseksüel aileye sınırlı bir yaklaşımla
odaklanmak. Kadın ve erkek arasındaki çelişkiyi temel çelişki olarak görmek, beraberinde toplumsal yaşamın
ağırlıklı olarak kültürel ve psikolojik boyutlarına odaklanmak fakat patriyarkanın işlediği politik ve ekonomik
bağlamın bilimsel analizini göz ardı etmek veya süreçlerde temel olarak belirlememek. Kadınlar ve erkekler
arasındaki psikolojik/karakterle ilgili farklılıkları biyolojik görme eğilimi; bu temelde kadınlar için ayrılıkçılığı
savunmak, ezilen kadınların tüm insanlığın kurtuluşunda en geniş kitleler halinde seferberliğine ve
örgütlenmesine karşı çıkmak veya bu konuda gönülsüz olmak. Kadınların cinsel açıdan bastırılmasına karşı
cinsel özgürlük taleplerinde kapitalist-emperyalist sistemi ve onun önemli bir endüstrisi olan porno – fuhuş
sektörünü olumlayan eğilimler barındırmak. İnsanlığın ufkunu ilerleten ve kökten farklı bir toplumun
mümkünlüğüne dair pek çok önemli atılımı içeren geçmiş sosyalist toplum deneyimlerine karşı önyargılı
olmak ve bunlardan öğrenmeyi görmezden gelmek. Örgütsel bağlamda hiyerarşi ve tahakküm karşıtlığına
vurgu yapmak ve gerçek bir devrim hareketinin bilimsel temelde örgütlenmesine sırt çevirmek, bireyselliği
ve küçük grup yaklaşımlarını benimsemek... Bu bağlamda patriyarkal yapıyı birey-toplum ilişkilerindeki etkisi
ile son derece sert bir şekilde eleştirseler de, radikal feministlerin önerdikleri çözümler temel hatlarıyla
reformist bir düzlemde kalmaktadır. Çözümlerinde öne çıkan yaklaşım, mevcut üretim ve bölüşüm
ilişkilerinde kökten bir değişimi temel alan bilimsel yöntem ve yaklaşımdan muaf bir şekilde rolleri, karakter
özelliklerini, tutumları ve ahlaki değerleri değiştirmek ve alternatif bir kültür yaratabilmektir.26
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2.Kimlik Politikalarını Aşabilmek:
Kimlik politikalarının büyük çoğunluğu son tahlilde devrimin gerekli olmadığı ya da en azından devrimin
mümkün olmadığını düşünür, yani her grubun günümüz toplumunda kendi belirli isteklerini kovalamak
amacıyla kendi yerini bulması ya da oluşturması gerekir. Esasında bu reformist bir akımdır. Devrimci
komünistler açısından bunların hepsinden, özellikle de insanlar statükoya karşı birlik olduklarında
öğrenilmesi ve desteklenmesi gereken pek çok şey vardır. Fakat aynı zamanda, bu politikalar ve genel bakış
açısı insanlar üzerinde tutucu bir etki yaratarak insanların hedeflerini ve arzularını aşağı çeker, darlaştırır ve
özellikle de burjuva toplumunun temeli olan ve bugün dünya üzerinde gereksiz yere sefaletten sorumlu olan
tüm korkunç ve miadı dolmuş toplumsal ilişkilerden şikayetçi olmaları karşısında, insanların bir miktar “alan”
ve bazı reformları kabul etmeye istekli olduğu yerlerde bunu yapar. Günümüzde, devasa şirketler kâr amacı
gütmeyen organizasyonlara -politikalar bazı sınırları aşmadığı ve esasında hiçbir şey sorgulanmadığı
müddetçe- cömertçe bağışlar yapmakta ve farklı destek gruplarında organizasyon yapan tam zamanlı
organizatörler çalıştırmaktadır.
DKP ABD’nin eşcinsellik üzerine yeni taslak programında belirtildiği üzere, bizim amacımız kadınların
ezilmesini tamamen sonlandırmak ve insanlığın tamamını kurtarmak mı, yoksa sadece tarihte ayrıcalık
tanınmış erkeklerde bulunan bazı imtiyazların bazı kadınlara da verilmesi ve ayrımcılığa uğramış ve
“dışlanmış” grupların küçük bir kültür ve topluluk kümesinde “kendini ifade” hakkı kazanması mı?
Hedefimiz bireysel çözümler bulmak ve “iç huzur” gibi illüzyonlar kovalak mı, yoksa hep birlikte ayaklanmak,
kıyameti koparmak ve birlik olabilecek herkesle proletarya önderliğinde birlik olup, eski toplumu yıkıp yerine
bütün baskı ve sömürüyü kökten söküp atacak yeni bir toplum yaratmak mı olmalı? Bu soru kritik
önemdedir. Biz devrimci komünistlerin yanıtı eskinin tüm köhne ve baskıcı aygıtlarını köklerinden sökerek
temizlemek ve bu yeni toplumu Bob Avakian’ın geliştirmiş olduğu komünizmin yeni sentezi olan yeni
komünizmin bilimsel yöntem ve yaklaşımı temelinde yaratmak yönündedir. Yani devrimden daha azı ile
yetinmeyi ve sahte çözümleri reddediyoruz!

3.Cinsiyet Rollerini Aşmak:
Toplumsal cinsiyet, toplumsal düzeyde insanlığı “erkek” ve “dişi” olarak ayıran bir toplumsal sınıflandırma
sistemidir. Bireysel düzeyde ise kişinin kendisini “dişi” veya “erkek” (veya hiçbiri) olarak deneyimlemesi ve
ifade etmesidir. Toplumsal cinsiyet, dünyayı ve insanları nasıl gördüğümüzü ve hayatlarımızla ne
yapacağımızı belirleyen önemli faktörlerden biridir. Toplumsal cinsiyet rolleri, çeşitli toplumsal
eşitsizliklerle, dışlamalarla ve istismar deneyimleriyle bağlantılı olduğu için toplumsal bir sorundur.
Toplumsal cinsiyete uygun davranışlara dair görüşler, insanların pisuarlı ya da pisuarsız tuvalete
gideceklerinden tutun, deniz kenarında göğüs bölgesini çıplak bırakıp bırakmamaya, parfüm mü yoksa traş
losyonu mı almak gerektiğine, gömleklerin nasıl ilikleneceğine kadar en günlük eylemlerini yapılandırır.27
Feryal Saygılıgil, konuya yönelik çalışmasında toplumsal cinsiyetin iki temel alanda maddi olarak kendini
gösterdiğinin altını çizer. İlki toplumsal cinsiyete dayanan iş bölümü ve üretim araçlarının toplumsal cinsiyet
doğrultusunda bölünmesidir. İkincisi ise üreme emeğinin toplumsal örgütlenişidir.28 Bu yönüyle, toplumsal
cinsiyet esas olarak cinsiyeti olan bir bedene otomatik olarak -ki bunu zorla olarak yorumlamak gerekirkabul ettirilen, verili üretim ilişkileri tarafından belirlenen ve belli biçimlerde üretim ilişkileri üzerinde de
göreceli bir etkisi olan üst yapıya ait bir toplumsal kategori olarak görülmelidir. Burada cinsiyetler basit birer
biyolojik-sosyolojik karakterler değildirler; egemen olan baskıcı ve sömürücü ilişkiler temelinde erkeklerin
kadınlar üzerindeki bir nevi iktidarlarını oluşturdukları düzlemlerdir. Bu bağlamda aslında toplumsal cinsiyet
cinsiyeti inşa etmektedir.
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Toplumsal cinsiyetin insanların üzerindeki etkisinin bir diğer örneği de şiddet uygulama veya şiddete uğrama
ihtimali yönünden belirleyici olmasıdır. Heteroseksüel ilişkiler söz konusu olduğunda cinsel ve fiziksel
şiddetle karşılaşan kadınların oranı erkeklerden daha fazladır. Erkeklere evrensel olarak atfedilen üstünlük,
üretim ve yeniden üretim faaliyetlerinin nesnelliğiyle doğrulanır ve bu nesnellik de kaynağını erkeğe en iyi
kısmı ayıran toplumsal ve biyolojik üretme ve üremenin cinsel işbölümünden alır.29 Toplumsal cinsiyetin
taşıyıcısı, sınırları belirlenmiş çeşitli roller ve bu rollerin devamlılığını sağlayan çeşitli uygulamalardır. Cinsiyet
rolleri yüzyıllar boyunca ataerkil aile yapısının ve özel mülkiyetin korunması üzerine temellenen sosyal ve
ekonomik ilişkiler bağlamında bir şekilde topluma işlenmiştir. Öte yandan bu roller mevcut sistemin sınırları
bağlamında dahi dinamik bir şekilde değişebilmektedir. Örneğin Smith ve ark (2012) araştırmasına göre
1977 yılında “erkeğin ev dışında başarılı olması, kadının da ev işleri ve aile ile ilgilenmesi ile ilgili herkes
hemfikir olursa daha iyi” diyenler %66 iken, bu oran 2012’de %32’ye düşmüştür. Yine “pek çok erkek,
politikaya duygusal açıdan kadınlara göre daha uygundur” iddiası 1977’de %49’luk bir oranda kabul
edilirken, bu oran 2012’de %20’ye gerilemiştir. Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları eşitsizlikler ve derin sınıfsal
ayrımlar üzerine kurulan bir toplumsal formasyona işlenmiş olsa da değişen üretim ilişkileri bağlamında
değişken dinamik bir yönünün olduğu unutulmamalıdır.
Bugün de dahil olmak üzere, toplumun devrimci dönüşümünün bütün bir süreci boyunca, kadın ve erkeğin
hayatlarını kısıtlayan, onları tahrif eden; kadını baskılayan ve bu baskılamayı yansıtan her tür geleneksel
cinsiyet kalıbı ve rolüyle mücadele edilmelidir. Gerek devrim öncesinde gerekse devrimden sonraki evrede
keskin ve sınırlayıcı cinsiyet rollerinin bir yeri olmayacaktır. İnsanlığın tamamının objektif çıkarları
doğrultusunda toplumun devrimcileştirilmesi mücadelesi sayesinde geleneksel cinsiyet rolleri anlamlarını
yitirecektir. Bu sayede ‘’erkek gibi davranmak’’ veya ‘’kadın gibi davranmak’’ gibi kavramların bir anlamı
kalmayacaktır. DKP ABD’nin Eşcinsellik Taslak Programında belirtildiği gibi:
Yeni toplumun ahlakı, mizojiniye (kadınlardan nefret etmeye) ve misandriye (erkeklerden nefret etmeye)
karşı tolerans göstermeyecek, bunlara karşı mücadele edecektir. Arkalarında binlerce yıllık geleneğin
ağırlığını taşıyan ve kadın ve erkeğin iş bölümünün baskıcı bir şekilde paylaştırılmasına dayanan eski cinsiyet
rolleri yıkılacak ve değiştirilecektir. İnsanlar artık agresif, atletik ya da lafını esirgemeyen kadınların ‘’fazla
maskülen’’ olduğu veya yaratıcı, hassas ya da anaç özellikteki erkeklerin ‘efemine’’ olduğu şeklindeki saçma
sapan ve bilim karşıtı düşüncelerle karşılaşmayacaklardır.
İnsanlardaki bu özellikler cinsiyetler arasında da kabul görecek ve teşvik edilecektir; yetişen çocuklar ise,
zaten hükmünü yitirecek ve insanlığın tamamen farklı yeni bir aşamaya geçmesinin önünde objektif olarak
bir engel oluşturacak ‘cinsel kalıplara sığamama’ gibi bir derdi taşımayacaklardır. Bu noktada sosyalist
toplumun amacı tamamen yeni bir toplum ve ahlak anlayışı yaratmak olacaktır ki, böylelikle insanlar geriye
dönüp baktıklarında ‘’geleneksel cinsiyet rollerinin’’ nasıl varolduklarını sorgulayabileceklerdir.30
Bu aşamada gerek LGBTİQ+ çalışmalarında gerekse feminist teoride sıklıkla rastlanan Queer teorinin ne
olduğuna ve devrimci komünistler açısından kavramın önemi ve işlevselliğine değinmek gerekir.

