V.Đ. LENĐN
SOVYET ĐKTĐDARI VE KADININ DURUMU
Sovyet iktidarının ikinci yıldönümü, bu sürede ulaşılanlara bir gözatmamıza ve gerçekleştirilmiş
olan devrimin anlamını ve amaçlarını gözönüne getirmemize vesile oluyor.
Burjuvazi ve yandaşları, bizi demokrasiyi yaralamakla suçluyorlar. Oysa biz diyoruz ki, sovyet
devrimi demokrasinin hem derinlemesine hem de genişlemesine gelişmesi için, ve üstelik
emekçi ve kapitalizm tarafından ezilen yığınlar için olan, dolayısıyla halkın büyük çoğunluğu
için olan, (sömürenler) kapitalistler, zenginler için olan) burjuva demokrasisinden farklı,
(emekçiler için olan) sosyalist bir demokrasi için şimdiye kadar örneği görülmedik bir itilim
yarattı.
Kim haklı?
Bu soruyu titizlikle incelemek ve onun derinine inmek, bu iki yılın deneyimlerinden ders almak
ve demokrasiyi daha da genişletmeye iyiden iyiye hazırlanmak demektir.
Kadının durumu burjuva ve sosyalist demokrasiler arasındaki farkı özellikle apaçık gösterir ve
ortaya atılan soruyu özellikle anlaşılır şekilde yanıtlar.
Burjuva cumhuriyette (yani toprakta, fabrika ve işletmelerde, hisse senetlerinde vb. özel
mülkiyetin olduğu yerde), en demokratik cumhuriyet de olsa, dünyanın hiçbir yerinde,
hiçbir ileri ülkede, büyük Fransız (burjuva-demokratik) Devriminden beri beş çeyrek yüzyıl
geçmiş olmasına karşın, kadın için tam hak eşitliği yoktur.
Burjuva demokrasisi sözde eşitlik ve özgürlük vaadeder. Gerçeklikte bir tek, en ileri
cumhuriyet bile insan soyunun kadın yarısını, erkekle tam yasal eşitliğe ve erkeğin vasiliğinden
ve baskısından özgürleşmeyi getirmedi.
Burjuva demokrasisi özgürlük ve eşitlik üzerine kulağa hoş gelen sözler , tumturaklı sözcükler ,
abartmalı vaatler ve gürültülü sloganlar demokrasisidir; gerçekte ise bütün bunlarla kadının
özgürlüksüzlüğü ve eşitsizliği, çalışanların ve sömürülenlerin özgürlüksüzlüğü ve eşitsizliği
gizlenir.
Sosyalist demokrasi ya da Sovyet demokrasisi, kulağa hoş gelen, ama yalan olan sözleri bir
yana atar ve “demokrat”ların, mülk sahiplerinin, kapitalistlerin ya da tahıl fazlalarını aç işçilere
fahiş fiyatlarla satarak zengin olan tok köylülerin ikiyüzlülüğüne amansızca savaş açar.
Kahrolsun bu çirkin yalan! Ezilenler ile ezenlerin, sömürülenler ile sömürenlerin “eşitliği”
olamaz, yoktur ve olmayacaktır. Kadın için erkeğin yasal ayrıcalıkları karşısında hiçbir özgürlük
olmadıkça, sermayenin boyunduruğundan işçinin; kapitalistlerin, mülk sahiplerinin ve
tüccarların boyunduruğundan çalışan köylünün hiçbir özgürlüğü olmadıkça, gerçek “özgürlük”
olamaz, yoktur ve asla olmayacaktır.
Bırakın yalancılar ve ikiyüzlüler , beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları, genelde
özgürlük, genelde eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleriyle halkı aldatmaya çalışsınlar.
Đşçilere ve köylülere şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini indirin, körlerin gözlerini açın.
Onlara sorun:
-Hangi cinsin hangi cinsle eşitliği?
-Hangi ulusun hangi ulusla eşitliği?
-Hangi sınıfın hangi sınıfla eşitliği?
-Hangi boyunduruktan ya da hangi sınıfın boyunduruğundan kurtuluş? Hangi sınıf için
özgürlük?
Bu

