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8 Mart, tüm dünyada Emekçi Kadınlar 
Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu ay Nâzım 
Hikmet’in kadınlar hakkında bilinmeyen bir 
yazısını sizlere sunmak istedik. Nâzım’ın Tür-
kiye’de ilk kez yayımlanan bu yazısı, Jenşinı 
Mira (Dünyanın Kadınları) dergisinin 1959/9 
nolu sayısında çıkmış. Dergi, Uluslararası 
Demokratik Kadın Federasyonu’nun1 aylık 
yayın organı. (Jenşinı Mira), İngilizce, Arap-
ça, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Fransızca 
yayımlanmış. Aşağıdaki yazı ise Rusça baskı-
sında yer almış. Nâzım’ın kadınlara yönelik bu 
hitabı, derginin ön iç kapağında bir fotoğrafıy-
la birlikte basılmış.

Yazının hemen altında Nâzım Hikmet hak-
kında kısa bir bilgi de verilmiş. Türk şairi 
Nâzım’ın şanının ülke sınırlarını aştığı belir-
tilirken 57 yaşındaki şairin emekçilerin hak-
larını fedakârca savunduğunun altı çizilmiş. 
Nâzım’ın tutukluluk sürecinden de bahsedilir-
ken, şiirleriyle dünyanın her yerindeki mesele-
lere kayıtsız kalmadığı da vurgulanmış. 

Aşağıda tam metnini sunduğumuz ve 
Nâzım’ın başlıksız olarak kaleme aldığı yazı, 
Rusçadan Türkçeye çevrilmiştir. Biz de bu 
vesileyle okurlarımızın Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nü kutlarız.

Bir oğul ve baba olarak ve kendi kişi-
sel tecrübelerime dayanarak insan varlığının 
manevi-maddi gelişimine kadınların etkisinin 

ne kadar büyük, erkeklerin etkisi kadar da doğ-
rudan ve yoğun olduğunu biliyorum.

Buna rağmen bugün hâlâ kadınlar, annele-
rimiz ve kız kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kız 
çocuklarımız, özellikle az gelişmiş ülkelerde 
köle durumundadır. Ve hatta kanunların haya-
tın her alanında kadınlara siyasi ve ekonomik 
eşitliği tanıdığı ülkelerde dahi, binlerce yıllık 
tarihin eski ataerkil gelenekleri, resmi olma-
sa da en azından geçmişin zor yok olan bazı 
kalıntılarında hâlâ hüküm sürmektedir.

Torunlarımın ve onların torunlarının yaşa-
yacağı zamanları; ne yoksulluğun, ne işsizli-
ğin, ne ırkçı ayrımcılığın, ne sınıfsal düşman-
lığın bilineceği dönemleri; kadınların ezilmesi 
dâhil tüm siyasi ve ekonomik baskıların uzak 
geçmişte sadece bir hatıra olacağı dönemleri 
mutlulukla düşünüyorum. İnsanlar, şuan içine 
sıkıştığımız sınırların yok olduğu bir çağda 
yaşayacaklar. Yaşlanmadan 150 yaşına kadar 
bir ömür sürecekler. Hatta bu yaşta genç öle-
cekler.

Kadınlara, erkeklerin bilincindeki efendi-
liğin ataerkil ruhunun ve aynı şekilde binler-
ce yıl boyunca kadınlara nüfuz etmiş boyun 
eğme duygusunun tamamen kökünün kazına-
cağı geleceğe mutlulukla baktığımı söylemek 
istiyorum.

Nâzım Hikmet

Nâzım Hikmet’in kadınlar 
hakkında bilinmeyen yazısı

Hazırlayan: Dr. Mehmet Perinçek

1 Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu, 1945 yılının Aralık ayında Paris’te kurulmuştur. 1974 yılına gelindiğinde 97 ülke-
den 112 kadın örgütünü bir araya getirmeyi başarmıştır. Soğuk Savaş döneminde Sovyet yanlısı bir çizgi izleyen örgüt, Kasım 
1949'da Moskova'da düzenlediği kongrede alınan kararla 1 Haziran tarihini Dünya Çocuk Günü ilan etmiştir. Federasyon, varlı-
ğını sönük de olsa hâlâ sürdürmektedir.
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