4.Queer Teori:
Queer kelimesi heteroseksüel olmayan her tür ilişki biçimi anlamında sıklıkla kullanılmaktadır. M.Foucault,
E.Sedgwick, Teresa de Lauretis gibi feminist teorisyenler tarafından lezbiyen ve gey araştırmalarında
kullanılmaya başlanan kavram, kişinin toplumsal cinsiyetini, toplumsal cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimini
sabit, değişmez ve biyolojik temelli görmez. Kültür tarafından şekillendirilen bireylerin akıcı ve dinamik
yönleri olarak görür. Queer teori, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sınırları ve önyargılı normları analiz eder
ve bunların niçin reddedilmesi gerektiğini ortaya koyar. Bu noktada queer teori sosyal yapılandırmacılık ve
ikili cinsiyet eleştirileri temelinden yola çıkar.
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Judith Butler, queer anlayışını şöyle dile getirir: “Toplantıya girmeden önce kimlik kartı ibraz etmeniz
gerekmeyen bir terimdir. Heteroseksüeller, biseksüeller queer hareketine katılabilirler. Queer, belirli bir
normatifliğe, lezbiyen veya eşcinsel kimliğin ne olması gerektiğine karşı bir görüştür”.31
Queer teori, egemen heteronormatif konseptin, dar ve baskıcı her tür cinsiyet rolünün ve bu bağlamdaki
sosyal kalıp yargıların nasıl yapılandığına, değişken yapısına ve bu rollerin niçin aşılması gerektiğine, bunların
olmadığı bir insanlık durumunun mümkünlüğüne dair önemli bir kuramsal ve uygulamaya yönelik perspektif
sunmaktadır. Bu noktada geleneksel ahlakın ve mevcut toplumsal ilişkilerin kurduğu kadın ve erkek
profillerine kökten itiraz eden queer teori, devrimci komünistlerin çalışmalarında daha çok incelenmesi
gereken dinamik bir mefhum olarak ele alınmalıdır. Şunu anlamak önemlidir: Komünizmi hedefleyen
sosyalist bir toplumla birlikte artık ne cinsiyet rolleri için bir objektif gerekliliğe ne de iş bölümünün baskıcı
bir şekilde yapılmasına gerek kalacaktır. Bütün bu baskıcı iş bölümünün elimine edilmesinin önündeki
engel toplumun mevcut örgütlenme biçimi ve bunu meşrulaştıran düşünüş biçimleridir. Kadınların ve
LGBTİQ+ bireylerin topluma erkeklerle tam anlamıyla eşit olarak katılması ve tüm süreçlerde eşit
derecede rol almaları ancak gerçek bir devrimle yenilenecek ve büyük atılımlarla komünizme yönelecek
özgürleştirici toplumsal ilişkiler ağı içerisinde mümkündür.
Altını ısrarla çizmek ve her seferinde taviz vermeden mücadele etmek gereken gerçeklik şudur: Mevcut
cinsiyet rolleri, türümüze dair biyolojik açıdan kalıtsal veya değiştirilemez türden şeyler değillerdir. Baskı ve
sömürüyü, her türlü ayrımcılık ve ötekileştirme biçimlerini doğuran koşulları devamlı olarak ortadan
kaldırarak bütün sınıfsal ayrımların, bu sınıflara tekabül eden üretim ilişkilerinin, bu üretim ilişkilerine
tekabül eden toplumsal ilişkilerin ve bu toplumsal ilişkilere tekabül eden egemen fikirlerin radikal bir şekilde
dönüştürüleceği proletarya diktatörlüğü altında komünizme uzanmış bir toplumsal formasyonda toplumsal
cinsiyet rollerinin ve bunları sağlamlaştıran ilişkilerin adım adım ortadan kalkacağını, bu vizyonun tüm
insanlığın kurtuluşu için gerçek bir devrim hareketinin hazırlandığı günümüz dünyasında şimdiden yoğun bir
şekilde içerilmesi gerektiğini önemle vurgulamak gerekmektedir.

G. Osmanlı’dan Günümüze Kadınlara Yönelik Öne Çıkan Reformlar ve Hak
Düzenlemeleri:
Kadınların eşya olarak kullanıldığı, haremlere-saraylara kapatılarak bir tür ganimet ve cinsel keyif aracı
derecesine indirgendiği, geleneksel ahlakın ve dini ideolojinin ölçüleri ile başörtüsü-çarşafa gereksiz şiddete
ve cezalara mecbur kılındığı, başlık parası uygulaması ile kullanım değeri olan bir eşya biçiminde kutsal
atfedilen evlilik kurumu adı altında alınıp satıldığı, ev işleri ve çocuk bakımı gibi işlerin binlerce yıldır
kendilerine yıkıldığı, toplum yaşamında üretim sürecindeki özellikle entelektüel alanda faaliyetlerinin
kısıtlandığı yüzlerce yıllık bir mirasın ardından, kadınlara yönelik hak düzenlemelerinin kapitalist-emperyalist
dünya ilişkileri bağlamında son 160 yıllık süreçte Türkiye/Kürdistan coğrafyasında öne çıktığını görmekteyiz.
Bu son 160 yıllık süreç aynı zamanda kapitalist-emperyalist dünya ilişkileri içinde çözülen Osmanlı
feodalizminin yerini kapitalist bir egemen ulus devlet olma arzusundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni
toplumsal ilişkilerinin aldığı bir geçiş dönemine tekabül eder. Bu geçiş döneminde dikkat çeken unsurların
başında baskıcı ve sömürücü sistemin özgün niteliği ve bunun kadınlara yönelik hak ve eşitlik
uygulamalarındaki etkisi gelmektedir.
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Merceğimizi biraz geriye çektiğimizde, İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemde kadınların kamu
yönetimindeki ve toplumdaki diğer alanlardaki pozisyonların keskin şekilde azaldığını görürüz. Tanzimat
Dönemi'ne kadar bu sistematik yok sayma ve sindirme durumu hızlı bir şekilde devam etmiş, kadınlar
toplumsal ve sosyal hayattan büyük ölçüde soyutlanarak kendileri için çizilen dar sınırların ve gündemlerin
içine hapsolmak, kendilerini belirlenen bu temeller üzerinden ifade etmek zorunda bırakılmışlardır. Örneğin,
I. Ahmet döneminde kadınların tatlıcı dükkânlarına girmelerinin daha sonra da -yanlarında babaları olsa bileerkeklerle sandala binmelerinin veya III. Osman döneminde kadınların haftada 4 günden fazla sokağa
çıkmalarının yasaklanması gibi uygulamalar günlük yaşamın normal kabul edilen ayrılmaz parçaları şeklinde
kendini göstermektedir.32
Osmanlı Döneminde kadınla ve kadın hakları ile ilgili ilk tartışmalar ve düzenlemeler Tanzimat ve
sonrasındaki Meşrutiyet dönemlerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu dönemler aynı zamanda OsmanlıTürk Anayasal gelişmelerinin de başladığı tarihlere denk düşmektedir. Bununla birlikte Osmanlı’nın çözülme
evresinde gündeme gelen, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile hızlanan medeni, siyasal ve sivil
haklara yönelik çeşitli girişimler esas olarak kökten ortadan kaldırılmamış feodal toplumsal ilişkilerin varlığını
devam ettirdiği bir zeminde gündeme gelmiştir.
Resmi tarih anlatısının ve indirgemeci dar konseptlerin dışına çıkarak, bu geçiş döneminin karakterine
materyalist bir okuma ile bakabilmek gerekiyor. İbrahim Kaypakkaya yoldaşın önemle altını çizdiği üzere,
“Milli Kurtuluş Savaşı’nın önderliği, en başından itibaren İttihat ve Terakki içindeki Türk komprador büyük
burjuvazisinin, toprak ağalarının ve tefecilerin eline geçmiş” bulunuyordu. Cumhuriyeti kuran önderlik
yapısının bu sınıfsal karakteri, onların bütün bir dünya görüşü, siyasal ilişkileri, işleri yürütme tarzı, resmî
ideolojileri, ahlak anlayışları; kadınlar başta olmak üzere ezilen halk kitlelerine bakış açılarında belirleyici
olmuştur. “Kanla ve irfanla” kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Kürt ulusu başta olmak üzere ezilen ulusların,
Ermenilerin, azınlık toplumsal grupların, emekçi sınıfların ve temsilcilerinin kanıyla ve egemen şovenist
ideolojinin sözde irfanı ile mümkün hale gelmiştir. Öte yandan geleneksel erkek üstünlenmeci baskıcı
toplumsal ilişkiler, feodalizmin ağalık-aşiret gibi uygulamaları ve egemen Sünni İslamcılık konsepti Kemalist
kadroların rejimlerini konsolide edebilmeleri ve kurulan ulus devletin devamlılığı açısından kilit bir rol
oynamıştır. Cumhuriyet evresi ile birlikte kadınlara yönelik yasaların sayısının artması -formal kadın-erkek
eşitliği kapsamı- hızla kapitalist sisteme entegre olma arzusundaki egemen sınıfların çeşitli uygulamaları ile
toplumsal yaşamda etkisini gösterir. Bununla birlikte, kadınların erkeklerle burjuva yasalar önündeki
biçimsel eşitliğine yönelik ayarlamalar, bu haliyle dahi çoğu zaman kâğıt üzerinde kalmış, varlığı korunan
patriarkal ilişkiler sayesinde pratikte boşa düşmüş veya yeni baskıcı biçimler alarak eşitsizlikler derinleşerek
devam etmiştir. Kadınların geleneksel baskıcı aile ilişkilerinde ve cinsiyet rolleri içinde tutuldukları ve
devamlı olarak İslamcı ideolojinin kırbacı ile terbiye edildikleri bir zeminde formal haklar ve özgürlükler
meselesi sistemin gerçek işleyişini göstermesi açısından önemli bir yansımadır.
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Bu bağlamda Mustafa Kemal’in “Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak amacımızdır” “Bizim
dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir” diyerek kendi rejimlerinde dini
ideoloji ve geleneksel ahlakın kadına bakış açısını kullanırken, kadınların “İlim ve irfanla donanmaları ve
erkekleri geçmeleri” şeklindeki talepleri günün sonunda “Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda
paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.”
sözleri ile temellenebilmektedir. Bu açıdan Mustafa Kemal’in "Türk kadını, dünyanın en münevver en
faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır siklette değil, ahlâkta, fazilette ağır, ağırbaşlı olmalıdır. Türk
kadınının vazifesi, Türk'ü zihniyetiyle, azmiyle koruma ve müdafaya gücü yeter nesiller yetiştirmektir.
Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadın
yüksek olmalıdır." şeklindeki açık ulus üstünlenmeci, şovenist, kadına yönelik araçsalcı yaklaşan, kadının
ahlaklı olmasını salık veren sözleri egemen sınıfların kadın “projesini” ve bundan ne anladıklarını göstermesi
açısından dikkat çekicidir.33 Bu arzu edilebilecek ve kadınları gerçekten özgürleştirecek, ezilen kitleler başta
olmak üzere tüm insanlığın kurtuluşu vizyonunu taşıyabilecek bir perspektif değildir.
Bununla birlikte günümüzde egemen sınıfların şu an iktidarda olan İslamcı-Türkçü AKP/MHP faşist
kanadının, burjuvazinin diğer kanadıyla ciddi çelişkileri olduğunu görmemiz gerekiyor. Kadına yönelik
eksiksiz bir baskı ve sindirmeyi gerek günlük toplumsal ilişkilerde gerekse kadın hakları ve ilgili yasal
çerçeveler alanında geçerli kılmak için açıktan bir diktatörlük uygulama konusunda kararlı olan mevcut
rejimin yarattığı gerçek tehlike karşısında, devrimci komünistlerin toplumda gerekli olan doğru bir
kutuplaşmayı devrim yolunda gerçekleştirebilmesi gerekmektedir.34

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar kronolojik açıdan dikkat çeken bazı gelişmeler şunlardır:
•

1843 yılında Osmanlı’da kadınlar ilk kez, Tıbbiye Mektebi bünyesinde aldıkları ebelik eğitimi ile
sosyal yaşamda yerlerini almaya başladılar. 1847’de kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı
tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856’da Osmanlı topraklarında kadınların köle ve cariye olarak
alınıp satılmaları yasaklandı. 1858 yılında yayımlanan 'Arazi Kanunnamesi'nde mirasın kız ve
erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer alırken, kadınlar miras yoluyla mülkiyet
hakkını kazandı.