soruları

ortaya

atmaksızın,

bunları

önplana

çıkarmaksızın,

bunların

sessizce
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geçiştirilmesine, gizlenmesine, örtbas edilmesine karşı savaşmaksızın politikadan ve
demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten ve sosyalizmden sözeden kimse, emekçilerin en acımasız
düşmanıdır, kuzu postuna bürünmüş kurttur, işçilerin ve köylülerin en kötü düşmanıdır, mülk
sahiplerinin, çarların ve kapitalistlerin bir uşağıdır.
Sovyet iktidarı, Avrupa'nın en geri ülkelerinden birinde, iki yıl içinde, kadının kurtuluşu için,
“güçlü” cins ile eşit kılınması için, bütün dünyadaki ileri, aydın, “demokratik” cumhuriyetlerin
topunun 130 yılda yaptıklarından daha çok şey yaptı.
Aydınlanma, kültür , uygarlık, özgürlük -kulağa hoş gelen bu sözcüklere, dünyanın bütün
kapitalist, burjuva cumhuriyetlerinde, evlilik ve boşanma, evlilik-dışı çocukların “evlilik-içi”
çocuklar karşısında haksızlığa uğratılması ile ilgili inanılmaz bayağılıkta, tiksinç alçaklıkta,
hayvanca kabalıkta yasalar, erkek için ayrıcalıklar, kadın için aşağılamalar ve onur kırmalar
içeren yasalar eşlik eder.
Sermayenin boyunduruğu, “kutsal özel mülkiyet”in boyunduruğu, burjuvanın darkafalılığından,
küçük mülk sahibinin bencilliğinden kaynaklanan despotluk -bunlar, burjuvazinin en
demokratik cumhuriyetlerini bile bu pis ve alçakça yasalara dokunmaktan alıkoydu.
Sovyet Cumhuriyeti, işçilerin ve köylülerin cumhuriyeti, bu yasaları bir darbede süpürüp attı,
burjuva yalandan ve burjuva ikiyüzlülükten taş üstünde taş bırakmadı.
Kahrolsun bu yalan! Ezilen bir cinsiyet varoldukça,. ezilen bir sınıf varoldukça, sermayede,
hisse senetlerinde özel mülkiyet varoldukça, tahıl fazlalarıyla açları uşaklaştıran toklar
varoldukça, herkes için özgürlükten ve eşitlikten sözeden yalancılar kahrolsun. Herkes için
özgürlük değil, herkes için eşitlik değil, tersine, ezenlere ve sömürenlere karşı, ezme ve
sömürme olanağının ortadan kaldırılması için savaşım. Sloganımız budur!
Ezilen cins için özgürlük ve eşitlik!
Đşçiler için, emekçi köylüler için özgürlük ve eşitlik!
Ezenlere karşı savaşım, kapitalistlere karşı savaşım, vurgunculara, kulaklara karşı savaşım!
Bizim savaşım sloganınız budur , bizim proleter gerçeğimiz budur, bu sermayeye karşı
savaşımın gerçekliğidir, genel özgürlük ve eşitlikle, herkes için özgürlük ve eşitlikle ilgili
yaltakçı, ikiyüzlü, kulağı okşayan boş sözleri sermaye dünyasının yüzüne vurduğumuz
gerçekliktir bu.
Ve tam da bu ikiyüzlülüğü teshir ettiğimizden ötürü, devrimci enerjiyle ezenlere karşı,
kapitalistlere karşı ve kulaklara karşı, ezilenler için ve emekçiler için özgürlüğü ve eşitliği
gerçekleştirdiğimizden ötürü -tam da bundan ötürü Sovyet iktidarı bütün dünyada işçilerin
gönlünü kazandı.
Đşte bundan ötürüdür ki, Sovyet iktidarının ikinci yıldönümünde, dünyanın bütün ülkelerinde
işçi yığınlarının gönlü, ezilenlerin ve sömürülenlerin gönlü bizden yanadır.
Đşte bundan ötürüdür ki, Sovyet iktidarının ikinci yıldönümünde, açlığa ve soğuğa karşın, bize
emperyalistlerin Sovyet Cumhuriyeti’ne karşı savaşını zorla kabul ettiren bütün yoksunluklara
karşın, davamızın haklılığına inancımız tamdır, bütün dünyada Sovyet iktidarının kaçınılmaz
zaferine inancımız tamdır.
LENĐN,
6.11.1919,
Eserler, cilt 30, s. 104-107, Almanca
Kadın Sorunu Üzerine, Marx, Engels, Lenin Stalin, Komintern & Clara Zetkin, s. 54-58,
Đnter Yayınları

