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İthaf  

 

 

Faşist saldırıların hızla yükselmeğe devam ederek, halklarımızın 
mücadelesini sindirmeye çalıştığı ve buna karşılık proletarya sosya-
listlerinin, faşizmin yüzünü sergileyen ajitasyon ve propagandayı 
yükselttiği şu günlerde, Aynur Sertbudak yoldaşımızı anıyoruz. 

 
 

 
AYNUR SERTBUDAK YOLDAŞIN  

şahsında, 
DEVRİMCİ MÜCADELEMİZİN YOLUNDA  

KAYBETTİĞİMİZ BÜTÜN YOLDAŞLARIMIZI  
SAYGIYLA ANIYORUZ 

ANILARI YOLUMUZU AYDINLATIYOR!  
 

Bu ithaf, onun şahsında,  

sosyalizm yolunda sürdürülen  
mücadelemizin her adımında,  

emekleriyle var olduğumuz,  
emekleriyle büyüdüğümüz,  
emekleriyle onurlandığımız  

bütün kadın ve erkek yoldaşlarımız içindir! 
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Aynur Sertbudak yoldaşımız, antifaşist mücadeleye girerek sos-
yalizmin inançlı bir savunucusu, bir neferi durumuna yükselmiş, sınıf 
mücadelesinin kadını erkeği olamayacağını eylemleriyle göstermiş, 
mütevazı bir arkadaştı. Ankara'da Ziraat Fakültesi öğrencisi olan 
Aynur o yörede ev okul içinde faşistlere karşı yükseltilen mücadele-
de yerini alarak, faşizmin ancak örgütlü ve bilinçli mücadele ile yeni-
lebileceğini öğrenci yığınlarına kavratabilmek için elinden geleni 
yapıyordu. Çünkü şunu çok iyi biliyordu ki; faşistler tekelci sermaye-
nin egemenliğini, sömürü düzenini sürdürebilmek için kanlı saldırılar 
düzenliyorlar, biliyordu ki faşistler sermayenin azgın, kudurmuş kö-
pekleridir. Ve faşistler, işçi sınıfının sırtından elde edilebilecek büyük 
kârların düşüyle gözü dönmüş canilerdir.  

Onlar, işçi sınıfı ve tüm emekçi kesimler üzerinde terör estirerek, 
faşist kanlı bir diktatörlük kurabileceklerini sanıyorlar. Bunların bilin-
cinde olup da mücadele etmemek, faşist iktidarın kurulmasına yar-
dım etmek demektir. Hunharca katledilen ilerici ve yurtseverlerin, 
devrim yolunda şehit olanların, sömürüsüz bir düzene olan inançla-
rını yaşatmak, ancak faşizme karşı kararlı bir mücadeleyle müm-
kündür. Yüreklerinde nasırlaşan evlat acılarıyla ve Maraş'ta katledi-
len, işkence edilen nice gelinlerin, kızların çığlığını kulaklarında du-
yarak tüm emekçi kadınlar, kadınları bir "mal" olarak görüp onları 
birer çoğalma aracı durumuna iten faşistlere gereken dersi vermeli-
dir.  

Aynur yoldaş, tüm bunların bilincindeydi. Aynur yoldaşın devrimci 
mücadeledeki kararlılığını fark eden faşistler, onu hedef seçmekten 
kaçınmadılar. 10 Aralık 1976 günü okuluna gitmekte olan Aynur'u 
faşist kurşunlar katlettiler. Devrimciler, Aynur’un mücadelesine sahip 
çıktıkları gibi cenazesini de oligarşiye teslim etmediler.  

Aynur Sertbudak’ın cenazesi, proletarya sosyalistleri tarafından 
kaçırılarak, Ulus ve Kızılay meydanlarında gösteriler yapıldı. Bu 
izinsiz gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Ve Aynur Sertbudak'ın cena-
zesi ertesi gün yoldaşları tarafından İzmit'in Derince ilçesine, ailesi-
nin yanına götürüldü. Antifaşist gösteri durumuna gelen cenaze tö-
reninin bir parçası da orada gerçekleşti. Aynur yoldaşımızı toprağa 
gömdük, ama onun kararlı mücadelesini geçmişin karanlığına gö-
memeyiz.  
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Emekçi kadınlarımız arasında nice Aynur’lar, nice kararlı devrim-
ciler çıkacaktır. Onlar verdikleri mücadelede Aynur'un anısını yaşa-
tacaklardır. Faşizm kadınıyla erkeğiyle işçi sınıfının güçlü parmakları 
arasında ezilecektir. Her geçen gün faşizme olan hıncımızın bilendi-
ği şu günlerde, haIklarımızın düşmanı faşizmin üzerine daha da hızlı 
yürümek ilericilerin, devrimcilerin tarihi görevidir.  

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 97. 19 Aralık, 1979.   
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Sunuş  

 

  BELGELER-6. Kitabı Kadın “Sorunu”yla ilgili yazılara ayırmak 
ve 8 Mart’a yetiştirmek istedik. Ama ne yazık ki belge taramalarının 
uzun sürmesi nedeniyle takvimi tutturamadık. Çalışma Grubu olarak 
eksiklerimizden dolayı peşinen özür dileyerek, en azından bu ilk 
tecrübeyi; bu çalışmaya destek veren yoldaşlarımızın katkısıyla da-
ha da geliştirerek, güçlü bir arşiv kaynağı yaratabileceğimize yönelik 
inancımızı bir kez daha dillendirmek istiyoruz.  

  Amsterdam’da çalışmalarını sürdüren 
yüz yıllık bir Enstitü’nün arşiv koleksiyonları 
içinde yer alarak, insanlığın en uzun soluklu 
çabasına, özgürlük arayışına katılmak ve 
kendi deneyimlerimizi dünya deneyimleri ile 
birleştirerek dönüşüme ortak olabilmek… 
Böylesi bir hedefi düşünmek, böyle bir çaba içinde olmak bile başlı 
başına devrimci sorumluluktur diye düşünüyoruz. Belgelerimiz ya-
yınlandıktan sonra, belgelere ulaşımı kolaylaştırarak, herkesin ya-
rarlanabilmesi için Amsterdam’daki “Uluslararası Sosyal Tarih Ensti-
tüsü’nde (USTE) Türkiye Koleksiyonları” içerisine katacağız. Çalış-
ma Grubumuz ve burada ismini anmadığımız onlarca arkadaşımızın 
emeği, doğru adım attığımızın göstergesi olmaktadır.  

  Çalışma Grubu nicelik ve nitelik olarak giderek büyüyor. Artık 
“destek” değil, kendi emeğini sahiplenen bir katılım söz konusu. 
Kendilerine çalışma grubunda yer almalarını önerdiğimiz bazı yol-
daşlarımızın “nasıl istiyorsanız öyle yapın; ama biz bu çabayı des-
tekliyoruz ve katkılarımızı vermeye hazırız” içerikli mesajlarının ve 
desteklerinin gelmesi ise (ki gerçekten bu çalışma grubunun amacı-
nı anlamış ve kendisini de bu amacın içinde bulmuş; geçmişte farklı 
farklı “çizgilerde” yer alsalar da, bugün, sadece “yaşananların ne 
olduğunu” bir kez daha “anlamaya çalışma” olgunluğuyla, çalışmaya 
tereddütsüz destek veren, Mustafa YAVUZ, Burhan ÖZTÜRK, Bay-
ram IŞIL, Korkut AKIN, Ankara SAİME KADIN’ın 60’lık “gençleri” ve 
gerçekten çok sayıda arkadaşın katkılarını bu çaba içine katabilmiş 
olmak, Çalışma Grubu olarak emeğimizin her zerresinin sorumlulu-
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ğunun önemini artırdı. Bu desteğin verdiği güven gerçekten sadece 
enerjimizi ve gücümüzü değil, heyecanımızı da artırdı.  

  KURTULUŞ Hareketi saflarında şöyle ya da böyle bir neden-
le, uzun ya da kısa zaman içinde yer almış ve az ya da çok emek 
vermiş her arkadaşın katkısını almayı; ama esas olarak, yerellerde 
çalışmış “rütbesizlerin”, “adsızların”, “katkısızların”, “geçici yol arka-
daşlarının” ( 1 ) katkılarını da atlamadan aktarmaya özen gösterece-
ğiz. Bu tanımlar onların kendilerine koydukları tanımlar değil, çoğu 
zaman, “yol arkadaşlığı” bittikten sonra kalanların gidenler üzerine 
aktardıkları efsanelere dayanmaktadır.  

Bu nedenle başlangıçta birlikte yer aldığımız ama sonrasında şu 
veya bu nedenle ilişkilerimizin koptuğu/koparıldığı yoldaşların da bu 
kopuşla ilgili nedenler, olaylar, düşünceler üzerine belgesel ağırlıklı 
görüşlerini almaya çalışacağız. Bu arkadaşların devrimci mücadele-
nin şu veya bu parçasında varlıklarını devam ettirdikleri gerçeği var-
ken, bu arkadaşları bu tarih içinde yer almamış gibi görmezlikten 
gelemeyiz.  