•

1869 yılında kadınlara özel ilk basılı mecmua yayınlandı. Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak
nitelenen haftalık 'Terakk-i Muhadderat' dergisi yayımlanmaya başlandı. 1870’de kız öğretmen
okulu 'Dar-ül Muallimat' açıldı. 1871’de evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması,
evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması ve zorla evlendirmelerin geçersiz sayılmasını
düzenleyen Hukuk-ı Aile Kararnamesi çıkarıldı.
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•

1876'da ise ilk anayasa olan Kanun-i Esasi ile kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirildi.
Giderek sosyal yaşamda daha çok yer almaya başlayan kadınlar, iş hayatına ilk olarak 1897 yılında
'ücretli işçi' olarak atıldılar. Kadınların devlet memuru olmak içinse bu tarihten itibaren 16 yıl
beklemeleri gerekti.

•

Kadınlar ilk kez 1913 yılında devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Bunun ardından bir yıl sonra
kadınlar, tüccar ve esnaf olarak da iş hayatına girişti. Kadınlar bilim dünyasıyla ilk kez 1922 yılında
tanıştı. Bu tarihte yedi kız öğrenci, Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırarak eğitime başladı.

Cumhuriyet Evresindeki Değişiklikler
Birinci emperyalist paylaşım savaşında Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu
coğrafyada bir ulus devlet projesi ile kurulması süreci, egemen sınıfların yeni üretim ilişkilerinin zorlayıcı
temelinde ve burjuva dünya görüşleri çerçevesinde kadınlara yönelik hak ve reform düzenlemelerini
hızlandırdı.
•

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği Yasası) çıkarıldı Böylece eğitim biçimsel
olarak laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler yine
yasa önünde eşit haklarla eğitim görmeye başladı. 1926’da Türk Medeni Kanunu'nu ile erkeğin çok
eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet
hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı.

•

1930’da Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Aynı sene kadınlara
yönelik doğum izni düzenlendi. 1933 yılında egemen sınıfların yeni ulus devlet projelerini
yapılandırma ve rakiplerle arayı kapatma ihtiyaçlarının bir ürünü olarak kız çocuklarına mesleki
eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.

•

1933 yılında Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar
meclisine seçilme hakları verildi. 1934’te Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı
tanındı. 1936’da İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi. 1945
ve 1949 yıllarında analık sigortası (doğum yardımı) ayrıca yaşlılık sigortasında erkeklerle eşit haklara
sahip olma adımları gündeme geldi.

•

1952’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmeye başladı. 1965’te gebeliği
önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı
tanınmasını düzenleyen Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarıldı. 27 Mayıs 1983’te 10 haftaya
kadar olan gebeliklerin kürtajla sona erdirilmesi ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerine izin
verilmesi Nüfus Planlaması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle sağlandı.

•

1966 yılında eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli
100 sayılı ILO sözleşmesi onaylandı. 1985’te Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) imzaladı ve sözleşme ertesi yıl yürürlüğe girdi.

•

1987’de Kadınlar konusuna odaklanmış ilk resmi kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı Kadına
Yönelik Politikalar Danışma Kurulu kuruldu.

•

29 Kasım 1990’da kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159.
maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlandı.
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90’lı yıllar kağıt üzerinde, sınırlı ve yetersiz şekilde olmakla birlikte kadına karşı şiddetle ilgili sözde koruyucu
önemlerin alınmaya başlandığı yıllardır. BM’nin 1993 yılında kabul etmiş olduğu Kadınlara Karşı Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesi hukuki bağlayıcılığa sahip olmadığı halde, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi
açısından yapılacak olan düzenlemelere ön ayak olmuştur. Bu bildirgenin yansıması 1998 yılında yürürlüğe
giren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile olmuştur. Diğer yansıması da 2003 yılında İş Kanunu
kapsamında yapılan düzenlemelerdir.
İş sözleşmelerinin yapılmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle
doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha düşük ücret
verilemeyeceği, işyerinde isçinin, işveren, diğer bir isçi veya üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması
ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması halinde işçinin haklı nedenle işi
derhal fesih hakkına sahip olduğuna ilişkin hükümler kağıt üzerinde çalışma hayatındaki kadınları koruyucu
unsurlar olarak kendini göstermiştir.35
Bu konuda bir diğer önemli uluslararası sözleşme ise, 2011 yılında İstanbul’da imzalanıp onaylanan ve 2014
tarihinde Türkiye’de ve 11 Avrupa ülkesinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani bilinen diğer adıyla İstanbul
Sözleşmesi’dir. İstanbul Sözleşmesi’ne dair AKP/MHP faşist rejimin zorunlulukları, yaklaşımı ve gelinen
noktada çelişkiyi çözme tarzı ilerleyen kısımda ayrıca ele alınacaktır.
Yukarıdaki tarihsel kronolojiyi toparlayalım. Ana hatları ile kadınların özel hukuktaki konumuna ilişkin
reformlar II. Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş, Avrupa normları doğrultusunda düzenlenmeler
mantığı ile devam ettirilmiştir. Özel hukukta kadın-erkek arasındaki biçimsel eşitlik (bazı istisnalarla) 1926
tarihli Medeni Kanun'la gerçekleşmiştir. Kadınların siyasi ve mesleki yaşamda hak iddia etmelerinin
örneklerine 1908-1914 yıllarından itibaren rastlanılsa da, bu alanda önemli gelişmeler ancak Cumhuriyet
döneminde pratikte gündeme gelmiştir.
Bir kez daha altını çizmek gerekiyor. İzlenen bütün hukuki düzenlemeler ve formal kadın-erkek eşitliği
yaklaşımına yönelik girişimlere rağmen, bu coğrafyada derin sınıfsal eşitsizliklerin, ayrımcılık türlerinin,
erkek üstünlenmeci, şoven, Sünni İslam üstünlenmeci patriarkal paradigmanın varlığı gerek iktidarların
uygulamaları ile gerekse sivil toplumda kendini yoğunluklu olarak üretmeye devam etmiştir.
Bununla birlikte kadının geleneksel konumunun ve eğitim seviyesinin değişikliğine ilişkin veriler gelişimin
dinamiklerini anlamak açısından mutlaka dikkate alınmalıdır. Son yıllarda kırsal kesimlerden büyük
kentlere doğru yoğunlaşan göç dalgaları sonucunda toplumsal ilişkilerde ciddi bir harmanlanma
yaşanmakta, kadınlar geleneksel rollerden belli ölçülerde çıkarak kapitalist üretim süreci içinde emek
güçlerini pazara çıkarmak durumunda kalmışlardır. Bu durum beraberinde kadınların eğitim oranlarında
ve yaşam tarzlarında önemli değişiklikleri de gündeme getirmiştir. Öte yandan bu değişiklikler, özellikle
faşist iktidarın uygulamaları ile kadınları büyük bir cendere içinde bırakmaktadır. Bir yandan kapitalistemperyalist sistemin zorunlulukları temelinde üretim alanında sömürülen, erkeklerle belirgin şekilde
eşitsiz oranlarda kazançlar elde etseler de görece ekonomik bağımsızlık kazanan, kapitalist sistemin aktif
tüketici özneleri olarak öne çıkan kadınlar; diğer yandan egemen İslamcı-Türkçü ideolojinin baskısı altında
kutsal kabul edilen aile ilişkileri içinde hapsedilmekte, üzerlerine ev işleri angarya olarak yığılmakta,
aşağılanmakta, ötekileştirilmekte, şiddete ve cinayetlere maruz kalmaktadırlar.
Aşağıdaki verilerin ve gelişmelerin bu temel arka plan ile okunması gerekmektedir:

35

Gülçin Eroksal Ülger, Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Uygulamalarıyla İlgili Bir Değerlendirme. Kaynak
için bkz: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1115498

23

•

Türkiye'de zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran kanun, 1997 yılında yürürlüğe
girmiştir. 1975-2000 döneminde üniversite mezunu kadın sayısı 56 binlerden 910 bine kadar
yükselirken, okuma yazma bilmeyen kadın sayısı, hala oldukça yüksektir.

•

Türkiye’de kadınların okutulma oranları son yıllarda kısmi artış gösterse de hayatın birçok
alanındaki eşitsizlik, eğitimde de kendisini açıkça gösteriyor. 25 yaş üzerindeki nüfusta üniversite
mezunlarının oranı yüzde 20,8 iken, bu oran erkeklerde yüzde 23,1, kadınlarda yüzde 18,5 olarak
hesaplanıyor. Bu yaş grubunda ilkokul mezuniyet oranı ise Türkiye’de yüzde 91 iken kadınlarda
yüzde 85,7’de kalmış durumda.

•

Türkiye’de 41 milyon 698 bin kadından 2 milyon 877 bin 162’si okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir
eğitim kurumundan mezun olmayan kadın sayısı ise 3 milyon 85 bin 652 seviyesindedir.

•

Okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 6,9 iken, herhangi bir mezuniyeti olmayanların oranı
yüzde 7,4 (3 milyon 85 bin kişi) oldu. Kadınların yüzde 29,4’ü ilkokul, yüzde 9,7’si ilköğretim, yüzde
10,7’si ortaokul mezunu. Lise mezunu kadınların oranı yüzde 17,5, yüksekokul mezunlarının oranı
yüzde 16,3 oldu. Kadınların yüzde 1,9’u yüksek lisans, yüzde 0,3’ü ise doktora seviyesinde eğitim
almış durumda.36

•

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları son derece düşüktür. TÜİK'in "İstatistiklerle Kadın
2020" raporuna göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı kadınlarda
yüzde 28,7, erkeklerde yüzde 63,1’dir.

•

Türkiye'de tarım dışı kadın çalışanların oranı hızla artıyor. 1997 yılında yüzde 17.7 olan bu oran 2003
yılına gelindiğinde yüzde 20.6'ya çıktı.

•

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise
2008 yılında yüzde 9,8 iken 2019 yılında yüzde 20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde;
2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzde 7,6,
erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2019 yılında kadınlarda yüzde 18,5, erkeklerde ise yüzde
23,1 oldu.

•

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve
daha yukarı yaştaki kadınlarda 16,7 yıl, erkeklerde 37,7 yıl iken 2019 yılında çalışma hayatında
kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39,0 yıl oldu.37

•

2010 İstatistiklerine göre Türkiye'de 5 ilin nüfusu kadar eski doğu bloku ülkelerinden gelen kaçak
kadın çalışmaktadır.

•

Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 oldu. Evlenen
çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8
artış gösterdi. “Yabancı gelinlerin” sayısı 2019'da 23 bin 264 olarak kaydedilirken, toplam
“gelinlerin” yüzde 4,3'ünü yabancılar oluşturdu. “Yabancı gelinler” uyruklarına göre incelendiğinde,
yüzde 14,5 ile “Suriyeli gelinler” ilk sırada yer aldı. “Suriyeli gelinleri” yüzde 11,7 ile “Azerbaycanlı
gelinler” ve yüzde 10,5 ile “Alman gelinler” izledi.