V.Đ. LENĐN
ULUSLARARASI KADIN GÜNÜ ÜZERĐNE
Kapitalizm, ekonomik ve dolayısıyla toplumsal eşitsizlik ile biçimsel eşitsizliği birleştirir. Bu,
kapitalizmin, burjuvazinin yandaşlarınca, liberallerce, yalanlarla gizlenmeye çalışılan ve küçükburjuva demokratlarca anlaşılmayan temel özelliklerinden biridir. Kapitalizmin bu özelliğinden,
başka şeylerin yanısıra şu sonuç çıkar: Ekonomik eşitlik için kesin savaşımla birlikte, kapitalist
eşitsizliğin açıkça itiraf edilmesi ve belirli koşullarda bu eşit eşitsizlik itirafının proleter devlet
düzeninde bile temel alınması (Sovyet anayasası) zorunluluktur.
Oysa biçimsel eşitlikle ilgili olarak bile, yasa önünde eşitlik, tok ile açın, mülklü ile mülksüzün
“eşitliği” kapitalizm için tutarlılık olanaksızdır. Ve bu tutarsızlığın en kötü görünüşlerinden biri,
kadın ile erkek arasındaki yasal eşitsizliktir. Hiçbir burjuva devlet, en ileri, cumhuriyetçi,
demokrat devlet bile, kadına tam hak eşitliği vermedi.
Ama Rusya Sovyet Cumhuriyeti, kadının haklarını sınırlayan yasal engellerin hepsini bir vuruşta
hiç istisnasız ortadan kaldırdı ve kadına yasa önünde tam hak eşitliği sağladı.

Denir ki, kültür düzeyi en iyi, kadının yasal durumuyla nitelendirilir. Bu iddiada derin bir
gerçeklik bulunmaktadır. Bu görüş açısından da, ancak proletaryanın diktatörlüğü, yalnızca
sosyalist devlet, daha yüksek bir kültür düzeyine ulaşabilirdi ve ulaştı da.
Bundan ötürü, proleter kadın hareketinin, yeni, eşsiz ve güçlü atılımı, ilk Sovyet
Cumhuriyeti'nin kurulması (ve pekiştirilmesi) ile ve -aynı zamanda ve onunla birlikte- Komünist
Enternasyonal ile ayrılmaz biçimde bağlıdır.
Kapitalizm tarafından, doğrudan ya da dolaylı, tam ya da kısmen ezilenler sözkonusu olunca,
demokrasiyi güvenceleyenin özellikle sovyet düzeni ve yalnız sovyet düzeni olduğu
söylenmelidir. Bu işçi sınıfının ve yoksul köylülerin durumundan açıkça anlaşılır. Bu, kadının
konumunda açıkça görülebilir.
Ama sovyet iktidarı sınıfların ortadan kaldırılması için, ekonomik ve toplumsal eşitlik
uğruna en son kesin savaşım demektir. Demokrasi, sadece kapitalizmin ezdikleri, bu arada
ezilmiş cins için olan bir demokrasi bile, bize yetmez.
Proleter kadın hareketi, biçimsel bir eşitlik için savaşımı değil, bilakis kadının ekonomik ve
toplumsal eşitliği için savaşımı temel görevi bilir .Kadını toplumsal üretim çalışmasına katmak,
onu ebediyen ve sadece mutfak ve çocuk odasına kapatan, köreltici ve aşağılayıcı “ev
köleliğinden” kurtarmak -işte temel görev budur.
Bu, hem toplumsal pratiğin, hem de görüşlerin temelli bir dönüşümünü gerektiren uzun süreli
bir savaşımdır. Buna rağmen, bu savaşım, komünizmin tam zaferiyle bitecektir.
LENĐN, 4.3.1920,
Eserler, C. 30, s. 400/401
Kadın Sorunu Üzerine, Marx, Engels, Lenin Stalin, Komintern & Clara Zetkin, s. 61-62
Đnter Yayınları