Gidenlerin ya da kalanların yanlışlarını - doğrularını bugün soldu-
yu ile değerlendirerek (Sezai Sarıoğlu’nun ürettiği “solduyu” sözcüğü 
“sağduyu”dan çok daha farklı bir sınıfsal içerikle yüklenebilir olduğu 
için; bizim kullanımımızın içini çok güzel dolduruyor olmasından do-
layı; ve benzeri daha fazla nedenle çok daha fazla hoşumuza gide-
bilir) BELGELER Dizisi’nin son kitaplarında bu yoldaşların kendi 
rotalarının “temel” belgelerini de yayınlamayı düşünüyoruz. Bir ara-
ya geliş nedenlerimiz kadar önemlidir bir arada duramayışımızın 
nedenleri de. Her ayrılış ya da kopmadan sonra, kalanların gidenle-
rin arkasından söyledikleri (ideolojik politik farklılık (!!??); örgüt içi 
demokrasinin (ya da merkeziyetin) zayıf olması vb. gibi “ideolojik-
politik” ya da “sorumluluk kaldıramadı, korktu vb. gibi” insana özgü 
duygular üzerine inşa edilmiş değerlendirmeler, açıkçası gidenleri 
kötüleyerek kalanları koruma hilesinden başka bir şey değildi.  

 Bu çalışmada kullanılan materyaller, işin başındaki amacını 
(Ayçiçek’in arşivinin paylaşılması hedefini) haylice aşarak zenginleş-
ti. Arşiv’e yöneltilen katkılar çok değerli. Ve hiçbiri artık kişisel koru-
ma altında kalmayacak. Korunmak ve daha ciddi araştırmalara kay-
nak olmak üzere katkılarla gittikçe büyümekte, zenginleşmektedir. 
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Bu konuda katkı sunan bütün arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza te-
şekkür borçluyuz. Tabi ki bu katkı akışı baştan itibaren tutturmayı 
istediğimiz yayın programını” ve sistematiği sıkça karıştırmaktadır.  

Başlangıçta kronolojik bir düzenlilik içinde gerçekleştirmeyi dü-
şündüğümüz bu yayın çalışması, yoldaşlarımızın ve dostlarımızın 
katılımlarıyla her adımında biraz daha gelişen “kaynak zenginleştir-
me” olanaklarını korumak için, “kronolojik ve tematik sistematiği”nin 
korunması titizliğinden zaman zaman uzaklaşıldı. Bunu yaparken 
arşivin geliştirilmesi-zenginleştirilmesi anlayışının ağır basmasının, 
bilgi kirliliğine yol açmaması ve aranan kaynağa kolayca ulaşılabil-
mesinin engellenmemesi için; arşivimiz ne kadar kalabalık olursa 
olsun, istediğimiz herhangi bir konu, ya da yazar, kurum, ya da yazı 
başlığı, ya da yayın tarihi gibi bilgilerden herhangi birini vererek bel-
ge arayabileceğimiz basit bir “Bilgi Bankası”nı da sizlere sunmak 
amacıyla hazırlamaktayız. Bu Bilgi Bankası sizlere iletildikten sonra, 
sadece bizim aktardığımız bilgilerle sınırlı kalmayacak, sizler de 
elinizdeki belgeleri kendi deponuza kaydederek kolayca ulaşılabilir 
bir sisteme kavuşabilirsiniz. 

 Çalışma Grubu, baştan beri, sadece tarihimize yönelik belgele-
ri aktarmakla kendini sınırlamaktaydı. Ne var ki bu tavrı bire bir uy-
gulayabilmek (değişik nedenlerle) mümkün değildir. Çalışma Gru-
bu’nun hedefi, dün ya da bugün savunduğu görüşlerin haklılığı iddi-
asına argüman yaratmak olursa, bu, büyük önem verdiğimiz “tarih 
bilincini koruma” titizliğine ağır bir ihanet olur. Yaşadığımız bunca 
yerli-yabancı resmî tarih örneğinin bütün insanlığın özgürlüğünü 
nasıl daralttığını (çünkü bilgi olmadan özgürlük olamaz) kendi dene-
yimlerimize de vurarak gördük, değerlendirdik ve elbette sonuçlar da 
çıkardık. Hiçbir toplum, kendi tarihinden dersler çıkarmadan gelişe-
mez.  

 Aslında bütünüyle “erkek” kaynaklı bir sorun olan konunun 
“Kadın Sorunu” olarak adlandırılmasının içerdiği incelikli tuzak bile, 
böylesi bir sorgulamanın hakkıyla yapılabilmesini engelleyebilecek 
ne kadar çok engelin var olduğunu daha işin başından hatırlatmak-
tadır.  

Öyle ki, Mustafa Suphi’lere ağıtlarımızda, Maria’nın yeri ne ka-
dardır? Onun öyküsü yüreğimizi hangi duygularla acıtır? Düşman 
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eline geçmiş “zavallı bir kadın”ın başına gelenlere mi üzülmek gere-
kir, yoksa, yaklaşık 100 yıldır Mustafa Suphi’yi anarken, yanındaki 
komünist kadın yoldaşımızı anmayan, üstelik onu sadece “Mustafa 
Suphi’nin karısı” olarak tanımlayan sosyalist anlayış dışı erkek 
egemen çizgisine mi?  

 Tarih nankör değildir, çok değerli dersler taşır içinde, elbette 
“okumasını” bilene. Oysa sanıldığından fazla cömerttir yolumuzu 
aydınlatmak için örnek sunmakta. Bunun için önyargılarımızdan 
kurtulmak; her koşulda kimliğimizle “barışık” olmak; ve en önemlisi,  
“sorgulamayı” hiçbir zaman terk etmemek gerekir.  

Gerçekte biliriz ki tarih yalan söylemez; çünkü tarih dünün ve bu-
günün ortak hafızasıdır. Üzerine oynansa da er geç en karanlık an-
lar bile hakikatin ışığıyla aydınlanır. 

Ama böyle bir tarih üretmek için, herkesin hafızası katılmalıdır 
harca. Belki de görülemez, kocaman mahallenin içindeki küçücük 
sokak, tek başına. Küçücük bir kum tanesidir örneğin bir mahallenin 
tarihi bir kent içinde. Ve sonra mahalleler doldurur kentin tarihini; 
kentler doldurur ülkelerin tarihini… Bireyin toplum olması da böylesi 
bir nicelik ve niteliksel büyüme değil midir? 

Bildik çabamız devam ediyor: Lütfen sokağınızın tarihini, mahal-
lenizin tarihini, hatta kentinizin tarihini siz yazın. Kesinlikle çok kolay. 
Bir çalışma grubu kurarak ortak bir çalışma üretebilme olanaklarınız 
yoksa, kendi anılarınızı yazın, not edin. Ve ortaklaştıralım bu çabayı 
bir arşiv deposunda. Dilbilgisi sıkıntısı, imla kuralları, yazı çirkinliği 
gibi derdiniz olmadan, yeter ki yazın. Çünkü ünlü sözdür: “Yaşayan-
lar anlatsın!” Resmî tarih yazarlarının mumu da dijital dünya ile daha 
kısa zamanda söndürülebilir. Böylece yaşanan gerçekliği bilgi kirli-
ğine gömerek karartmış, hamaset destanlarına dönüştürmüş, kişisel 
egolarını tatmin etmek amacıyla “tarihi liderlerin yazdığı” idealizmine 
yönelmiş resmî tarihler utancıyla boğulsun. Çünkü resmî tarihler 
İktidarları statükonun egemenleri için korumak ve yaşatmak göreviy-
le sorumludurlar. Bu görevi bazen tarih yazıcıları bazen iktidar has-
taları üstlenirler. “Dil bile egemenlerin iradesine uygun gerçekleştiri-
lebilir.”  

 Bu kitapta, öncekilerden farklı olarak, örgütümüzle doğrudan 
ilişkisi olmamakla beraber “Sosyalist-Feminist Kaktüs” dergisinden 
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de aktarımlarda bulunduk. Bunun bir nedeni, sonraki yazılarda kadın 
arkadaşlarımızın sürdürdükleri bazı tartışmaların kaynağını suna-
bilmek isteği idi. “Siyahlı Protesto” etkinliği üzerine çıkan bazı tar-
tışmaların kaynaklandığı düşünceleri okurun bilmesi, değerlendir-
mesine yardımcı olacağı için, eylemlerini büyük bir saygıyla selam-
ladığımız imza sahibi kadın yoldaşların bir kısmının örgütümüzle 
ilişkisi olmamakla beraber belge aktarımının yazılı yayınlanmış ol-
ması nedeniyle izne başvurmadan aktardık.  

Tamam şimdi isteklerimizi de sıralayalım artık:  

 Devrimci mücadelede kaybettiğimiz yoldaşlarımıza, onların 
bizlere bıraktıkları onura denk düşen bir değer anlayışıyla yaklaşma-
lıyız. Bunun için yeni bir ALBÜM için hazırlık çalışmalarını hızlan-
dırmalıyız. Hepimiz bunu yüzümüzün akıyla gerçekleştirebilecek 
kadar yeteneğe elbette sahibiz. Bir albüm çalışmasını isim, soyisim, 
ölüm tarihi ve “nur içinde yatsın-yıldızlar yoldaşı olsun” gibi bir cümle 
katarak savuşturamayız. O yoldaşımızın yaşadığı bölge, kent ya da 
köyde akrabalarına, yoldaşlarına ulaşmamız kesinlikle mümkündür. 
Fazla geç olmadan, bu olanağı kullanarak, devrimci mücadelede 
kaybettiğimiz yoldaşlarımızı deneyimleriyle gelecek kuşaklara da bir 
şeyler katacak devrimciler olarak yaşatmalıyız.  