•

2018 sonuçlarına göre; cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda ve tüm eğitim düzeylerinde erkek
ücretinin lehine gerçekleşmiştir. Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda %7,7 oldu. Bu fark, en fazla
%28,8 ile meslek lisesi mezunu erkekler ve kadınlar arasında görülürken en az fark %14,3 ile lise
mezunu erkekler ve kadınlar arasında olmuştur.38

36

Türkiye'de 2.8 milyon kadın okuma yazma bilmiyor, 3 milyon kadın diplomasız | Independent Türkçe
(indyturk.com)
37
TÜİK: Türkiye'de kadınların istihdam oranı yüzde 28,7, erkeklerin oranı 63,1 oldu - Evrensel
38
TÜİK Kurumsal (tuik.gov.tr)
24

•

2019 yılında eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 42,9, kadınların yüzde 40,4'ünün
kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan
kadınların oranının ise yüzde 15,1 olmuştur.39

Yukarıdaki bu veriler kapitalist-emperyalist sisteme tabi olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki toplumsal
ilişkilerdeki büyük bir değişim ve alt üst oluş rüzgarını bizlere göstermektedir. Yaşanan yoğun kentleşme
süreci, kırsal bölgelerin değişen durumu, yoğunlaşan iç ve dış göç süreçleri, toplumun geniş kesimlerini
etkileyen yoksullaşma ve günlük geçimin keskin bir şekilde zorlayıcı baskısı gibi kapitalist-emperyalist
sistemin işleyişine içkin bir şekilde kendini gösteren semptomlar, gerek temel kitlelerden gerekse orta
tabakalardan kadınların toplumsal yaşamları üzerinde belirleyici etkide bulunmaktadır. Kadınların kapitalistemperyalist sistemin üretim çarklarında kalifiye niteliklerle daha çok yer almaya başlaması ile, bu durum
aynı zamanda toplumda geleneksel olarak kabul edilen “evin direği” özelliğini kaybetmeye başlayan erkekler
açısından önemli bir dönüşüm anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde halen erkekler lehine derin
eşitsizlikler mevcut olsa da, geleneksel eril tahakkümün önemli bir bileşeni olan ekonomik güç tekelini elinde
bulundurma durumu ve buna bağlı sosyal davranış biçimleri ciddi şekilde erozyona uğramaktadır. Bir kez
daha altını çizmek gerekiyor, bütün bunlar soyut ve kendinde “ileriye doğru gelişimler” anlamına
gelmemektedir. Bu semptomların maddi bir zemini vardır ve kapitalist-emperyalist sistemin fiili durumuna
içkin olarak ele alınmaları gerekmektedir. Değişimin bu dinamikleri görüldüğü üzere kadının geleneksel
toplumsal rolü ve geleneksel rollerle belirlenen aile yapısı üzerinde büyük bir baskıya neden olmakta,
İslamcı-Türkçü faşist rejim bu değişime hedefledikleri toplum projesi ile yanıt vermeye çalışmakta ve İslami
tutkal temelinde geleneksel kadın ve aile modelini zorlamaktadır. Ancak değişimin bu dinamikleri
beraberinde kadınların bu rollerden kurtuluşu ve “eskiye dönmeme” doğrultusunda bilinçli mücadele ve
hak taleplerini de keskin bir biçimde belirlemektedir. Patlamaya hazır bu gerilimin Türkiye’de gerçek bir
devrim stratejisi doğrultusunda her aşamada kapsamlı ve bilimsel bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

H. İslamcı Faşistlere ve Geleneksel Ahlak Anlayışına Karşı:
Türkiye’de egemen sınıfların iki temel kanadı ve siyasi temsilcileri arasında ve bu kanatların bizzat kendi
içlerinde kadınlara-LGBTİQ+ bireylere ve haklarına yönelik bakış açılarında farklılıklar bulunsa ve bu çelişkiler
kadınların kurtuluşu mücadelelerinde kesinlikle dikkate alınması gereken çok önemli, sahayı belirleyen bir
zemin oluştursa da, ataerkinin ve onun egemen sınıfların her iki kanadında aldığı farklı biçimlerin kökten
sökülüp atılması için bu sistemi ve onun eşitsizlikleri ve acıları devamlı olarak üreten kurumlarının gerçek bir
devrim hareketi ile alaşağı ederek yıkılması gerekmektedir. Şu an için egemen sınıfların AKP/MHP ekseninde
toplanmış İslamcı Türkçü faşist kanadının ve etraflarındaki çeperlerin kadına yönelik baskı ve sömürünün en
önemli ve daha tehlikeli temsilcileri olduğunu görmek zorundayız. Bu kesimlerin kendi içlerinde dinamik
şekilde ele alınması gereken farklı çıkarlar ve eğilimlerden kaynaklı pek çok konuda bir homojenlik durumu
bulunmuyor olsa da, kadınların ve onların haklarına yönelik geleneksel ahlakın dayatılması ve bu gerici
değerlerin toplumda yaşatılması noktasında oldukça ısrarlı ve bütüncül olduklarını belirtmek gerekiyor.
Örneğin Türkiye, 2011 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’ni -İstanbul Sözleşmesi’ni- ilk imzalayan ülkelerden biri olarak dikkat çekmiştir. Bu sözleşme ile
kadına yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bitirmek gündeme getirilmiştir. Bu doğrultuda 2012
yılında 4320 Sayılı Kanun’un eksik ve aksayan yönlerini ortadan kaldıran ve konuyu daha geniş kapsamlı
olarak ele alan Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir
ve aynı dönemde hem sözleşmeyi hem de kanunu destekleyici Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem
Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayacak şekilde yayımlanmıştır. Ancak buradaki mesele Türkiye’nin Avrupa
standartlarına yakın seviyede kanunlarının olması -ki böyle de değildir- meselesi değildir. Veya sanıldığı gibi
salt bunların uygulanması ile her şeyin düzeleceği meselesi de değildir. Önceden de belirttiğimiz üzere, gerek
AKP içerisindeki gerekse AKP’ye “muhalif” eden çeşitli dini (teolojik) akımlarda, tarikatlarda, uzun zamandır
İstanbul Sözleşmesi’nin “geleneksel” ve “dini” aile yapısını bozduğuna dair yükselen sesler, AKP’nin hem
inşa ettiği hem de parçası olduğu İslamcılık ile örtüşmediği kanaatini süreçle birlikte güçlendirmiştir.
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Erdoğan, “kadın erkek eşit değildir, fıtratında yok” İslamcı anlayışına bağlı kalırken, İstanbul Sözleşmesi’nin
gereklerini yerine getirmesi beklenilemez. Erdoğan’ın istediği toplum, geleneksel ve İslamcı değerlerin
muhafaza edildiği, kadının bu “fıtrata” bağlı kalarak “terbiye” edilmesi ve yeni nesillerin yetiştirilmedir.40
Meseleyi bağlamından ve rejimin zorunluluklarından ve yapısından bağımsız düşünmek demek, pek çok
ilerici çevrede görüldüğü üzere son derece hatalı ve kitleleri de yanlış yönlendiren salt bir biçimsel idealizme
sürüklenmek demektir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik oryanyasyon notlarında belirtildiği
üzere; “AKP’nin 2009’da başlayan “reform” ve “açılım” siyaseti, kendi rejimini tesis etmesi ve pekiştirmesi
için önemli bir dönemeç olmuştur. Türkiye’nin yaşadığı hem bölgesel hem de uluslararası zorunluluklardan
dolayı, uluslararası “sivil haklar ve sözleşmeleri” kabul edilmiş ve “meşru demokratik” hükümet olarak
AKP’nin hem ülkede hem de dünyada puan kazanmasına vesile olmuştur. Fakat AKP’nin temsil ettiği İslamcı
ve Türkçü ideoloji, kendisinin kabul ettiği liberal burjuva normlara hep tezat gelmiştir. Bu iki miadı dolmuş
düşünce, bir taraftan İslamcı köktencilik ve onun çeşitli varyantları diğer taraftan ise Batının temsil ettiği
“evrensel değerler”, emperyalist dünya sisteminin garip ve özgül bir çelişkisini ifade eder. Ve bu
güçler birbirlerine karşı mücadele ederlerken bile birbirlerini güçlendirirler. Bu yüzdendir ki; İstanbul
Sözleşmesi’nin imzalanmasından bu yana kadına karşı şiddet 10 misli artmış durumdadır. “41
Şu an İstanbul Sözleşmesi’nin fırlatılıp atılması durumu İslamcı-Türkçü AKP/MHP faşist rejimi ve tasavvur
ettikleri toplum biçimi ve üretim ilişkileri açısından son derece önemli ve negatif bir müdahale olarak
görülmek durumundadır. “Aileyi koruyamadan kadına yönelik şiddeti önleyemezsiniz” anlayışı, korumak
istedikleri “kadının” nasıl bir kadın olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu durum, İslamcı, erkek
üstünlenmeci gericilerin kadına reva gördükleri Orta Çağ ideolojisinin günümüz koşullarında almış olduğu
bir biçim olarak görülmelidir. Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi ve benzeri yasal çerçevelerin bütün
kısıtlılıkları ve kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere gerçek bir özgürlük getirmeyecek sınırlı çerçevesine, ayrıca
insanları sistemin işleyişi içinde tutarak gerçek bir devrimden çok daha azını sunmasına rağmen
desteklenmesi ve ilerici kesimler tarafından da ötesi -yani patrikarkanın ve kapitalist-emperyalist sistemin
prangalarının ötesine geçecek yolu açacak gerçek bir devrim- hedeflenerek İslamcı-Türkçü ideolojiye karşı
mücadelede doğru şekilde ele alınması gerekmektedir.
Bu mesele bizi bir kez daha temellere inmeye ve karşımızdaki gücün ideolojik motivasyonlarını ve
arzuladıkları toplumun tasavvurunu doğru şekilde anlamaya götürüyor. Bu açıdan dini ideolojiye, özelinde
de bu coğfrafyada büyük acılara neden olan ve esaretin prangalarını güçlendiren İslamcı geleneksel ahlak
anlayışına dönmek gerekiyor.

İslam ve Kuran’da Belirlenmiş Kadın Profilini Aşabilmek
Dini ideolojiler ve temelde inanç sistemleri gibi binlerce yıllık tarihi bulunan sistemli öğretilerin her ne kadar
kendi evrimsel öyküleri bulunsa ve sosyal-ekonomik gelişmelerin etkisi ile kendi anlatılarında bazen içerik
ve nüans açısından, bazen de bu anlatının aldığı ifade şekli ve sunumuna dair biçimsel dönüşümleri bulunsa
da, taviz veremeyecekleri sağlam bir çekirdeklerinin bulunduğunu görebilmek gerekiyor. Bu sağlam
çekirdeğin işlevi, esas olarak insanlar arasındaki eşitsiz mülkiyet ilişkilerini ve bunlara tekabül eden
toplumsal rolleri pekiştirmek, ayrıca insanın akıl ve irade gibi tanımlayıcı kategorilerini sonsuz-mutlakyaratıcı şeklinde çeşitli niteliklerle tanımlanan aşkın tanrı düşüncesi altına yerleştirip hem bir tür bağımlılık
ilişkisi kurmak, hem de kendi araç ve kurumları ile bunun bekçiliğini yapmak şeklinde belirtilebilir. Türkiye’de
egemen olan sünni İslam anlayışı ve geleneksel ahlakın kurduğu babaya ve kocaya bağlı geleneksel kadın
motifi toplum üzerinde son derece olumsuz bir ağırlık şeklinde etkisini göstermektedir. Patriyarşik ilişkilerin
devamlılığını sağlayan ve egemen sınıfların siyasi kültürel politikaları ile yeniden üretilmeye devam edilen
İslam’ın kadın ve eşcinsel birey profili, kadınların ve LGBTİQ+ bireylerin gerçek kurtuluşunun önünde çok
büyük bir engel oluşturmaktadır. Devrim mücadelesini sürdürürken ve ilerletirken, patriyarkaya ve dinin
etkisine yönelik siyasi ve ideolojik mücadelenin -özellikle düşünceler ve ahlak alanında yapılacak bilimsel
40
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temellendirmelerin ve bunların popüler hale getirilerek yaygınlaştırılmasının- devrimin önündeki bu kritik
engeli aşabilmek ve insanlığın tamamını köleliğin bağlarından kopartabilmek için önemi büyüktür.

