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Dünyanın en gelişmiş ülkesinden en geri 
kalmış ücrasına kadar; sömürülen, yıpratılan, incitilen, 
erkek olmayandır “kadın”. Hele ki, içinde mücadele 
ruhu ve çelik gibi sinirleri yoksa yaşayacaklarının 
ondaki etkilerini tarif etmek zor.

Çok eşlilik mi desem, erken yaşta evlilik mi desem, 
kadın istismarı mı, psikolojik şiddet mi, fiziksel şiddet mi 
, töre cinayeti mi, diri diri toprağa gömmek mi, trafikte 
kadın sürücü olmak mı, feodal yapı mı, ekonomik 
özgürlüğünün olmaması mı, okuma hakkının 
elinden alınması mı, kadın estetiğinin kullanılması 
mı, iş yaşamındaki mobbing ile mücadelesi mi,  iş 
bulma mücadelesi mi, taciz mi desem, tecavüz mü, 
yuvasını koruma içgüdüsünün kadını güzel olma 
zorunluluğuna itmesi mi desem… Ne desem içinde 
bambaşka hikâyeler barındıran birçok hayat. Hangi 
hikâyeye dokunsam incitilen bir kadın. Ya da hangi 
kadına dokunsam acıtan bir hikâye.

8 Mart 1857 tarihinde de bir hikâye yaşandı. 
ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha 
iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında 
greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması 
ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da 
çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan 
barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 
129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i 
aşkın kişi katıldı. 

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın 
Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı 
kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
önderlerinden Clara Zetkin, tekstil fabrikası yangınında 
ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler 
Frauentag” (International Women’s Day - Dünya 
Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve 
öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Bilinen bir hikâyenin anısına, bilinmeyen 
onca hikâyenin haykırdığı gündür 8 Mart. Birliğin, 
Beraberliğin ve Dayanışmanın günüdür. İşte bu 
yüzden bir araya geliriz. Alanlarda hep birlikte 
haykırırız.

Diyarbakır’da TMMOB’li kadınlar olarak birlik 
olmanın mutluluğuyla bir araya geldik 8 Mart’ta. 
Beraberliğimizi kahvaltı ve Barış Ormanında fidan 
dikimi ile pekiştirdik.  Örgütümüze, yaşamımıza ve 
geleceğimize sahip çıkarak; “Kadınlar örgütlü TMMOB 
daha güçlü” sloganıyla yolumuza devam ediyoruz.

KADIN

Nazım HİKMET

JIN JIYAN AZADÎ 
JIN AZAD BIBE, CÎHAN JÎ AZAD DIBE

JIN AŞİTİ DIXWAZIN

Hüsnügül GÖK

Kimi der ki kadın
uzun kış gecelerinde
yatmak içindir
Kimi der ki kadın yeşil bir
Harman yerinde dokuz zilli
Köçek gibi oynatmak içindir

Kimi der ki ayalimdir
Boynumda taşıdığım vebalimdir
Kimi der ki hamur yoğuran
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal
O benim kollarım, bacaklarım
Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.

Kadın