 Mahkeme SAVUNMALAR’ına, iddianame ya da Gerekçeli Ka-
rar’lara olabildiğince ihtiyacımız var. BELGELER dizisinde kadın-
erkek yoldaşlarımızın mahkeme savunmalarının bütününü yayınla-
mak istiyoruz. Elbette elimize ulaştığı kadarıyla yetinmek zorunda 
kalacağız. Savunmaları e-mail ( aycicek@gmx.net ) üzerinden pdf 
format olarak gönderebilirsiniz.  

 Elinizde bulunan belgelerden herhangi bir tarayıcıyla taraya-
rak, ya da net okunabilir fotoğrafını çekerek, ya da posta adresimize 
orijinalini göndererek arşiv çabamızı destekleyin lütfen. Çünkü bu 
sizin öykünüz.   

aycicek@gmx.net  

https://www.avrupademokrat.com/ 
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DÖNEMİN KISA KRONOLOJİK TANIMI 2 

 

1980 15 Mayıs: Sıkıyönetimin engellemeleriyle uzun zamandır 
mücadele eden haftalık Kurtuluş Gazetesi 112. Sayısında yayınına 
son verdi ve on beş günlük ÖNCÜ dergisi yayımlanmaya başladı. 
(Gazete 1978 Ocak ayında yayına başlamıştı.)  

1980 Temmuz: İşçi sınıfının en militan ve politik kesimlerini ba-
rındıran DİSK’in genel kongresi yapıldı. Kurtuluş, Dev-Maden Sen, 
Limter-İş Nakliyat-İş, Keramik-İş, Tekstil-İş, Gıda-İş gibi sendikalar-
dan gelen 24 delege ile TKP’den sonra en çok delegeye sahip ikinci 
sosyalist örgütlenme oldu.  

1980 1 Eylül: Sıkıyönetimin engellemeleri dolayısıyla ÖNCÜ der-
gisi de yayınına son verdi ve yine on beş günlük periyodla çıkacak 
EKİM dergisi yayına başladı.  Derginin ikinci sayısı matbaadayken 
12 Eylül Darbesi oldu. 

1980 12 Eylül: 10-11 Eylül günleri İstanbul'da toplanan GMK, top-
lantının bittiği saatlerde o akşam darbe olacağına ilişkin bir duyum 
aldı ama kesinleştiremedi. İstanbul'dan Ankara'ya dönmekte olan 
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GMK üyeleri Şaban İba ve Ali Demir otobüsle yoldayken gerçekle-
şen darbenin ilk gün kargaşası içinde fark edilmeden Ankara'da gü-
venli bir eve ulaştı. 

1980 Eylül sonu: İstanbul'da olan ve hemen toplantı yapan Ali 
Demir ve Şaban İba dışındaki beş GMK üyesi "Geri Çekilme Kararı” 
diye bilinen ve esasen kadroların ve örgütsel ilişkilerin korunmasını 
ve "İşçi sınıfının içine ve büyük kentlere doğru çekilmeyi” öngören 
bir politika belirledi. Bir yandan da Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu 
ile görüşerek askeri cuntaya karşı bir mücadele cephesi oluşturmak 
için girişimde bulunma kararı alındı. 

1980 1 Ekim: Kurtuluş imzalı bir siyasi bildiriyle 12 Eylül'le birlikte 
bir "askeri diktatörlük” kurulduğu, eğer faşist bir diktatörlüğe dönüş-
mezse birkaç yıl sonra geri çekilebileceği ve ağır illegalite koşulla-
rında zorlu bir mücadeleye hazırlanmak gerektiği vurgulandı. 

1980 8 Ekim: Kurtuluş militanı Necdet Adalı idam edildi. Ailesine 
yazdığı son mektubunda, "Sizleri ve ezilen halklar uğruna mücade-
leyi erken bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm” diye sesleni-
yordu. 

1980 Ekim: Mahir Sayın ve Doğan Tarkan, Suriye sınırından giz-
lice yurtdışına çıktı.  

1980 Kasım: Devrimci Yol ve Halkın Kurtuluşu ile İstanbul'da gö-
rüşme yapılarak cuntaya karşı birlikte mücadele önerisi yapıldı. Dev-
rimci Yol öneriyi ciddiye almadı. Kendilerinin gerekeni yapacağını ve 
cuntayı inine tıkacağını söyledi. Halkın Kurtuluşu ise yeni kongre 
yaptıklarını ve demokratik devrim programının talepleri çerçevesin-
de birlikte mücadele edebileceklerini bildirdi. Sonuçta üçlü görüşme 
ve eylem birliği girişiminden bir sonuç çıkmadı. 

1981 Şubat: Örgütün askeri diktatörlük koşullarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesinin büyük ölçüde tamamlandığı düşüncesiyle 
İlhami Aras ve Ali Demir de yine Suriye sınırından gizlice yurtdışına 
çıktı. 

1981-Mart: Metin Ayçiçek, Ocak ayında kendisine bildirilen ve 
Mart başında Kaçaroğlu ile yaptığı son görüşmeden sonra Suriye’ye 
çıkarıldı. 
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1981 Mart: Mustafa Kaçaroğlu İstanbul'da Erdal Kantar ile yapa-
cağı örgütsel bir randevuda polisin kurduğu tuzak içinde yakalandı. 

1981 Mayıs: İsmet Öztürk de yurtdışına çıktı. Bu arada GMK üye-
lerinin yanı sıra bazı siyasi kadro ve militanlar da yurtdışına çıktı ve 
daha önce ilişki kurulmuş olan Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına 
yerleşti. Necdet Adalı ile birlikte idama mahkûm edilen ve cezaevin-
den firar ettikten sonra Filistin'e gönderilen Kemal Ergin, 17 Mayıs 
1981'de denizde yüzerken boğularak öldü.  

1981 Mayıs - 1983 Mayıs: GMK'nın eski üyelerinden sadece Şa-
ban İba Türkiye'de kaldı. Yurtdışına çıkan eski GMK üyelerinden 
Mahir Sayın ve Doğan Tarkan'ın "Yazı Kurulu” olarak görev yapma-
ları öngörülmüştü ve Suriye'den Avrupa'ya geçtiler. Suriye'deki GMK 
üyeleri İlhami Aras, Ali Demir ve İsmet Öztürk ise "koruma” altın-
daydı ve ancak Türkiye'ye döndüklerinde görev ve yetkilerini yeni-
den üstleneceklerdi. Türkiye içindeki GMK üyeleri de “Politbüro” 
olarak görev yapıyordu. Tutuklanmalarla GMK eksildikçe "yedek" 
olarak saptanan yeni üyeler görevlendirildi. Böylece ilk aşamada 
Saim Koç ve Mustafa Yavuz Politbüro'ya dahil oldu. Celal Polat ve 
İrfan Cüre de yedek üye olarak belirlendi. Mayıs 1982'de Mustafa 
Yavuz ve Celal Polat yakalanınca İrfan Cüre ve daha önce yedek 
üye olarak belirlenen Seyfi Öngider GMK üyesi oldu. Bu arada Ka-
sım 1982'de Saim Koç da yakalandı ve böylece Türkiye içindeki 
GMK üyeleri Şaban İba, İrfan Cüre ve Seyfi Öngider’den ibaret kal-
dı. Bu üç kişi Politbüro'yu oluşturdu ve Türkiye içindeki GNK üyeleri 
olarak 1983 Mayıs ayına kadar örgütü yönettiler.  

1982 Mayıs: İlk büyük polis operasyonuyla GMK üyesi Mustafa 
Yavuz ile Celal Polat ve İstanbul il komitesi üyeleri de dahil çok sa-
yıda militan yakalandı. Bu arada art arda gelen polis operasyonları 
sonucu özellikle Anadolu şehirlerindeki örgütsel ilişkiler dağıldı. Tu-
tuklamalar yaygınlaşıp taşradaki örgütlenmeler varlığını sürdüremez 
hale gelince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplanan ilişkiler buralarda 
yeniden düzenlendi. Bu arada bir süre sonra Kürdistan'daki komite-
ler de feshedilip üç büyük şehre aktarıldı. 