Bob Avakian, Tüm Tanrılardan Kurtulun! isimli önemli eserinde şu şekilde belirtir:
“Binlerce yıl önce insan toplulukları toplum tarafından üretilen servete çoğunlukla topluma egemen olan
sömürücü küçük bir insan grubu tarafından el koyulacak şekilde evrilip değişince, yani özel mülkiyet ve
kişisel servet ortaya çıkınca, kadının temel rolü giderek yalnızca çocuk yetiştirmeye indirgendi. Ama aynı
zamanda erkeğin mallarının başka birisinin değil kendisinin varislerine özellikle de erkek varislerine miras
kalması için, doğurduğu çocukların kocasından olmasını güvence altına almak zorunluluk kazandı.
Dolayısıyla kadınların cinsel faaliyetlerinin çok dikkatli bir biçimde denetlenmesi gerekti.”
“Bu denetim hangi araçlarla yapıldı? Özel servet ve özel mülkiyetin egemen olduğu toplumlarda bir kız
çocuğu genç kızlığında ve büyüyüp genç bir kadın olduğunda babasının malıydı. Kızını denetlemek için bazen
karısını ya da kendi annesini (karısının kaynanası) kullansa da her koşulda kızını denetleyen kişi babaydı. Ve
bu ataerkil, erkek egemen ilişkilerin gereklerine uygun olarak, evlendiğinde kızının bakire olmasını güvence
altına almaktan sorumluydu. Bu geleneğin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Ve buna sadece tecavüze
uğrayarak olsa bile “bekâretlerini kaybettikleri” takdirde kendi aile üyeleri tarafından aile şereflerini
lekelemiş saydıkları genç kadınların sık sık öldürüldüğü (bunlar “namus cinayetleri” olarak adlandırılıyor)
İslami kültürlerde de rastlanıyor.”42
Son tek tanrılı din olarak yapılanan ve elçileri tarafından yine kurgusal tanrının sözleri ile narsistik bir şekilde
kendini en mükemmel, en eksiksiz olarak kabul ettirmeye çalışan İslam’ın kırmızı çizgileri de bir kez daha
özel mülkiyetin korunması ve kadın olarak kendini gösterir. Önceki dinlerde olduğu gibi İslam’da da kadın
açık bir şekilde efendi erkek figürü (koca, baba) tarafından boyunduruk altına alınan, şiddetin nesnesine
dönüştürülen, özetle insandışılaştırılandır.
Bob Avakian (Tüm Tanrılardan Kurtulun, 2014, s. 101) içinde şöyle aktarır:
“Yeniden İslamiyet’e dönersek, Muhammed’in hayatına ve öğretilerine ilişkin tarihsel değerlendirmelerin
yanı sıra özellikle Kuran okunduğunda, Muhammed’in görüşleri, bildikleri ve bilmedikleri, neleri savunup
övdüğü ve nelere karşı çıkıp kınadığı açıkça görülmektedir. Bütün bunlar onun içinde yaşadığı ve bir çok
eşitsiz, zalim ve baskıcı ilişkiler içeren toplumu yansıtmakta ve Muhammed’in bunlar karşısında zorunlu,
meşru ve adil addettiği değerleri, görüşleri ve gelenekleri içermektedir. Bunların arasında kölelik, esas olarak
erkeklerin mülkü olan çocuk ve kadın kavramı, kadının erkeğe tabi olması, inananların inanmayanlara savaş
açma hak ve yükümlülüğü ve kadınlar da dahil yağmalanan malların savaş ganimeti olarak alınması, farklı
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olanların diğerlerini sömürüp baskı altına almasını mümkün kılan genel ilişkiler bulunmaktadır – bunların
tümü bağışlayıcı ve lütufkar Allah’ın adına ve onun sancağı altında yapılacaktır.”
Bakara Suresi’nin 222-223. ayetlerinde kadınları erkeklerin ekinliği olarak gören ve erkeklere diledikleri
şekilde ekinliklerine varmalarını teşvik eden, Al-i İmran Suresi’nde kadınların altın ve gümüşler gibi insana
süslü gösterildiğini, bunların dünya hayatının geçimliği olduğunu belirtip değersizleştiren, Nisa Suresi 24.
ayette savaş esiri olarak alınan kadınların köle ve cariye yapılmasına onay veren, yine Nisa Suresi 34. ayette
kadını yatak odasında yalnız bırakmaktan dövülmesine kadar çeşitli ceza uygulamalarına yönelik erkeği
teşvik eden, Enfal Suresi’nin ilk ayetinde savaş ganimetlerine yönelik Allah’ı meşrulaştırıcı olarak araya
sokan bir dinin, ne Eski Ahit’teki özel mülkiyeti kutsayan ve kadınlara ve başka halklara yönelik katliam ve
tecavüzleri onaylayan yaklaşımlardan, ne de Yeni Ahit olarak bilinen metinlerde İsa’nın köleliği kutsayan ve
kadına taş atılmasına kadar çeşitli cezaları açıkça teşvik etmesinden temel bir farkı vardır.43
Özet olarak Bob Avakian’ın da belirttiği gibi İslamiyet ne Hristiyanlık ve Musevilikten daha iyidir ve daha
insancıldır, ne de tam tersidir.
Faşist ideoloji altında yetişen erkekler, “ganimet” olarak gördükleri kadınlara tecavüz etmekten geri
kalmazlar. Kadınlar, bu zihniyetin birer “zevk aracıdır”. Bu “aracı” istedikleri gibi kullanmak, faşist ideolojinin
savunucularına kalmış bir “tercihtir”. Nitekim, Türkiye/Kürdistan tarihinde bunun sayısız örneği vardır. Toplu
katliamlar, tecavüzler, kadın gerillaların vücutlarının parçalanması, küçük kız çocuklarına askerlerin toplu
tecavüzleri, tecavüz eden erkeklerin sistem tarafından sürekli olarak korunması, “adalet” tarafından “iyi hal”
indirimleri alması gibi, burada sayamadığımız birçok insanlık suçu, bu sistemin işleyişi ve yapısına içkindir.
Özellikle İslamcı-Türkçü faşist rejimin son 10 yıllık kadınlar üzerindeki baskı ve sömürüsü, faşist ideolojiyi
savunanları ve etkisinde kalanları daha fazla cesaretlenmesine ve kadına yönelik şiddetin, taciz ve tecavüzün
artmasına vesile olmuştur.44
Kadına yönelik aşağılama, değersizleştirme, şiddet ve tecavüz kültürü bu sistemin egemen toplumsal
ilişkilerine ve bu ilişkilere tekabül eden egemen fikirlere işlenmiş durumdadır. İslamcı ideolojiden de
beslenen geleneksel ahlak anlayışı kadına belirlenmiş cinsiyet rolleri doğrultusunda “-meli” “-malı”larını
dayatmakta ve bunun kontrolünü de içinde kadınların da dahil olduğu bütün bir topluma teslim etmektedir.
Anneliğin kutsallaştırılarak kadının araçsallaştırıldığı, evlilik kurumunun idealize edilerek samimi ilişkilerin
çerçevesinin baskıcı biçimlerde sınırlandırıldığı, hukuk alanındaki formal eşitlik yasalarına rağmen kadının
medeni ve siyasi açıdan pek çok yerde açıkça görmezden gelindiği ve baskılandığı, kadın bedeninin mahrem
adı altında metalaştırılarak gerici mitolojilere alet edildiği, kına gecesi, başlık parası, berdel, kırmızı kuşak
gibi sayısız uygulama ile kadının cinselliğinin ve seçimlerinin yapılandırılmış gerici kültürel psikolojik fiziki
şiddet mekanizmaları ile kötürümleştirildiği, saplantılı şekilde bekaret kültürünün baş tacı edildiği, cariyelik
konseptinin ve çeşitli baskıcı aşağılama biçimlerinin popülerleştirildiği bir son derece negatif ve insanlık
düşmanı bir ahlak anlayışı pek çok ülkede olduğu gibi günümüz Türkiye-Kürdistan coğrafyasında da varlığını
yoğun bir şekilde sürdürmektedir.
Bugün hem Türkiye’de hem de tüm dünyada kadınların gerçek kurtuluşunun en önemli parçalarından biri
dini ideolojiye karşı Bob Avakian’ın geliştirmiş olduğunu yeni komünizmin bilimsel yöntem ve yaklaşımı
rehberliğinde kararlı bir mücadele yürütmektir. Kadınların ve tüm ezilen insanlığın gerçek kurtuluşu
doğrultusunda dini ideolojiye karşı kararlı mücadele etmenin önemi, ilerici veya sosyalist saflarda şu ana
dek doğru şekilde kavranamamış çok önemli bir meseledir. Bunda hatalı epistemolojik konumlanmaların ve
egemen sınıf siyasetinin büyük etkisi bulunmaktadır. Kadınların el kiri olarak görüldüğü, dövülmesi gereken
değersiz ve problemli varlıklar olarak imlendiği, erkeklik gururu ve töre adı altında katledilmelerinin “onur”
sayılarak katillerinin yüreklendirildiği, günlük dilde ve ahlaki ilişkilerde devamlı olarak eşya yerine konulup
çeşitli pejoratif sıfatlarla aşağılandığı, bir kez daha LGBTİQ+ bireylere karşı erkek üstünlenmeci,
heteronormatif kriterlerle devamlı olarak fiziki ve psikolojik tacizin gerçekleştirildiği kokuşmuş ve çürümüş
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bir düzenin temellerinden yıkılarak bütün bir düşünce atmosferinin değişmesi gerekmektedir. Kendi
ideolojik aygıtları ile devamlı olarak toplumu gerici yönde kamplaştırmaya çalışan, fetvalarla kadınlara ve
LGBTİQ+ bireylere yönelik açık bir saldırganlığı ve terörü alenen propaganda eden bu İslamcı-Faşistlerin
karşısında bütün kadınların tam olarak özgürleşebilmeleri doğrultusunda adım atan en geniş mücadelelerin,
milyonların katılacağı gerçek bir baskı ve denetleme gücünün -aynı zamanda devrimin bel kemiğinin ve
katlanarak büyüyecek destekçilerinin- inşa edilmesi bu aşamada elzemdir.45 Bu mücadeleler kadınlara
yönelik şiddete sınır getirmeye çalışan çeşitli uluslararası sözleşmelere veya geçmiş dönemdeki medenisiyasi haklara yönelik belirlenmiş hukuki çerçevelere yönelik saldırılar karşısında etkin bir mücadeleyi,
gözünü bu saldırıları üreten miadı dolmuş üretim ilişkilerini kökten söküp atacak yeni bir topluma dikmiş
olmayı ve bu toplumun değerlerinden süzülecek araçları ve yaklaşımları bugünün adımlarına taşımayı
gerektirmektedir. Bütün bunları sistemli bir şekilde, doğru strateji ile yapabilmek için bir kez daha yeni
komünizmin ve Bob Avakian’ın bilimsel rehberliğine ve önderliğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