V.Đ. LENĐN
ULUSLARARASI KADINLAR GÜNÜ
Bolşevizmde ve Rus Ekim Devriminde başta gelen, temel olan şey, tam da kapitalizm koşullarında en çok
ezilmiş olanların politikaya katılmalarıdır. Onlar, monarşi koşullarında da, burjuva-demokratik
cumhuriyetlerde de, kapitalistlerce aşağılandılar, aldatıldılar ve soyuldular. Toprakta, fabrikada ve
işletmede özel mülkiyet ayakta kaldığı sürece, halk emeğinin kapitalistlerce bu ezilmesi, bu aldatılması,
bu soyulması kaçınılmazdı.
Bolşevizmin özü, sovyet iktidarının özü, burjuva demokrasisinin yalanlarını ve ikiyüzlülüğünü ortaya
koymak, toprakta, fabrika ve işletmede özel mülkiyeti ortadan kaldırmak ve bütün devlet iktidarını
emekçi ve sömürülen yığınların ellerinde toplamaktır. Onlar, bu yığınlar, politikayı, yani yeni toplumun
kurulması işini kendi ellerine alıyorlar. Bu güç bir iştir, yığınlar kapitalizm tarafından sindirilmişler ve
aşağılanmışlardır; ama ücretli kölelikten, kapitalist uşaklıktan kurtulmanın başka bir yolu yoktur ve
olamaz.
Ama kadınlar politikaya çekilmeksizin, yığınlar politikaya katılamaz. Çünkü Đnsan soyunun kadın yarısı,
kapitalizm koşullarında iki kat ezilmiştir. Đşçi ve köylü kadınlar sermaye tarafından ezilirler ve bunun
dışında en demokratik burjuva cumhuriyetlerde bile, birincisi, hak eşitlikleri olmadan kalırlar; ikincisi -ve
esas önemli olan budur en kaba, en ağır, insanı en çok körelten işte, mutfaktaki ayrıntılarla ve bir bütün
olarak aile yönetiminin ayrıntılarıyla ezildikleri için, “ev köleliği” içinde kalırlar , “ev köleleri” olarak
kalırlar.
Bolşevik, sovyetik devrim, kadının ezilmesinin ve eşitsizliğinin köklerine baltayı, şimdiye kadar
yeryüzünde hiçbir partinin ve hiçbir devrimin göze almadığı bir şekilde derinlemesine vurdu. Bizde,
Sovyet Rusya'da, kadın ile erkek arasındaki yasal eşitsizlikten bir iz bile kalmadı. Evlilik ve aile
hukukundaki özellikle laçka, bayağı, ikiyüzlü eşitsizlik, çocuğa ilişkin eşitsizlik, sovyet iktidarı tarafından
tamamıyla ortadan kaldırıldı. Bu, kadının özgürleşmesi için yalnızca ilk adımdır. Ama burjuva, ve en
demokratik bir tek cumhuriyet bile, bu ilk adımı olsun atmayı göze almamıştır .Bunu “kutsal özel
mülkiyet” karşısındaki korku yüzünden göze almamışlardır.
Đkinci ve en önemli adım, toprakta, fabrikada ve işletmede özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. Kadının tam ve
gerçekten kurtulması için, “ev köleliği”nden kurtulması için yol, kadının ev ekonomisinin küçük
ayrıntılarından toplumsallaştırılmış büyük ev ekonomisine geçmesiyle ve yalnızca böylelikle açılır.
Bu geçiş güçtür; çünkü burada sözkonusu olan, pek derinlere kök salmış, alışılmış, katılaşmış,
kemikleşmiş bir “düzen”in (gerçekte bir “düzen”in değil, korkunç ve barbarca bir durumun)
değiştirilmesidir. Ama bu geçiş başladı, iş ele alındı, yeni yola girdik.
Ve uluslararası kadınlar gününde dünyanın bütün ülkelerindeki sayısız kadın işçi toplantılarından,
işitilmedik ölçüde ağır ve güç, ama büyük, dünya tarihi çapında büyük ve gerçek kurtuluş hareketini
başlatmış olan Sovyet Rusya 'ya selamlar uçurulacak. Kudurmuş ve çoğu zaman canavarca burjuva
gericilik karşısında cesareti yitirmemek için cesur seslenişler yankılanacak. Bir burjuva ülke ne kadar
“özgür” ya da “demokratik” ise, kapitalistler çetesi işçilerin devrimine karşı o kadar çok azıtır ve kudurur;
bunun bir örneği demokratik Kuzey Amerika Birleşik Devletleri cumhuriyetidir. Ancak işçi artık kitlesel
olarak uyanmıştır. Emperyalist savaş, Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi geri kalmış Asya'da da,
uyuklayan, dalgın, uyuşuk yığınları kesinlikle sarsıp uyandırdı.
Buz, dünyanın bütün köşelerinde ve bucaklarında kırıldı.
Halkların emperyalizmin boyunduruğundan kurtuluşu, kadın ve erkek işçilerin sermayenin
boyunduruğundan kurtuluşu durdurulamaz biçimde ilerliyor. Bu eseri milyonlarca ve onmilyonlarca kadın
ve erkek işçi, kadın ve erkek köylü ileriye taşıyacaktır. Ve bundan ötürüdür ki, emeğin sermayenin
boyunduruğundan kurtulması eseri bütün dünyada zafere ulaşacaktır.
LENĐN,
4.3.1921,
S. 159-161, Almanca
Kadın Sorunu Üzerine, Marx, Engels, Lenin Stalin, Komintern & Clara Zetkin, s. 63-65.
Đnter Yayınları