1982 Yazı ve Sonbaharı: EKİM dergisi örgütün merkez organı 
olarak gizli çıkmaya başladı. Örgütsel düzenlemeler oturdukça der-
ginin illegal koşullarda basımı düzenli hale geldi ve dağıtımı giderek 
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arttı. Yüzlerce örgüt militanıyla ilişki sürdürmenin en önemli aracı 
haline gelen derginin adı daha sonra KURTULUŞ oldu. Bu arada 
örgüt üyelikleri askıya alınıp, yeni bir tüzük yapılarak örgütsel dü-
zenlemeler bir bütün olarak herkesi kapsayınca hem örgüt içinde 
tartışmalar büyüdü hem de yurtdışındaki GMK üyeleri ile yurt içinde-
ki üyeler arasında tartışma başladı. Doğan Tarkan ve bazı arkadaş-
ları, yurtiçindeki Politbüro tarafından "hizip” olarak ilan edilip, bazı 
üyeler de örgütten ihraç edilince ipler iyice gerildi. Sonuçta Suri-
ye'nin Şam kentinde tam üyeli GMK toplantısı yapılmasına karar 
verildi.  

1982 Kasım: GMK toplantısı için hazırlık yapmak üzere İlhami 
Aras Suriye'den Türkiye'ye geldi. Tam bu arada Politbüro üyesi 
Saim Koç yakalandı ve bunun üzerine sadece toplantı hazırlığı için 
gelen İlhami Aras da Politbüro'da görev aldı ve Şaban İba, İrfan Cü-
re ve Seyfi Öngider ile birlikte Şubat 1983'te gizlice Şam'a gittiler.  

1983 Mart-Nisan: Şam'da yapılan ve yurt içinden Şaban İba, İrfan 
Cüre, Seyfi Öngider ve yurtdışından İlhami Aras, Ali Demir, İsmet 
Öztürk, Mahir Sayın, Doğan Tarkan'ın katıldığı ve bir ay kadar süren 
tam üyeli GMK toplantısında, 12 Eylül sonrasındaki siyasal ve ör-
gütsel süreç etraflıca tartışıldı. Doğan Tarkan Kurtuluş'tan ayrılırken 
örgütün adı “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) 
olarak yeniden belirlendi. Yurtdışındaki örgüt üyeleriyle birlikte bütün 
GMK üyelerinin de Türkiye'ye dönmesine ve Türkiye'de önce konfe-
rans, sonra da bir kongre yapılmasına karar verildi. Nitekim toplantı-
dan sonra GMK üyeleriyle birlikte, o sırada Suriye ve Filistin'de bu-
lunan örgüt üyeleri parça parça Türkiye'ye döndü. 

1983 Haziran: İstanbul Komitesi üyelerinin de aralarında olduğu 
çok sayıda örgüt üyesi, büyük bir polis operasyonuyla yakalandı. 
Mayıs 1982'den sonra örgüt en ciddi kayıplarını verdi. 

1983 Ağustos: GMK üyelerinin tümü ülkeye döndükten sonra Er-
dek'te bir hafta süren bir toplantı yapılarak yeni dönemde atılacak 
adımlar kararlaştırıldı. Genel örgüt konferansının temsili olarak ger-
çekleştirilmesine ama kongrenin bütün üyelerin katılımıyla “seyyar” 
olarak yapılmasına ve “sirkülasyon” adı verilen ve gizlice basılıp 
bütün örgüt üyelerine ulaştırılan yazılarla bir "tartışma kampanyası” 
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açılmasına karar verildi. Ayrıca mali sorunların ağırlaşması nedeniy-
le yeniden soygunlara başlanması da karar altına alındı. 

1983 Ekim: GMK üyesi İlhami Aras İstanbul'da tek başına yaka-
lanarak tutuklandı. 

1983 Aralık: İstanbul'da yapılan ikinci konferansta, 1982-83 yılla-
rında görev yapan Politbüro üyeleri “sekter” bir politika izledikleri 
gerekçesiyle eleştirildi. Yeni tüzükle yapılan düzenlemeler sonucu 
örgüt üyeliklerini kaybedenler, “eski haklan geçerli olarak örgüte geri 
çağrıldı”. Ayrıca bu dönemde Kürdistan örgütlenmesinin feshedil-
mesi nedeniyle “sosyal-şovenizmden etkilenildiği” belirtilerek özeleş-
tiri çağrısı yapıldı. 

1984 Ocak: “Sirkülasyonlar” aracılığıyla yürütülen tartışma kam-
panyasında çeşitli görüşler ve karar tasarıları tartışıldıktan sonra 
bütün örgüt üyelerinin oy pusulalarını kongre komisyonuna göndere-
rek oy kullanması yoluyla "seyyar kongre” yapıldı ve Merkez Kom i-
tesi seçimi gerçekleştirildi. Mahir Sayın, Ali Demir, Şaban İba, İrfan 
Cüre ve Seyfi Öngider MK'ya seçilirken, eski GMK üyesi İsmet Öz-
türk aday olmadı ve bir süre sonra Doğan Tarkan ve arkadaşlarının 
oluşturduğu Kurtuluş Örgütü'ne (KÖ) katıldı. 

1984 Şubat: O zamana kadar Türkiye'nin en büyük banka soy-
gunu olan Ziraat Bankası Bostancı Şubesi soygunuyla banka soy-
gunları başladı.  

1984 Nisan. Banka soygunları dolayısıyla polisin Kurtuluş'a yöne-
lik dikkati arttı ve operasyonlar yoğunlaştı. Diyarbakır’da başlayan 
bir operasyon ve takip İstanbul’a sıçradı. MK üyesi Seyfi Öngider ve 
İstanbul İl Komitesi üyelerinin de içinde yer aldığı bir grup yakalanıp 
tutuklandı. 

1984 Haziran: Mahir Sayın MK kararıyla yeniden yurtdışına çıktı. 

1985 29 Mart: Yapılan konferans ve kongre ile iç sorunlarını çö-
zerek toparlanan Kurtuluş hemen her yıl polis operasyonları ve tu-
tuklamalarla ciddi kayıplar vermesine rağmen örgütsel-siyasal varlı-
ğını sürdürdü. 6 Kasım 1983 seçimlerinin ardından siyasi ortam 
gevşemeye başlamıştı. Gençlik içinde bir siyasi hareketlenme vardı 
ve Kurtuluş'un örgütlenme çabaları da dikkat çekiyordu. Bu arada 
devam eden banka soygunları zamanın ANAP hükümeti için siyasi 
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bir sorun haline geldi. Soygunların Kurtuluş tarafından yapıldığını 
değerlendiren İstanbul polisi, MK üyelerinin yurtdışıyla haberleşme 
kanallarını saptayarak takibe başladı. Belirli bir süre devam eden 
takip sonucunda polis, Politbüro üyeleri Şaban İba, Ali Demir ve 
İrfan Cüre dâhil, banka soygunlarını yapan ekibin çoğunluğuyla İs-
tanbul, Ankara ve İzmir’deki örgütlerin birçok yöneticisini ve üyesini 
yakalayarak tutukladı. Örgüt, tarihinin en büyük kaybını verdi.  

MK üyesi olarak sadece yurtdışındaki Mahir Sayın kaldı ve Kurtu-
luş'un doğduğu, geliştiği ve kitlesel bir devrimci hareket olarak varlı-
ğını sürdürdüğü ilk 10 yıl böylece sona erdi.  
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UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAĞIZ! 
HER ZAMAN MÜCADELEMİZDE  

YAŞAYACAKSINIZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NİSAN  

Halit ERTAŞ 9. 04.1980  

Adil GÜNEŞER 9.04.1992 

Sabri Erdir ÇIVMAZ 9. 04. 2017 

Gürsel KAHRAMAN 15.04.1978  

Abdullah AKIN 21.04.2003. 

Ali GÜNGÖR 23.04.1977 

Hüseyin ESKİ 24.04.1980 

Kemal ERGİN 26.04.1981 

 Fethi ÇAKIR 29. 04.1980 

İsmet ÇATALTAŞ 29. 04.1980 

Recep SOYDAŞ 29.04.1980   

MAYIS  

Jale YEŞİLNİL 01.05.1977  

Orhan AYDIN 3.05.1976  

Zarife YURTSEVER 4.05.2016  

Hasan Tahsin BİNGÖL 10.05.1978  

Ulaş BAYRAKTAROĞLU 10.05.2017  

Türkan KILINÇ 11.05. 979  

Ahmet GÖK 14.05.1979 

Erdin BAYRAM 14.05.1979   

Hasan ERTAN 21.05.1979 

Mehmet KEFELİ 28.05.1980  
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BATIDA ve TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETLERİ  

1 — GİRİŞ 

«Yabancılaşmış emeğin özel 
mülkiyet ile ilişkisinden çıkan bir 
başka sonuç da, toplumun özel 
mülkiyetten, v.b. kölelikten kurtul-
ması, işçilerin kurtulması gibi poli-
tik bir biçimde anlatımını bulmak-
tadır; bunun böyle olması, yalnız 
onların kurtuluşunun önemli olu-
şundan değil, işçilerin kurtuluşu-
nun evrensel insanlığın kurtuluşu-
nu içermesinden ileri gelmektedir, 
işçilerin kurtuluşu insanlığın kurtu-
luşunu içerir, çünkü işçinin üretim-
le ilişkisinde insanın köleliğinin 
bütünü vardır ve köleliğin her iliş-
kisi bu ilişkinin sadece biraz deği-
şik bir şekli ve sonucudur.» (Karl 

Marx, 1844 Felsefe Yazıları, Payel Yayınevi, s. 80)  

Kadın sorununu ve bu sorunun çeşitli toplumsal yankılanmalarını 
incelerken, açıktır ki, ilk akla gelen soru, neden bir kadın sorunu 
olduğudur. 