I. Türkiye’de Kadın Hakları ve LGBTİQ+ Hareketlerinin Durumu
Feminist hareketin ilk dönem dalgasında öne çıkan oy hakkı ve diğer siyasi haklar meselesinin ardından esas
olarak ikinci dalga ve üçüncü dalganın Türkiye bağlamında keskin bir şekilde ayrılmadığı, birbirinin içine giren
bir hacim ve süregiden dönemleri kapladığı görülmektedir. Her ne kadar o ana dek sınırlı, eklektik ve
ekonomist karakterde bir sosyalist ideolojinin yol göstericiliğinde de olsa, 1980 öncesinde İKD (İlerici
Kadınlar Derneği) kadın hakları için çalışan ilk organizasyonlardan biri olarak tarihte yerini almıştır. İKD
sadece kadınların katıldığı bir dernekti ve kadın kadına mücadele açısından Türkiye’deki ilk deneyimdi.
Kadınların toplumsal kurtuluşu hedefi önceki evrelerde -ve günümüzde de belirgin olarak- reformist ve
revizyonist sosyalist partilerde gerekli kapsam ve komünist devrimin bilimsel temelleri açısından esas olarak
doğru şekilde ele alınamamıştır. Bir tür sınırlı parti fonksiyonu olarak dar çerçevelerde ele alınan ve
çoğunlukla tali bir mücadele alanı olarak görülen kadınların kurtuluşu meselesi, patriarkal ilişkilerle kökten
hesaplaşılmadığı bir bağlamda tüm insanlığın kurtuluşu açısından özgürleştirici bir vizyon ortaya
koyamamıştır. Bu durum feminist teorinin gündeme getirdiği meseleler bağlamında eklektik ve materyalist
olmayan bir çizginin bu tarz hareketlerde gelişmesini daha da kuvvetlendirmiştir. Önceden İKD’li olan birçok
kadın, 80 sonrasında feminist hareket içinde yer almıştır. 12 Eylül 1980 faşist darbesini izleyen günlerdeki
siyasi ve kültürel atmosfer -sosyalist sol ve ilerici kesimler üzerindeki ağır baskı ve sindirme dalgasının
yaşandığı süreçte- feminist hareketlerin gelişmesi açısından önemli bir zemin olmuştur. Genel olarak 19802000 yılları arası Türkiye’de feminizmin ve feminist hareketin büyüdüğü, geliştiği, öğrendiği ve örgütlendiği
bir dönem olduğu görülmektedir.
Tarihsel olarak baktığımızda, feministlerin darbe sonrası örgütlenmek için attıkları ilk somut adım, 1982
yılında düzenlenen Yazko Kadın Sorunları Sempozyumu olarak dikkat çeker. 1983 yılında ise “Somut” isimli
feminist dergi yayınlanmaya başlanmış ve çok uzun bir süre yayın hayatına devam etmiştir. 1987 yılında
dönemin ilk örgütlü kadın protestosu, kadın hareketinin daha organize bir hale geldiğini gösterir. Çankırı’da
şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen bir kadının boşanma talebinin hakim tarafından “Kadının
karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin!” diyerek reddedilmesi, kadın çevrelerinde tepki
uyandırmıştır. Verilen dilekçelerin ardından 17 Mayıs 1987’de İstanbul’da “Dayağa Karşı Dayanışma
Yürüyüşü” gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2500 kadının katıldığı bu yürüyüş bir dönüm noktası olmuştur. Bu
kırılma noktası eylemi takiben şiddete maruz kalmış kadınlar için danışmanlık ve sığınma yeri sağlanması
amacıyla birçok kampanya başlatılmıştır.
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Uçan Süpürge’nin verilerine göre Türkiye’de 1973-1982 arası 10’a yakın kadın örgütü varken bu sayı 19822004 yılı arası 64’ü bulmuştur. 2004 yılı itibariyle örgüt sayısının 350’nin üzerine çıkması, özellikle 2000-2010
yılları arasında birçok talebin karşılık bulması ve toplumsal olarak da dönüşüm yaşanması göz önüne
alındığında kadın derneklerinde artan bir ivmenin yaşandığı gözlemlenmektedir.46 Bunda özellikle
uluslararası kuruluşlar, sayısı artan akademik projeler-çalışmalar ve çeşitli küresel sivil toplum örgütlerinin
girişimlerinin etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte bu derneklerin hemen hemen tamamı kadınların kökten
kurtuluşu için gerekli olan gerçek bir devrim ve bu devrimin özgürleştirici kurumları misyon ve vizyonundan
son derece uzaktır. Çözümler bakanlık ve komisyonların bütçe ayırması, kararname düzeltmeleri,
uluslararası mevzuatların uyarlanması-denetlenmesi ve taleplerin iletilmesi şeklinde sistemin işleyişiyle
sınırlı ve esas olarak kapitalist-emperyalist sistemin işleyişiyle entegre haldeki geleneksel ahlakın sınırlarını
çizdiği aile kurumunu ve toplumsal cinsiyet rollerinin kutsallaştırılmasını pekiştiren, geçici çeşitli
pansumanları ilke ve amaç haline getiren dar ve sınırlı yönelimler biçiminde vuku bulmaktadır.

Bu aşamada kadınların ataerkil baskıdan ve rejimin sistematik zulmünden kurtulmasında egemen sınıflara
karşı önemli bir dinamiği ele alan Kürt ulusal hareketinden de bahsetmek gerekiyor. Kürt ulusal hareketi,
özellikle 1980’li yıllarda, Kürdistan’daki kadınların ve özellikle de genç kadınların hem etkisini devam ettiren
feodaliteye karşı, hem de Türk devletinin şovenist zulmüne karşı devrimci bir dinamik barındırdığını gördü
ve bunu örgütlemeye çalıştı. Feodal uygulamalara ve egemen Türk hakim sınıflarına karşı öfkeyle ayaklanan
Kürt kadınları, bu coğrafyadaki feminist hareketin seyrini de önemli ölçüde etkilediler. Bu etkileşimin özgün
bir yapısı bulunuyordu. Ezilen kadının ve ezilen ulusun meşru isyanı, bu coğrafyada egemen sınıflarının
işleyiş biçimini, patriarkal tahakkümü, “kan ve irfanla” kurdukları kırmızı çizgilerini ve bunun süregiden
acımasız sonuçlarının ifşa edilmesi açısından önemli bir unsur olarak kendini gösterdi. Bu girişimler Türkiye
devriminin yolu açısından ve tüm insanlığın gerçekten baskı ve zulümden kurtuluşu açısından doğru ele
alınması gereken temel bir fay hattını çok daha netleştirdi. Bununla birlikte kimlik siyaseti ile yapılandırılan
ayrı örgütlenme modelleri ortaya çıktı. Kadınların kurtuluşuna dair özgün çalışmalar -her ne kadar
“anaerkillik” üzerinden ve kesişimsellik temelli yeni bir idealizm biçimiyle birlikte kendini var etse dekadınların kurtuluşu meselesinin gündemde tutulması ve daha geniş kesimlerce ele alınması doğrultusunda
temelde pozitif bir rol oynamıştır. Ayrıca, her ne kadar verilen mücadeleler emperyalist blokların koruması
gölgesinde ve emperyalistler arası şiddetli çelişkilerin kaderine bağlı bir seyirde gerçekleşmiş olsa da,
Rojava’daki kadınların İslamcı köktenci gericiliğe karşı kararlı mücadeleleri ve geleneksel normları kabul
etmemeleri kadın hareketinin gelişimi açısından pozitif bir rol oynamış ve bu dinamik diğer feminist
organizasyonları da önemli biçimlerde etkilemiştir. Kürt ulusal hareketinin feminist hareketi etkileyen bu
özgün etkisinin ve devrimci potansiyelinin kadınların gerçek kurtuluşları sürecinde kesin olarak göz önünde
tutulması gerekmektedir. Bunun devrim için gerekli olan yeniden kutuplaştırmada ve Türkiye’de gerçek bir
devrimle kurulacak ve komünizme yönelecek yeni sosyalist cumhuriyet açısından mücadele içinde kapsamlı
bir şekilde ele alınması gerekmektedir.
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Öte yandan üniversite çevreleri başta olmak üzere pek çok ilerici nitelikte feminist organizasyon son yıllarda
derinleşen İslamcı-Türkçü AKP/MHP faşist iktidarının uygulamalarına karşı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesi ile onbinlerin katıldığı büyük gösteriler düzenleme geleneğini oturtmuştur. Dünyada pek çok örnekte
de görüleceği üzere, bu hareketler ağırlaşan patriarkal uygulamalara, kadın cinayetlerine, ayrımcılığa ve
mizojineye karşı güçlü şok dalgaları yaratmaktadır. Feminist hareket, Türkiye’de mevcut rejimin ufkunu ve
sınırlarını aşabilen radikal talepler öne sürebilmektedir ve bu yönüyle son derece önemli ve dikkate alınması
gereken bir unsurdur. Feminizm türlerinde ele aldığımız üzere farklı siyasi-ideolojik yönelimlerin etkisini
gösterdiği bu çerçeve son yıllarda dünya çapında etkisini gösteren kadın düşmanı, çevre düşmanı, LGBTİQ+
düşmanı, erkek üstünlenmeci, büyük ulus üstünlenmecisi, ırkçı saldırılara karşı en önemli ve en dinamik
direniş güçlerinden birini oluşturmaktadır. Yükselen radikal feminist hareketlerin LGBTİQ+ hareketini
desteklemesi ve genel olarak ortak mücadele konsepti belirlenmesi olumludur. Ancak bu çerçevenin sayıları
binleri, sonradan milyonları bulacak gerçek bir devrim hareketine dönüşmesi, bu doğrultuda bilimsel bir
rehberliğe ve önderliğe kavuşturulması zaruridir. Bu hareketleri geriye çeken ideolojik nosyonların ve
çizgilerin teşhir edilmesi gerekiyor. Özellikle hurafeye ve bariz kuduz kadın düşmanlığına dayalı faşist delilik
karşısında günden güne yapılanan yeni tür miadı dolmuş olan “uyanık halk çılgınlığına” karşı kararlı şekilde
mücadele yürütülmelidir.47 Kadınlara yönelik her tür pranganın kırılmasını isteyen kitleleri bilimsel
komünizmin devrimci çizgisine ve perspektifine kazanabilmek günümüzün ve devrimin en önemli
görevlerinden biridir.