J.V. STALĐN
ULUSLARARASI , KADINLAR GÜNÜ
Đnsanlık tarihinde, ezilenlerin hiçbir büyük hareketi, emekçi kadınların katılımı olmadan
yürümemiştir. Ezilenlerin arasında en ezilenler olan emekçi kadınlar, özgürlük eyleminin büyük
yolunun kenarında kalmadılar ve kalamazlardı. Kölelerin kurtuluş hareketi, bilindiği gibi,
yüzlerce ve binlerce büyük kadın şehit ve kahramanı yaratmıştır. Serflerin özgürlüğü için
savaşanların oluşturduğu sıralarda, onbinlerce emekçi kadın vardı. Ezilen kitlelerin kurtuluş
hareketinin en güçlüsü olan, işçi sınıfının devrimci hareketinin, bayrağı altında, milyonlarca
emekçi kadını toplaması şaşılacak birşey değildir.
Uluslararası kadınlar günü, işçi sınıfının kurtuluş hareketinin büyük geleceğinin habercisi ve
yenilmezliğinin delilidir.
Emekçi kadınlar, işçi ve köylü kadınlar, işçi sınıfının büyük yedek kuvvetlerini teşkil ederler. Bu
önemli yedek kuvvet nüfusun yarısından çoğunu oluşturur. Kadın yedek kuvveti, işçi sınıfının
yanında mı, karşısında mı olacaktır? Proleter hareketinin kaderi, proleter devriminin ve proleter
iktidarının zaferi ya da yenilgisi buna bağlıdır. Đşte bu yüzden proletaryanın ve onun en ileri
müfrezesi olan Komünist Partisi'nin görevi, kadınları, işçi ve köylü kadınları, burjuvazinin
etkisinden kurtarmak ve bunları proletaryanın bayrağı altında, politik olarak eğitmek ve
örgütlemek için kesin mücadele vermektir.
Uluslararası kadınlar günü, emekçi kadınlardan oluşan yedek gücü, proletaryanın yanına
çekmek için bir yöntemdir.
Fakat emekçi kadınlar sadece bir yedek güç oluşturmazlar. Onlar, işçi sınıfının doğru politikası
sonucu, işçi sınıfının, burjuvaziyle savaşacak olan gerçek bir ordusu olabilirler ve olacaklardır.
Emekçi kadınların bu yedek gücünü, proletaryanın büyük ordusunun yanında çarpışan bir işçi
ve köylü kadınlar ordusu haline getirmek: işte işçi sınıfının kesin ikinci görevi.
Uluslararası kadınlar günü, işçi ve köylü kadınları, işçi sınıfının bir yedeğinden, proletaryanın
kurtuluş hareketinin aktif bir ordusuna dönüştürmek için bir araç olmalıdır.
STALĐN,
“Uluslararası kadınlar günü için”
Pravda, 8 Mart 1925,
Eserler, cilt 7, s. 41/42 Almanca
Kadın Sorunu Üzerine, Marx, Engels, Lenin Stalin, Komintern & Clara Zetkin, s. 79-80,
Đnter Yayınları.