Her toplumun kendi tarihsel - toplumsal gelişiminin izlerini taşıyor 
olsa bile, insanlığın tarihsel evrimi nasıl bir süreç izlemiştir ki, bugün 
böyle bir sorun vardır? Veya daha açıkçası, bu tarihsel evrim süreci 
insanın dişisi olan kadım erkekten farklı olarak hangi koşullarla karşı 
karşıya getirdi ve bunun toplumsal boyutu ne oldu? 

Sorulardan anlaşılacağı üzere bu bugün ortaya çıkmış bir sorun 
değil, binlerce yıllık tarihsel bir sürecin sonucudur. O halde soruya 
cevap bu gelişim sürecinin yasalarında, insanın kendi iradesinden 
bağımsız olarak işleyen yasalarda aranmalıdır. 

«Maddeci anlayışa göre tarihteki egemen faktör, son tahlilde, 
maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimidir. Ama bu üretim ikili bir 
tabiata sahiptir. Bir yandan, yaşama araçlarının, beslenmeye, gi-
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yinmeye, barınmaya yarayan şeylerle bunların gerektirdiği alet lerin 
üretimi; öbür yandan bizzat insanların üretimi, türün üremesi. Belli 
bir tarihsel dönem ve belli bir ülkedeki insanların içinde yaşadıkları 
toplumsal kurumlar, bu iki türlü üretim tarafından, bir yandan çalış-
manın, öbür yandan da ailenin erişmiş bulunduğu gelişme aşaması 
tarafından belirlenir.» (F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devle-
tin Kökeni, Sol Yayınları, s. 14) 

O halde üretim, yeniden üretim ve insanların kendi öz yaşamları-
nı üretmeleri; toplumsal faaliyetin üç yönü, ve başından beri mevcut 
olmuş üç yönü. İnsanların kendi öz yaşamlarını üretmeleri ilişkisi, 
kadınla erkek ve çocukları ile aralarındaki ilişki ile biçimlenir ki bu 
ailedir. 

Tartışmamızın öncülleri üretim, yeniden üretim ve insanın kendi 
özyaşamını üretmesi ise, kadının nasıl «sorun» haline geldiğini an-
layabilmek için bu öncüllerden yola çıkmalıyız. Ve eğer kadının top-
lumun etkin, bağımsız, saygın bir üyesi iken sınıflı toplumla beraber 
ezilen cins durumuna düştüğünü biliyorsak, demek ki insanlık tarihi-
nin oldukça başlarına dönmek durumundayız. 

Tarih; her ne kadar birbiri ardından gelen farklı kuşakların her bi-
rinin daha önceki kuşaklar tarafından aktarılan sermayeleri ve üretici 
güçleri işletmesinden başka bir  şey değilse de, ilk insan toplulukları 
kendilerini kendilerinden öncekilerin hiçbir şey aktarmadıkları top-
raklar üstünde buldular. Zaten bunun için değil midir ki, insanlığın ilk 
uygarlığı tanıdığı zamandan günümüze kadar 7 bin yıl geçmiş olma-
sına rağmen uygarlık çağma gelinceye kadar 14-15 bin yıl yol almak 
gerekmiştir. 

«Eğer 500 bin yıl öncesi bir süreden ileri doğru giderek 20 bin yıl 
öncelerine geldiğimizde, kendimizi bugün bize benzeyen, bizim ka-
dar hareket eden, düşünen, kur yapmak, evlenmek, aile hayatı, ça-
lışma grupları, günlük konuşmalar, dans etmek, resim yapmak, hika-
ye anlatmak gibi alışkanlıkları olan insanların bulunduğu bir yerde 
buluruz.» (K. N. Cameron, Humanity and Society, A World History, 
Monthly Rewiev Press, s. 12) 

«Eğer zaman içinde ileriye doğru bir sıçrama daha yapacak olur 
(fakat çok daha kısa bir sıçrayış) ve aşağı yukarı M.Ö. 4500 yılların-
dan M.Ö. 3000 yıllarına gelirsek görürüz ki, dünyanın en azından 3 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           26  

 

bölgesinde, toplumsal evrimin yeni bir adımı yer aldı.» (K. N. Ca-
meron, a.g.e., s. 47) 

Emeğin üretkenliğinin toplumun üretmeyen bir kesimini besleyip 
yaşatacak bir düzeyde gelişinceye kadar açık ki her şey çok yavaş 
ilerledi. 

Toplumsal evrimin bu yeni adımı, uygarlığa yani diğer adıyla kö-
leci toplumlara tekabül ediyor. Önce, Mezopotamya, Nil Vadisi ve 
İndus Vadisinde ortaya çıkıp daha sonra Atina ve Roma ile doruğu-
na ulaşan köleci devletler. Ve köleci toplumda; gerçek üreticiler olan 
kölelerin en kaba sömürüldüğü köleci toplumda, kadının sosyal ko-
numu da, tarihsel gelişim süreci içinde bir karşılaştırılma yapıldığın-
da en «kötü» durumdadır. Kadın köleci toplumların hemen hepsinde 
sadece bir metaya, bir «seks ve doğurma» metaına indirgenmiştir. 
Öyle ki, gerçek hayattaki kadınla erkek arasındaki bu efendilik - kö-
lelik ilişkileri o dönemin, bütün üst yapısal kurumları ile birlikte ede-
biyat ve sanatına da aynen yansımıştır. Örneğin; Sümerlerde, yüz-
lerce tanrının olmasına karşılık iki ana tanrı üçlüsü vardı: Anu, Enlil 
ve Ea; Sin, Shamaşh ve Ishtar. Gruptaki tek kadın Ishtar'dı. Halbuki; 
«ilk Sümer dinsel geleneğinde tanrıçalar İlahi Meclislerde belirleyici 
rollere sahiptiler. Hatta M.Ö. 3000 yılının ortalarında reformların ve 
Urukagina'mn birden çok kocası olan kadınlardan bahsettiğini dikka-
te alırsak bir zamanlar poliandrinin olduğu anlaşılır.» (V. L. Bullough, 
Subordinate Sex, A History of Attitudes Toward Women, s. 19) 

Her ne kadar incelememiz tek tek toplum biçimlerinde, tarihsel 
evrim seyri içinde kadının statüsünün ele alınmasını içermiyorsa da, 
köleci toplumlarda kadının konumuna kısaca da olsa değineceğiz. 
Bundan amaç ilkel ortaklaşa toplumdaki saygın yerini kaybeden 
kadının, ne kadar farklı bir konuma düştüğünü görebilmektir. Eğer 
bu korkunç farklılığın nedenlerini de görebilirsek, kadın sorununun 
tarihsel - toplumsal özünü de görebilir ve kurmayı amaçladığımız 
toplumda kadını özgürleştirmenin yöntemlerinin neler olması ge-
rektiğini yakalayabiliriz. 

Dünya edebiyatının ilk baş eseri ve antik toplumların en önemli 
yapıtı, Mezopotamya literatürünün büyük klasiklerinden sayılan Gıl-
gamış Destanı da kadının yerini göstermesi bakımından bir veridir. 
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Destanda Gılgamış, Uruk şehri halkına zulmeder ve Uruk halkı 
Gılgamış'ı tanrılara şikayet eder. Tanrılar ise onunla mücadele et-
mek üzere ona eşit kuvvette, vahşi hayvanlarla beraber yaşayan 
Engidu'yu yaratırlar. Gılgamış ise onunla savaşmaya gitmek yerine 
onu ehlileştirmek üzere tapınaktaki bir rahibeyi bir avcı ile beraber 
gönderir. «Altı gün ve yedi gece rahibe ile beraber olan Engidu» 
sonunda onunla beraber Gılgamış'ın yanına şehre gider ve ikisi iyi 
arkadaş olurlar. «Şunu teslim etmeliyiz ki; şiir sınırlı bir toplumsal ve 
moral çerçevede yazılmıştır. Kahraman bir kraldır, bir köylü veya 
köle değil, maden işçileri için Gılgamış'ın kılıcını yapmak ödevdir ve 
'doğaldır'; Gılgamış fuhuşu kabul etmektedir - rahibe bir seks aracı-
dır.» (K. N. Cameron, a.g.e., s. 78) 

Hammurabi kanunları köleci Babil Devletinde kadınların konumu 
konusunda bilgi verici bir başka önemli kaynaktır. Bu kanunlarda 
kadınlara ilişkin birçok madde vardır. «Meyhanelerde ve hânlarda 
çalışanlardan başka, Hammurabi kanunlarında kadınlar için iki mes-
lek daha vardı: rahibelik ve fahişelik.» (V. L. Bul-lough, a.g.e., s. 24) 
Tabii köle kadınlar için durum daha da başkaydı. Çünkü onlar hem 
köle hem kadındılar. Yani, bugünün proleter kadını gibi, değişik ko-
şullarda ve toplumda olmak kaydıyla, onlar da iki kat baskı ve sömü-
rü altındaydılar. 