Türkiye-Kürdistan coğrafyasında feminist hareket ile birlikte son yıllarda önemli bir toplumsal fenomen
olarak egemen patriarkal ilişkileri ve gerici geleneksel ahlakı sorgulayan en önemli dinamiklerden biri de
LGBTİQ+ hareketidir. Komünist saflarda halen hatalı epistemolojilerle, radikal bir şekilde bertaraf
edilememiş patriarkal ilişkilerin (heteronormatif ahlak ve kültür anlayışının) gölgesinde, “asıl önemli olanın
yanında tali bir eklenti” şeklinde görülerek indirgemeci bir şekilde ele alınan veya tamamen bir tür “yararsız”
ve “burjuvazi tuzağı” şeklinde ele alınarak görmezden gelinen LGBTİQ+ bireylerin varlığı ve hakları meselesi
Türkiye-Kürdistan coğrafyasında gerçek bir devrimin en önemli unsurlarından biri olarak yıldan yıla öne
çıkmakta ve çok daha materyalist bir yaklaşımla analizi hak etmektedir.
LGBTİQ+ bireylerin kolektif mücadelesinde yayınlanan dergilerin, derneklerin, toplumsal farkındalık
çalışmalarının ayrıca akademik çalışmaların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte LGBTİQ+
hareketi yalnızca teorik bir çalışma alanı ile sınırlanamaz. Doğrudan pratikteki hak ve eşitlik
mücadelelerinden beslenen, çoğu zaman sistemin sınırlarını zorlayan ve egemen ahlak anlayışını açığa
çıkartan, sorgulatıcı ve farkındalık yaratan büyük bir önemi vardır. İlk kez 2003'te yaklaşık otuz kişi
tarafından düzenlenen LGBT Onur Yürüyüşü, Haziran ayının son Pazar gününde yapılmaktadır. 2010'da
katılımcısı beş bin kişiye ulaşan yürüyüş, 2011'de on bin kişiye ulaşmıştır. Bu yürüyüş 2013'te, Gezi Parkı
olaylarının da etkisiyle 100.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve sonraki yıllarda da kadın hareketinin
de desteği ile daha da genişlemiştir. Onbinlerce insanın haklı isyanını içeren LGBTİQ+ hareketi ve
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mücadeleleri İslamcı-Türkçü AKP faşizminin konsolidasyon sürecinde farklı yaklaşımlarla değerlendirilmiş,
özellikle rejim tarafından son yıllarda açıktan erkek üstünlenmeci, şovenist ve İslamcı değerleri öne
çıkartarak LGBTİQ+ bireyler geleneksel ahlakın acımasız kamçısı altında dövülmeye çalışılmaktadır. LGBT
bayrağı terör bayrağı olarak görülmekte, insanların hak ve eşitlik arayışı çabaları en sert şekilde
bastırılmakta, LGBTİQ+ bireyler şeytanlaştırılmakta ve devlet şiddetine maruz bırakılmaktadır. Kadın
hareketinde olduğu gibi, bu hareketi de geriye çeken ideolojik nosyonların (kimlik politikaları, kesişimsellik,
hatalı epistemolojik pozisyonların) ve çizgilerin devrimci komünistler tarafından gerçek bir devrimin
zeminini doğru şekilde kurabilmek açısından teşhir edilmesi gerekiyor. LGBTİQ+ dernek ve sivil toplum
kuruluşlarının ağırlıklı olarak sistem içindeki reformlarla sınırlı kalan ekonomist yaklaşımlarının eleştirisi ile
birlikte, temel hak ve özgürlükler açısından mücadelelerinin bu sistemin egemen ideolojisinin bertaraf
edilmesi için ve komünizm yolunda tüm insanlığın kurtuluşu için desteklenerek, bütün esaret zincirlerinden
kopuşun teşvik edilmesi gerekiyor.

Bob Avakian’ın belirttiği üzere;
“Fakat buradaki esas noktaya dönmek gerekirse, özel olarak kadınları etkileyen ve kadınların ezilmesinin
geleneksel biçimlerine karşı olan önemli toplumsal değişimler arasındaki çelişkiler keskin bir ifade
bulmaktadır ve bu sorun kadınların ezilmesi ve kurtuluşları için mücadele sorunu- nesnel olarak kendini, çok
daha fazla ifade edilen bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu meselenin çok daha büyük çapta, proleter
devrimin önemli bir parçası olarak ele alınması gerekir: kendi başına önemli bir mücadele olduğu gibi,
aynı zamanda, temel anlamda, nihai amacı hiçbir baskı ve sömürü biçiminin olmadığı komünist bir dünya
olan komünist devrimin hayati bir parçası olarak ele alınması gerekir.”48

J. Komünizme Yönelmiş Toplum Deneyimlerini Anlamak, Duyurmak ve Ötesini
Hedeflemek
“Kadın, toplumsal açıdan üretken olan işlerde çalışmadıkça ve kişisel olan ev işlerine hapsolmuş olarak
kaldıkça, kadının kurtuluşu, kadın-erkek eşitliği olanaksız bir şeydir ve böyle kalır. Kadının kurtuluşu ancak,
kadınlar üretime büyük, toplumsal ölçekte katılabildiğinde ve ev işleri kadınları pek az meşgul etmeye
başladığında olanaklı hale gelir”49
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Revolution [Devrim] gazetesinin özel bir sayısı olan “Kadınların Özgürleştirilmesi ve İnsanlığın Kurtuluşu
Üzerine Deklarasyon” başlıklı önemli çalışmadan uzun bir alıntıyla bu bölüme başlamak uygun olacaktır.
“Farklı topluluklar ve bağlantılar arasında bir geçiş olarak tüm toplumda -kadınlar ve erkeklerin- yeni
jenerasyonu yetiştirmenin mutluluğu için ve bu mutluluğu bulmak için sorumluluklar aldığını hayal edin.
Çocuklar ebeveynlerinin mülkü olmayacak, ebeveynlerinin hayallerini gerçekleştirmeleri beklenmeyecek,
ailelerinin yoksullukları nedeniyle seçenek azlığı yaşamayacaklar ve “gayrimeşruluk” fikri ortadan
kaldırılarak miadı dolmuş ve çirkin bir ifade olarak anılacak. Bütün yeni jenerasyonun oyun ile geliştiğini,
erkek çocuklarının kız çocuklarından ya da herhangi bir insanın diğerinden daha iyi olduğu fikri ile
kirletilmeyen genç zihinleri hayal edin. Her yeni jenerasyonun eleştirel düşünme, yaratıcılık ve bireysel
ifadenin varlığında kamu menfaatinin ön planda olduğu yeni toplum fikirleri ile donatıldığını bir hayal
edin.”50

“Yeni düşüncelere yol açabilecek ve yeni düşünme biçimleri yaratabilecek konuşmaları bir hayal edin. Bir
kafeye giriyorsunuz ve içerde kadınların kalçalarının ne boyutlarda olduğundan bahsedilmiyor, bunun yerine
felsefe ve insanlığın en büyük sorunlarının nasıl çözülebileceğinden bahsediliyor. Bu durumun nasıl bir itici
güce dönüşeceğini, ne gibi girişimlere yol açacağını, bilim, spor, eğitim felsefe ve diğer insan aktive ve
düşünce alanları ile nasıl pozitif etkileşimlerde bulunabileceğini bir hayal edin... Bütün bunlar birer ütopya
değildi. Komünist devrimlerin birinci halkasında 1917-1953 yılları arasındaki Sovyetler Birliği pratiğinde ve
1949-1976 yılları arasında Mao Zedong önderliğindeki Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki girişimlerde pek çoğu
hayata geçirildi.”
“Çin’de fahişeliğin sosyal bir olgu olarak yok olması ve kadınların Şanghay gibi büyük şehirlerde gece tek
başına korkmadan yürüyebilmesi on yıldan kısa sürdü. Köylüler arasında yaygın olan “Evlendiğim karım satın
aldığım at gibidir, istediğim gibi binerim de kırbaçlarım da!” deyişi yerini başka bir söze bıraktı “Kadınlar
gökyüzünün yarısını tutar!”. Çocuk bakımı, yemek yapma ve çamaşır yıkama gibi kadınları evlerinde tutan
birçok şey yeni kolektif biçimlerde yapılmaya başlandı. Kadınlar imalat işçiliğine katıldılar, devlet işleriyle
meşgul olmaya başladılar, orduya girdiler, okullara kaydoldular ve devrimci partide öncü konumlara geldiler.
Erkekler de değişmeye ve kadınlarla yeni bir şekilde bağ kurmaya başladılar, kadınların yanında kamu
alanlarında birlikte çalıştılar ve çocuk bakımı ve ev işlerini eşitliğe dayanarak paylaşarak evlerdeki çerçeveyi
değiştirdiler.”51
Ancak bu devrimlerin önce Sovyetler Birliği’nde ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti’nde yenilmesi -ki Bob
Avakian bu yenilgilerin çok yönlü nedenlerini ve eskisinden nasıl daha iyisinin yapılabileceğini yeni
komünizm çalışması ile etraflı ve derin bir şekilde analiz etmiştir- kadınlar başta olmak üzere toplumda en
çok sömürülen, ayrımcılığa uğrayan ve ezilen dezavantajlı grupların yeniden acımasız kapitalist-emperyalist
ve erkek üstünlenmeci toplumsal ilişkiler içine geri fırlatmıştır. Patriarkal ilişkileri ve sömürücü üretim
ilişkilerini doğuran koşulları kökünden kazımayı hedef almış devrimci komünizmin bu uygulamalarıyla açığa
50
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çıkan yepyeni özgürlük atmosferi ne yazık ki hızla yitirilmiştir. Bu geri çekilme sayısız zorluğu ve acıyı yeniden
gündeme getirmiştir. Kadınlar ve ezilen halk kitleleri bir kez daha dünya çapında etkisini gösteren negatif
bir kutuplaşmanın içinde sıkışmış şekilde kalmışlardır. Karşı devrimin yarattığı negatif duruma rağmen,
elimizdeki tarihsel tecrübeler insanlık tarihinde nelerin gerçekten mümkün olduğuna ve bu ilk dönem
sosyalist uygulamaların tali kısıtlılıklarından ve yer yer ciddi hatalarından tüm insanlığın kurtuluşu
doğrultusunda öğrenmeye ve bir sonraki devrimlerin kapsamına dair bizlere büyük bir vizyon sunmaktadır.
Komünist toplum sınıf farklılıklarının ve toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması demektir. Buna kadınla
erkek arasındaki eşitsizlik ve kadına yönelik erkek tahakkümü de dahildir. Fakat komünizmde bu durum en
genel anlamıyla insanlığın bugüne kadarki kültürel gelişimi temeli üzerinde, bu temelin aşılması ve ilerisine
geçilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Geçmiş sosyalizm pratiklerinin en ileri unsurları kadınların her türlü
esaret bağından kurtuluşu ve tam bir insan olarak toplumda hak ettikleri yeri almaları açısından siyasi,
ekonomik, sosyal açıdan çığır açan pek çok yeniliği gündeme getirmişlerdir. Bütün bu girişimleri daha iyi
öğrenmek, savunmak, öte yandan kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik bu modellerin kimi gerçek
sınırlılıklarını bilimsel temelde analiz etmek ve yeni koşullarda çok daha iyisinin nasıl yapılacağını tasarlamak,
bunun için mücadele etmek günümüzde komünistlerin -tüm insanlığın kurtarıcıları özelliğini taşıyan
komünistlerin- en önemli görevlerinden biridir.

Türkiye/Kuzey Kürdistan’da devrimle birlikte kurulacak ve tüm dünyada komünizmin kazanılması için önemli
bir üs bölgesi olarak kökten yapılandırılacak sosyalist toplum altında, insanlar eşcinsel olmalarından dolayı
veya cinselliğini ifade etme biçimlerine göre kınanmayacaklardır. Yeni sosyalist toplumda insanlar arasındaki
samimi ilişkiler geleneksel ahlak ve mülkiyet ilişkilerinden kökten kopuş temelinde bir yenilenme
doğrultusunda desteklenecektir. Ötekileştirmeye ve erkek üstünlenmeci her tür yaklaşıma tolerans
gösterilmeyecek, bunlarla sistemli bir şekilde mücadele edilecek -özellikle de devrimden hemen sonra,
görece uzunca bir zaman dilimi boyunca kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik günlük yaşamın her alanında
gerekli olan pozitif ayrımcılık uygulamaları teşvik edilecektir- kapitalist toplumda bariz olan eşcinsellerin
zorla bastırılmalarına kesin olarak karşı çıkılacak ve geçmişte yaşanan acıların üstesinden gelinecektir.52
Devrimden sonra kurulacak yeni sosyalist toplumda kadının konumuna yönelik somut bir vizyon ortaya
koymak gerekirse, şu önemli noktaları belirtmek gerekiyor:
Kadınlar üzerindeki baskı, binlerce yıl önce insanlık tarihinde toplumun sömüren ve sömürülen sınıflar olarak
bölünmesiyle ortaya çıkmıştır ve bu baskı sömürüye dayalı tüm toplumların kilometre taşlarından biri
olmuştur. Kadınların üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırma mücadelesi bu nedenle temel
önemdedir. Bu aynı zamanda devrim mücadelesini, nihai amaç olan komünizme, dünya çapında her türden
52
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sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasına taşıyacak ayırıcı güçlerden biri de olacaktır. Bu anlayışa bağlı
olarak, Türkiye’de kurulacak yeni sosyalist iktidar sadece pratikte kadınlara tam yasal eşitlik -yani kadınların
özgürleşmesini sağlayacak temel hak ve özgürlükler, mesela kürtaj ve doğum kontrolü de içeren üreme
özgürlüğü- sağlanması ve bunun uygulamaya geçilmesini değil, aynı zamanda kadınların ve LGBTİQ+
bireylerin her toplumsal alanda erkeklerle eşit olacak şekilde katılımının artırılmasını; ekonomik ve sosyal
ilişkilerle politika, ideoloji ve kültür alanlarında ataerkil, baskıcı ve ötekileştirici düzeni tüm kalıntılarıyla
ortadan kaldırmanın önemi ve ihtiyacı devamlı olarak vurgulanacak ve yapılacak kapsamlı planlamalarla
yaygınlaştırılacaktır.
Kadınların ve LGBTİQ+ bireylerin bir bütün olarak özgürleştirilmesi amacı desteklenecek ve bu mücadelenin
toplumu ve dünyayı bir bütün olarak dönüştürmedeki temel rolü vurgulanacaktır. Bu yönelim ve buradan
beslenen politika ve yasalar, devrim sonrası kurulacak yeni cumhuriyetin tüm katmanlarında hükümetin
yetkisi ve etkisiyle politik, hukuksal ve ahlaki güçlerle uygulanacak, bu bağlamda geliştirilecek,
desteklenecek ve teşvik edilecektir. Kadınlar ve LGBTİQ+ bireyler devrimden sonra yeni kurulacak sosyalist
toplumda -ve şüphesiz devrimin hazırlanacağı devrim öncesindeki hazırlık evresinde devrimci ilişkiler ağı
içerisinde- devamlı olarak baskının ve esaretin zincirlerinden koparak tüm insanlığın özgürleşmesine en
önemli katkıyı sunacaklardır.
Bob Avakian’ın altını çizdiği gibi, bizler popülizmin veya yüzeysel bir olgunun peşinden gitmiyoruz. Geçmişte
komünizme yönelmiş toplumların gerçek kazanımlarından ve tali eksikliklerinden öğrenmeye devam
ediyoruz. Herhangi bir verili zamanda insanların ne düşündüğüne veya ne yaptığına göre hareket etmiyoruz.
Kadınların ezilmesinin çok derin bir unsuru olduğu bu sistemin temelindeki çok derinlere kök salmış
çelişkilere bakarak ve onları tahlil ederek hareket ediyoruz. Tam içinde bulunduğumuz anda, bu çelişkinin
etrafında olması gereken türden bir kitle devinimi ve mücadelesi mevcut değil. Ancak bu, bunun derinlere
yerleşmiş bir çelişki olmadığı anlamına gelmez. Bunun anlamı, ihtiyaç duyulan türden kitle mücadelesinin
etrafında şekilleneceği başka çelişkilerin de olduğu ve bunların da nihai amacı komünizm olan genel devrimci
mücadeleye bağlanması gerektiğidir. Bu stratejik açıdan çok elverişlidir. Kısa vadede elverişsiz olan boyutları
bulunan pek çok çelişkiye bağlıdır ancak genel ve stratejik açıdan çok elverişlidir. Eğer toplumda, nefes alma
ve insan gibi yaşama temel ihtiyacını yalnızca komünist devrimle sağlayabilecek bir gruptan
bahsedecekseniz, bunun kadın kitleleri kadar geçerli olduğu bir başka grup yoktur.”53

Sonuç:
İnsanların yaşadıkları üzüntüler ve kaygılarından dolayı ilahi bir teselliye ihtiyaç duymayacakları bir dünya
yaratmak, her seferinde yaşanan gereksiz acıları ortadan kaldırmak, hiç bitmeyen ve gittikçe derinleşen
bütün bu yoksulluklara ve kahredici eşitsizliklere bir son vermek gerekiyor. Çocukların kendileriyle alay
edilmeden veya dini emirler tarafından korkutulmadan, cinsel şiddete, korkuya, işkenceye ve dayağa maruz
kalmadan çok yönlü gelişimlerini özgürce sürdürebilecekleri, kadınların binlerce yıldır maruz kaldıkları
ataerkil baskı, seksist söylem-yaklaşımlar ve cinsel şiddetten ilelebet kurtulacakları, yine kadınların annelik
veya oldukça zararlı bir kavram olan bekaret gibi kriterlerle değerlerinin belirlenmeyeceği, toplumdaki tüm
baskıcı ve eşitsiz ilişkileri kökten dönüştürmenin aktif özneleri olacakları, LGBTİQ+ bireylerin cinsel
yönelimleri ve yaşam tarzlarından ötürü hiçbir şekilde saldırıya uğramayacakları ve kendilerini toplumun
tüm bireyleri gibi ifade edebilecekleri kökten farklı bir toplum, kökten farklı bir dünya mümkün. Bu dünyaya
ulaşabilmek için insanlığın her tür dini ideoloji ve inanç sisteminden, bunların kurum ve temsilcilerinin
boyunduruğundan kalıcı olarak kurtulabilmesi gerekiyor. Böylesi büyük ve tarihi bir görev için şüphesiz en
başta doğru bir önderliğe ve bilimsel bir yöntem ve yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır.
Kadınlara yönelik baskı toplumun sınıflara bölünmesi ile bağlantılıdır ve ailenin kendi yapısı da dahil olmak
üzere yaşamın her alanında derinden kök salmıştır ve onun kökünü kazımak için kadınların gücünü ve
erkekleri öne çıkarmak şu an acil bir ihtiyaçtır. Kadınların baskı altına alınması ve ezilmesi ne yüzeysel bir
olgudur ne de sadece geçmişten kalan birtakım kalıntılardır. Kökleri meta üretimi ve değişimi ilişkisinden
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doğan ve topluma derinlemesine nüfuz eden ataerkil ilişkilerde yatmaktadır. Bugün Türkiye/Kuzey
Kürdistan’da mevcut rejim, açık bir şekilde kadını bastırmak ve patriyarkanın İslamcı ideoloji ile yoğurulmuş
biçimine tabi kılmak istemektedir. Bunu yaparken baz aldıkları temel, İslamcı-Türkçü faşist ideolojileridir. Bu
ideolojiyi, siyasal İslam’ın radikal bir biçimi ile şoven Türk milliyetçiliğinin zehirli bir birleşimini
oluşturmaktadır ve şu an rejimin kendi hedefleri ve arzuladıkları dünya doğrultusunda toplumu negatif
yönde biçimlendirmesindeki en etkin silah konumundadır.54
Dahası, bu durum devrimci hareket için bir “mihenk taşı” meselesidir. Devrim, şimdi her nerede olursa
olsun, kadınlara yönelik baskılara karşı mücadele etmelidir ve iktidar ele geçirildikten sonraki çok daha
elverişli koşullarda da tam kurtuluş hedeflenerek mücadeleye devam edilmelidir. Türkiye/Kuzey
Kürdistan’da devrimle birlikte kurulacak yeni sosyalist iktidar kadınların ve LGBTİQ+ bireylerin tam olarak
özgürleşmesi yolunda, bunun dünya devriminin ve tüm insanlığın özgürleşmesinin önemli bir parçası olduğu
perspektifiyle hareket edecektir. Bu vizyon özellikle üretim araçlarının mülkiyetinin kökten değiştirilip
kolektifleştirilmesi ardından üst yapı alanında komünizm yolunda gerçekleşetirilecek sayısız devrim ve atılım
ile güçlü bir temel üzerinde, devrimin özgürleşmeyi destekleyecek yeni kurumları ve biçimleri ile gelişimi
destekleyecektir.

Bilimsel yöntem ve yaklaşımın topluma uygulanması ve her seferinde daha da derinleştirilmesi üzerinde
biçimlenecek, insanlığın ve gezegenin sorumluluğunu üstlenerek gerçek kurtuluşu hedefleyecek
düşüncelere; devrimcileştirilmesi gereken tutumlar, eğilimler ve davranışlar arasında yeni bir ahenge, yeni
bir anlamlandırmaya, kökten farklı devrimci yeni bir ahlaka ihtiyacımız var. Yeni Komünizmin mimarı ve
devrimci önder Bob Avakian’ın açık bir şekilde belirttiği üzere;
“Kurtuluşu hedeflemeyen girişimlere ve geleneğin zincirlerinin eski püskü bir “devrim” bayrağı altında
güçlendirilmesine karşı, burada söz konusu olan gerçek ve eşi benzeri görülmemiş bir devrimdir. Bahsedilen
şey, binlerce yıldır korkunç sonuçlar doğuran ve şimdiye kadar kaçınılmaz şekilde baskıcı bölünmeler üreten
insanlık tarihini yepyeni bir aşamaya ilerletmekten ve bunların geride bırakılmasından daha azı değildir.
Geleneğin zincirlerini kırmak için verilen savaşın can alıcı kısmı, bu tarihi önemdeki dönüşüme tekabül eden
kökten yeni bir ahlakı öne çıkarmaktır. Bu durum gerçekler ışığında “geleneksel ahlakın” ne olduğunu ortaya
çıkarabilir ve aynı zamanda insan ilişkileri için çok daha yüksek bir temele giden yolu aydınlatabilir.”55
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Bob Avakian’ın şu ifadesi kritik önemdedir; “Kadınların ezilmesi ve onların kurtuluşu için verilen mücadele,
tüm boyutlarıyla hem bu ülke içinde hem de bir bütün olarak dünyada stratejik bir sorun olarak, her türlü
baskı ve sömürünün kökünü kazıma ve bütün insanlığın kurtuluşu için yürütülen genel mücadelede hayati
bir önem oynayabilecek ve oynaması gereken bir şey olarak görülmelidir.”
Bu sadece zincirin bir halkasının kırılması meselesi değildir. Eğer ki zincirler sökülüp atılmazsa, kadınlar ve
LGBTİQ+ bireyler dahil olmak üzere insanlığın kurtuluşu gerçekleşemeyecektir. Bu yüzden, insanlığın
yarısının binlerce yıldır süre giden baskılanmasının ve sömürülmesinin son bulabilmesi için hakiki bir
kurtuluşa yönelik günümüzdeki büyük başkaldırıların, dünya çapında nihai hedefi komünist bir toplum olan
gerçek bir devrim stratejisi temelinde -yani Bob Avakian’ın geliştirmiş olduğu yeni komünizm temelinde- ele
alınması ve artarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Kadınlar sadece bu devrimin yapılmasında değil aynı
zamanda sürdürülmesinde ve toplumsal ve sınıfsal bölünmenin ötesine geçebilmesinde muazzam bir rol
oynayacaklardır. “Proleter devrimin sağlam bir gücü olarak kadınların öfkesi tamamen açığa
çıkarılmalıdır!”

Dikkat Edilmesi Gereken Kavramlar:
*Cinsiyetçilik: Kişilerin cinsiyetine bağlı olarak ortaya çıkan ayrımcılık veya yanlılık. Aynı zamanda toplumsal
cinsiyet yanlılığı veya cinsiyet yanlılığı olarak da tanımlanır.
*Eski tarz cinsiyetçilik: Kadına karşı açık veya kapalı önyargı.
*Modern seksizm: Kadınlara karşı üstü kapalı ve güç algılanan önyargılar, neoseksizm de denir.
*Şeytan kadın: Kadınların, Adem ve Havva hikayesinde olduğu gibi, dünyadaki tüm günahların ve
ahlaksızlığın kaynağı olduğu inancı

Bob Avakian’ın geleneksel ahlak ve Hristiyan faşizmin ideologları karşısında analizlerini içeren 1999 yılında
yayınlanan “Kemiklerin Minberinden Vaaz Vermek” isimli bu kitabın Türkçe baskısı yakında yayınlanacaktır.
Yukarıda aktarılan bu bölüm ayrıca Bob Avakian’ın kadınların ve tüm insanlığın kurtuluşu meselesine odaklandığı
“Break All The Chains!” kitabı içine de dahil edilmiştir. “Break All The Chains” kitabının Türkçe çeviri süreci devam
etmektedir.
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