Atina ve Roma'da da durum daha farklı değildi. Örneğin Atina'da 
«Kadınların çoğunluğu parçası oldukları sınıfla beraber; yoksulluğu, 
sömürüyü ve baskıyı paylaştılar. Yüksek sınıfların kadınları ise aslo-
larak mülkiyet hakkından ve meslek sahibi olmaktan yoksun bıra-
kılmışlar ve eve hapsedilerek baskı altına alınmışlardır: Kadınların 
yapmasına müsaade edilen bütün iş, kölelerin refakatinde ev işi 
yapmak, ve vaktinin büyük çoğunluğunu evin dışında geçiren ve 
başka kadınlarla beraber olmakta özgür olan kocasına sadık ol-
maktı.» (K. N. Cameron, a.g.e., s. 176) 

Roma'da kadının durumu, tabii yukarı sınıflara mensup kadınların 
durumu, Atina'dan daha farklıydı. «Romalı erkek, evlilik sadakatinin, 
karısı üzerinde sahip olduğu ölüm - dirim hakkıyla yeteri kadar sağ-
lama bağladığına inanıyordu.» (F. Engels, a.g.e., s. 97) Roma'da; 
«Genelevler meşruydu, fahişeler kayıtlıydılar ve erkeklerinki gibi 
toga giymek zorundaydılar (kadınların alışılmış giysileri stola'nın 
yerine). Roma'nın, taş ile döşenmiş 51.000 millik şehirler arasındaki 
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yollarındaki her hanın belli bir fahişe kotasının olduğu gözükmekte-
dir. Çin'de (Marco Polo tarafından belirtildiği gibi) veya Hindistan'da 
olduğu gibi Roma İmparatorluğunda da kadınların kitle halinde eko-
nomik ve cinsel sömürüye uğradığını görmekteyiz.» (K.N. Cameron, 
a.g.e., s. 192)  

Buraya kadar anlattıklarımızın amacı, kadınların konumunun sı-
nıflı toplumla (köleci toplumla) beraber nasıl ve ne derece değiştiğini 
gösterebilmek içindi. O halde şimdi bu değişikliğin nedenleri üzerin-
de duralım. Burada tekrar yazımızın başında belirttiğimiz toplumsal 
faaliyetin üç yönü, yani üretim, yeniden üretim ve insanların kendi öz 
yaşamlarını üretmelerinin somutlandığı ailenin, kadınların ezilen 
cins oluşuna değin evrimine bakalım. Engels'e göre aile, tek eşli 
evliliğe ulaşıncaya kadar başlıca dört biçim yaşadı. Kandaş, ortakla-
şa, iki-başlı ve tek eşli aile. Fakat aile denen toplumsal örgütlenme-
nin asıl belirleyicisi monogami ya da poligami olması değil —her ne 
kadar monogamiye doğru evrim kesinse de— «Asıl önemli olan, kö-
lelerin (aileye - Ç.) katışması ve babaca otoritedir; bu yüzden de, bu 
aile biçiminin en mükemmel örneği, Roma ailesidir .................. 
Famulus 'evcil köle' anlamına gelir ve familia, bir tek adama ait bu-
lunan kölelerin bütünü demektir. Daha Gaius zamanında, familia, 
'idest patrimonium' (yani miras hissesi) vasiyetle bırakılıyordu. De-
yim Romalılar tarafından, içinde, reisin, kadın, çocuklar ve belirli 
sayıda köleyi babalık otoritesi altında tuttuğu ve hepsi üzerinde ya-
şatmak ya da öldürmek hakkına sahip bulunduğu yeni bir toplumsal 
örgütü belirtmek için icat edildi.» (F. Engels, a.g.e., s. 83) 

Demek ki bir toplumsal kurum olarak ataerkil ailenin ortaya çıkışı, 
kölecilikle dolayısıyla özel mülkiyetle, uygarlıkla ve yazılı tarihle 
eşanlı bir olgu. Yukarıda, özel mülkiyete dayalı toplumun kendisini 
bütün boyutlarıyla yeniden üretebilmesinin en küçük toplumsal birimi 
olan ailenin ortaya çıkışından söz ederken, monogami veya poliga-
mi olması önemli değil dedik. Burada anlatılmak istenen şudur: El-
bette ki monogami maddi yaşamın üretimi sürecinde varılması gere-
ken yerdi. Çünkü sistemin kendisini aile boyutunda yeniden ürete-
bilmesinin koşulu «babaları kesinlikte bilinen çocuklar yetiştirmekti.» 
«...Babalığın kesinlikle bilinmesi gerekliydi, çünkü bu çocuklar, do-
laysız mirasçılar olarak, bir gün babalarının servetine sahip olacak-
lardır.» (F. Engels, a.g.e., s. 89) Fakat, «Tek eşliliğin yanı sıra köle-
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liğin varlığı, ruhları ve vücutlarıyla (efendi - Ç.) erkeğe ait genç ve 
güzel kadınların bulunması; işte daha başlangıçta tek-eşli-evliliğe 
(monogamiye) kendi özgül karakterini veren şey budur: erkek için 
değil, sadece kadın için monogami olmak. Tek-eşli-evlilik bu karak-
teri, günümüzde de muhafaza ediyor.» (F. Engels, a.g.e., s. 90) 

Peki neden tek-eşli aile erkek egemenliği ve kadının ev köleliği 
üzerine kurulu ataerkil bir ailedir de tersi, yani anaerkil bir aile değil-
dir? Bu da yine maddi yaşamın üretim süreci içinde kadınla erkek 
arasındaki toplumsal iş bölümlerinin kadın aleyhine izlediği sürecin 
sonucudur. 

Üretilenlerin ancak insanların kendilerine yettiği, emeğin üretken-
liğinin düşük olduğu toplumda' gentilice örgütlenme, temel toplumsal 
örgütlenmeydi. Daha büyük bir birim olan tribü ise genslerden mey-
dana geliyordu. Nüfus artışıyla ilk gensler de kendi aralarında gens-
lere bölünür, sonra tribü birkaç tribüye bölünür ve bir konfederasyon 
birkaç tribüyü birleştirirdi. «İçinde, haklar ve görevler arasında henüz 
hiçbir ayrım yoktur; Amerika yerlisi için, kamu işlerine, kan davası ya 
da öbür cezalandırma pratiklerine katılmanın bir hak mı, yoksa bir 
ödev mi olduğunu bilmek meselesi mevcut değildir; bu mesele ona, 
yemenin, uyumanın, avlanmanın bir hak mı, yoksa bir ödev mi ol-
duğunu sormak kadar saçma görülür.» (F. Engels, a.g.e., s. 220) 
Kadın, erkek; toplumun bütün üyelerinin aynı haklara ve aynı ödev-
lere sahip olduğu, bütün temsili kurumlarda eşitçe temsil edildiği, ve 
daha açık bir deyişle kadın - erkek diye bir haklar, görevler ve ko-
num farklılığının olmadığı bu gerçek demokrasinin ekonomik temeli 
neydi? 

Ekonomik faaliyet son derece sınırlıydı. İşbölümü ise iki cins ara-
sındaki doğal işbölümüdür ancak. 

«İlkel durumunda cinse ilişkin davranışta işbölümünden başka 
birşey olmayan işbölümü, böylece gelişir ve sonra, (örneğin beden-
sel güç gibi) doğal durumlar yüzünden, gereksinmeler, rastlantılar 
vb. yüzünden, ve sonra kendiliğinden ya da 'doğal olarak' işbölümü 
haline gelir. İşbölümü, ancak maddi ve entellektüel bir işbölümü 
meydana geldiği andan itibaren gerçekten işbölümü haline gelir.» 
(K. Marx - F. Engels, Alman İdeolojisi, Sol Yayınları, s. 61 - 62) 
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Erkek savaşır ve ava gider, kadın ise yiyecek ve giysileri hazırlar, 
dokur ve dikerdi. Ortaklaşa yapılan ve ortak kullanılan her şey ortak 
mülktü. Ve Engels'in dediği gibi «kişisel çalışmanın meyvesi olan 
mülkiyet fikri» sadece burada geçerliydi. 

Fakat üretici güçler bu seviyede durmadılar ve birinci büyük top-
lumsal işbölümü meydana geldi. Çoban ve barbar tribüler birbirinden 
ayrıldı. Çoban tribüler daha çok üretiyorlardı. Bununla beraber ta-
rımsal faaliyet de önem kazanıyordu. Böylece ilk düzenli değişim 
ortaya çıktı. Bu arada dokuma tezgâhının ve maden filizlerinin dö-
kümünün öğrenilmesi, yeni ekonomik faaliyet alanlarını açtı. Ve in-
sanlar kendilerine yetenden fazlasını üretmeye başladılar. Savaş 
tutsakları eskiden genslerin misafiri olurlarken şimdi köleleştirilmeye 
başlandılar. Ve kadın eskiden kamusal faaliyet olan ve onun erkeğe 
üstünlüğünü sağlayan ev işleri artık erkeğin üretken çalışmasının 
yanında önemsizleşti. 

Daha sonra ikinci büyük toplumsal işbölümü gerçekleşti: küçük 
zanaat ve tarım birbirinden ayrıldı. İnsanın üretkenliğindeki artış 
köleliği kurumlaştırdı. 

«... Birinci durum, bireylerin, ister aile, ister kabi le ve hatta toprak 
vb. olsun herhangi bir bağla birleşmiş olmalarını önceden varsayar. 
İkinci durum ise, bu bireylerin birbirlerinden bağımsız olmalarını ve 
ancak değişimlerle birarada tutulmalarını önceden varsayar.» (K. 
Marx - F. Engels, a.g.e., s. 91) 

İşte erkeğin karşısında kadının ezilen cins, evcil köle, durumuna 
geçişini de kapsayan çok boyutlu bir süreç. Bir yandan maddi üre-
timdeki işbölümü ile beraber toplumun efendiler ve köleler, zenginler 
ve yoksullar diye bölünmesi, ortaklaşa mülkiyetten önce geçici, son-
ra kurumsallaşan özel mülkiyete geçiş, genslerin yıkılıp devletin 
ortaya çıkışı, gerçek demokrasilerin yerine ezen sınıflar için demok-
rasiye geçiş, ve iki-başlı-evlilikten monogamiye geçiş ve ailenin 
ekonomik birim haline gelişi. Ve insanlar arasındaki her türlü or-
taklık, bağlılık, dostluk da ortadan kalktı; servetler me-talarda cisim-
leşirken karşılıklı ilişkilerin temeli kişisel hırs ve çıkar oldu ve bu da 
parada cisimleşti. 
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Peki, maddi yaşamın üretiminin koşullarındaki değişimin sonucu 
olan monogami, bu her şeye rağmen ileriye doğru atılmış adım, bu 
ekonomik koşullar değiştiği zaman ortadan kaybolacak mı? 

«Buna, hiç te haksız olmayarak, şu cevap verilebilir: kaybolması 
bir yana, monogami, asıl bu andan sonra tam anlamıyla gelişecektir. 
Gerçekten, üretim araçlarının toplumsal mülkiyete dönüşümüyle 
birlikte, ücretli işte, proletarya da ortadan kalkacaktır; öyleyse, aynı 
zamanda, belirli bir sayıda kadın için (bu sayı istatistiklerden hesap-
lanabilir) para karşılığı kendini satma zorunluluğu da ortadan kalka-
cak demektir. Fuhuş, ortadan kalkınca, monogami, tehlikeye düş-
mek bir yana, nihayet bir gerçek haline gelir, - hatta erkekler için 
de.» (F. Engels, a.g.e., s. 107) 

Kadının ezilen cins durumuna düşüşünün nedenleri hakkındaki 
bu özet girişten sonra, incelememizin kapsadığı çağa gelelim: 19. ve 
20. yüzyıllar. 

2 — BATI'DA KADIN HAREKETLERİ  

A — Kapitalist Toplumda Kadın. 

19. yüzyıl Batı'da, 18. yüzyılda başlayan sanayi devriminin ardın-
dan kapitalizmin serpilip geliştiği yıllardır. Ve bu yüzyılın sonunda 
kapitalizm, son çeyreğinden başlayarak yeni bir aşamaya girmiştir. 
20. yüzyılın Batı kapitalizmine ise bu yeni aşama damgasını vur-
muştur: emperyalizm. Ancak bu yeni aşamayla birlikte, 20. yüzyılın 
ikinci on yılındaki birinci emperyalist paylaşım savaşından sonra, 
ortaya yeni bir devlet tipi, yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi orta-
ya çıktı. Bu yeniliğin yeri Sovyetler Birliğiydi. Toplumların gelişim 
tarihinin o anında ortaya çıkan bu temelli değişiklik, o toplumdaki 
bütün kurumları değiştirdiği gibi, kadınlara da yenilikler getirdi. 

İşte bu nedenle, ortaya çıkan bu yeni toplumsal örgütlenmenin 
kadınlara neler getirdiğinden öteye bu sorunu nasıl ele alıp, belirli bir 
bölgede nasıl çözümler getirdiğine de kısaca değineceğiz.  

Bir üretim tarzı olarak başlangıcı sanayi devrimi ile ve sanayi 
devrimi de «John Wyatt, 1735'te, iplik eğirme makinasnıı ortaya 
koyduğu ve 18. yüzyıl sanayi devrimi başladığı zaman» (K. Marx, 
Kapital Cilt: 1, Sol Yayınları, s. 402) ortaya çıkan kapitalizm: maki-
neleşme, ücretli işgücü ve geniş ölçekli üretim demekti. 
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Geniş ölçekli üretim ve makineleşme ile beraber başlayan bu ye-
ni üretim biçimi Batı toplumlarına egemen olmaya başlarken, o za-
mana kadarki, asıl olarak ticarete ve tarıma bağlı ve istihdam ve 
üretim olanakları çok sınırlı loncalara dayanan temel ekonomik faa-
liyetlerin de yerini almaya başladı. Geniş kitleler ise, fabrikaların 
kurulduğu sanayi merkezlerinde toplanmaya, iş bulmak için buralara 
doluşmaya başladılar. 

«Makine, adale kuvvetini vazgeçilmez bir öge olmaktan çıkardığı 
ölçüde, adaleleri zayıf, vücut gelişmesi eksik, ama eklem ve organ-
ları kıvrak işçileri çalıştıran bir araç halini alır. Bu nedenle de kadın 
ve çocuk emeği, makine kullanan kapitalist için aranan ilk şey ol-
muştur. Emek ve emekçinin yerini alan bu güçlü araç, çok geçme-
den, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin işçi ailelerinin bütün üyele-
rini doğrudan doğruya sermayenin egemenliği altına sokarak, ücretli 
işçi sayısını arttırmanın bir aracı olup çıkmıştır.» (K. Marx, a.g.e., s. 
424) 

Böylece işçi kadınla beraber, kadınlar da kitlesel olarak yeniden 
toplumsal üretim faaliyetine döndüler. Bu katılım kadınların kurtuluş-
larının gerekli şartını oluştururken, işçi sınıfı üzerindeki toplam sö-
mürü derecesini yükselterek ve daha itaatkâr bir üreticiler topluluğu 
sağlayarak egemen sınıfın kısa vadeli de olsa, çıkarlarına hizmet 
etmiştir. «İşgücünün değeri, yalnız yetişkin işçinin hayatının devamı 
için gerekli iş zamanı ile değil, aynı zamanda ailesinin bakımı için 
gerekli olan iş zamanıyla da belirleniyordu. Makine, bu ailenin bütün 
üyelerini emek pazarına sürerek, yetişkin erkeğin işgücünün değeri-
ni düşürmüştür. Dört kişilik bir ailenin işgücünün satın alınması, belki 
de, eskiden yalnız aile reisinin işgücünün satın alınmasından daha 
pahalıya mal olabilir, ama buna karşılık şimdi bir günlük emeğin 
yerini dört günlük emek almış ve, bir kişiye göre dört kişinin artı-
emeğinin fazlalığı oranında fiyatında bir düşme olmuştur.» (K. Marx, 
a.g.e., s. 424) 

Sanayi devrimi ve arkasından kapitalizm bir yandan üretici güçle-
rin ulaştığı yüksek seviyeyi ve insanlığın doğaya egemenliğini vur-
gularken, diğer yandan bu olguyu gerçek üreticilere getirdikleri ile 
kıyaslarsak ikircikli bir durumla karşılaşırız.  
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Bu, ekonomik sömürü ile beraber, bunun temellendirdiği insanı 
kendisine yabancılaştıran yaşama koşullarıdır da. 

Yani bir yandan işçileri her türlü ekonomi dışı bağımlılık ilişkisin-
den koparıp, sadece yasalarda geçerli bile olsa, kapitalistle eşit ve 
özgür koşullarda karşı karşıya getirirken diğer yandan temelinde 
artık değer sömürüsüne dayanan ve ilk bakışta anlaşılmaz bir sö-
mürü sisteminin içine atar. 

Ve makinaların ortaya çıkmasıyla beraber, işçi sadece kendini 
değil, karısını ve çocuklarını da satmaya başlar. «Daha önce işçi, 
serbest bir kimse olarak şeklen sahip bulunduğu kendi işgücünü 
satardı, şimdi ise karısını ve çocuğunu satmaktadır. Artık bir köle 
taciri olmuştur.» (K. Marx, a.g.e., s. 425) Kapitalist sömürünün kadın 
ve çocuklarda yol açtığı ahlak yozlaşması ise, yine Marx'a göre ca-
hillikten daha farklı bir durumdur: «Ama, henüz olgunluk çağma 
erişmemiş insanları, sırf bir artı-değer yaratma makinası haline getir-
menin suni olarak yarattığı entellektüel yozlaşma - bu. aklı, gelişme 
ve olgunlaşma yeteneklerini bozmadan kısır bir halde tutan cahillik-
ten tamamen farklı bir durumdur...» (K. Marx, a.g.e., s. 429) 

Buna bir de, sistemin kendisini devam ettirebilmesinin araçları 
olan dergiler, gazeteler, radyo ve televizyon eklenince bu gerçek 
üreticiler topluluğu yaşadıkları hayatın bütün gerçeklerinden kopmuş 
varlıklar olarak karşımıza dikilirler. 

İşte yukarıda bahsettiğimiz ikircikli durum tablosu. Burada En-
gels'in «uygarlığın yarattığı her şeyin iki yanlı, ikircil, iki yanı kesin, 
çelişik olması» üzerine söyledikleri bir daha anlam kazanıyor. De-
mek ki, bu ikirciklilik, insanlığın prehistoryası kapanıncaya kadar 
sürecek. 

Tabii kapitalist toplum, işçi sınıfını burjuvazinin karşısında şeklen 
eşit ve özgür kılarken, kadını da erkeğin karşısında şeklen aynı 
oranda eşit ve özgür kıldı. Ama bu eşitlik ancak, karşılıklı olarak özel 
mülkiyet edinmek ve devam ettirmek amacına dayalı olmayan prole-
ter aileler de anlam taşıyabilir. Bir burjuva ailede kadın ve çocukların 
yeri ve işlevinin Romalı familia'nın kadın ve çocuklarının yer ve iş-
levlerinden farkları nedir? Fakat burada, bir proleter ailesindeki ka-
dımn da kabalığa ve baskılara maruz kalmadığını söylemek ger-
çekle bağdaşmaz. Çünkü kapitalist toplumda proletaryanın içine 
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itildiği yoksulluklar, yukarıda da anlattığımız gibi sadece ekonomik 
yoksulluklar değildir. Aynı zamanda, kültürel gerilik, ahlak yozlaş-
ması da hayatlarının diğer yanıdır. Ve bütün üstyapısal gerici değer 
yargıları da bu ortamda hayat bulur. Kadınlara karşı kabalık ta bas-
kılar da işte bunun sonucudur. Bu durum ancak sınıf bilinçli işçiler 
için söz konusu değildir. 

Burjuva ailesinde kadın böyle baskılarla ve kaba davranışlarla 
karşı karşıya gelmediği halde, kadının aile içindeki statüsü, çalışan 
bir ailenin kadınından daha geridedir. Çünkü burada birlikteliğin an-
lamı, sahip oldukları özel mülkiyetin geleceğini garanti altına almak 
ve hatta evliliklerle daha da büyütmektir. Yani daha çok birikmiş 
emeğe sahip olmaktır. Bu yüzden kadın, mülkiyeti tevarüs ettirmenin 
ve aynı zamanda çoğaltmanın aracı olur. Yaşamı sürdürmek, başta 
başka insanların işgücünü satın almak olmak üzere, satın almaya ve 
satmaya bağlı olunca tabii her şey satın alınabilir ve satılabilir! Zaten 
fuhuşun da nedeni burada yatmıyor mu? 

Ve tabii kapitalist toplumda fuhuş, kurumlaşmanın ötesinde ya-
sallaşır. Öyle ki, birçok Batı ülkesinde olduğu gibi, fahişeler sendika-
lar bile kurarlar. Ülkemizde de hazırlanan bir yasa tasarısı ile yasal 
statü kazanmışlar ve «hayat kadını» unvanı verilmiştir! Fakat her 
şeye rağmen kapitalist toplum kadının kurtuluşuna doğru bir ileri 
adımdır: «... Ama sanayi dünyasında, proletaryayı ezen ekonomik 
baskının özgül karakteri, kendini bütün sertliğiyle, ancak kapitalist 
sınıfın bütün kanuni imtiyazları kaldırıldıktan ve iki sınıfın arasında 
tam bir hukuki eşitlik kurulduktan sonra gösterir; demokratik cumhu-
riyet, iki sınıf arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı yok etmez; tersine, bun-
lar arasındaki mücadelenin, üzerinde yapılacağı alam ilk hazırlayan 
odur. Aynı şekilde, erkeğin kadın üzerindeki egemenliğinin özel ka-
rakteri, bu iki cins arasında gerçek bir toplumsal eşitlik kurmak zo-
runluluğu ve bunun tarzı, bütün bunlar, kendilerini ancak, erkekle 
kadin tamamen eşit hukuki haklara sahip oldukları zaman apaçık 
göstereceklerdir. O zaman görülecektir ki, kadının kurtuluşunun ilk 
şartı, bütün kadın cinsinin yeniden kamu işlerine dönmesidir ve bu  
şart, karı koca ailesinin, toplumun ekonomik birimi olarak (abç-K) 
ortadan kaldırılmasını gerektirir.» (F. Engels, a.g.e., s. 105) 

B — Kadın Hareketleri 
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Kadınların toplumsal hareketlere katılmaları ile kendi hakları için 
mücadeleye girişmeleri hemen hemen aynı tarihlere denk düşer. Ve 
bu tarihler aynı zamanda toplumları sarsan sınıf mücadelelerinin 
olduğu tarihlerdir: 1789, 1848, 1871 ve 1917. Yani burjuva de-
mokratik devrimler ve sosyalist devrimler. Ve kadınların geniş katı-
lımını gördüğümüz ilk büyük devrim, 1789 Büyük Fransız Devrimidir. 

Devrime katılan kadınların çoğunluğu küçük burjuva ve orta sınıf-
lara mensup kadınlardı. 24 Temmuz' da Bastil'i zaptedenlerin ara-
sında da bu kadınların birçoğu bulunuyordu. (A. Bebel, Kadın ve 
Sosyalizm, Toplum Yayınevi, s. 137)  

6 Ekim 1789'da ise 6-7 bin kişilik bir kadın gösterici gurubu Ver-
say Sarayına doğru yürüyüşe geçti ve yol boyunca bir çok dükkânı 
yağmaladılar. Pahalılık kadınların yakındığı en önemli sorunlardan 
biriydi. Saraya vardıklarında, 35 kişilik bir heyet kral tarafından kabul 
edildi. Talepleri ise daha fazla ekmekti. 

Fransa'da kadınlar 1789'a katılımlarından sonra-dırki, toplumsal 
statüleri göreli olarak daha iyi bir konuma gelmiş ve işte çalışmak 
hakkını elde etmişlerdir. Aynı zamanda bağımsız kadın örgütlenme-
leri doğmuş ve Fransa'nın bir çok yerlerinde kulüpler açmışlardır.  

Fakat 1793'te Meclis «Erkeklerin Haklan»nı ilân ettiğinde, buna 
karşı çıkan Rose Lacembe, Olympe de Gauges gibi kadınlar «Kadın 
Hakları» m yazdılar. Mec lis bunu kabul etmediği gibi Madam Roland 
da giyotinde can verdi ve bütün kadın kulüpleri dağıtıldı. 

18. ve 19. yüzyıllarda; Fransa'da 1789'la başlayan, kadınların 
toplumsal - siyasal olaylara katılımı 1830, 1848 - 50 devrimleri bo-
yunca devam etti ve 1871 Paris Komünü ile doruğuna ulaştı. 

18 Mart 1871'de başlayan Paris Komününde «Kadınların önemli 
rol oynadıkları, Proleterler, Devrim, Kara Top, v.b. kulüpleri, siyasal 
tartışmalar yapar, Komüne öneri ve delegasyonlar gönderirler.» 
(Marx -Engels - Lenin, Paris Komünü Üzerine, Sol Yayınları, s. 21) 

«8 Nisan günü, Paris'in savunması ve yaralıların bakımı için Ka-
dınlar Birliği kurulur. 10 Nisan günü, kadınların çalışma hakkını tanı-
yan sosyalist önlem olarak, her ilçede kadınların çalışması için bir 
atelye açılması tasarısının ilk uygulaması yapılır.» (Marx - Engels - 
Lenin, a.g.e., s. 21) 
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Üç aylık kısa ömrü içinde komün, kadınların siyasal hayata en 
canlı biçimde katılımını sağladı. Çalışma koşulları ile ilgili önlemler 
de aldı. «Şimdiye değin, Paris'in 'düzen adamları'nm kendilerine 
ayırdıkları, ama 'güvenlik'leri için, polisin keyfi otoritesi altında, kişi-
sel olarak, köleleştirilmiş bir biçimde tuttukları fahişeler, Komün tara-
fından bu alçaltıcı kölelikten kurtarıldılar. Ama Komün, üzerinde fuh-
şun çiçek açtığı alan ile, onu çiçeklendiren adamları da silip süpür-
dü. Yüksek düzeydeki fahişelere, coeoüe'lara gelince, düzenin 
egemenliği altında, onlar polisin ve yöneticilerin köleleri değil, ama 
efendileri idiler.» (Marx - Engels - Lenin, a.g.e., s. 184) 

Gerek Komün sırasında ve gerekse daha önceki toplumsal dev-
rimlerde ortaya çıkan kadın önderlerin hepsi, siyasal hareketlere 
bağımlı militan yanı ağır basan kadınlardır. Örneğin, İntgiltere ve 
Amerika'daki gibi kadın hareketine damgasını vuran örgütlenmeler 
gibi, bağımsız, siyaset dışı örgütlenmeler değildir. Böyle olduğu için 
olacakki, 19. yüzyılda yine öteki ülkelerde olduğu gibi bağımsız bir 
kadın hakları yazını yoktur. 

İngiltere'de kadın hareketinin tarihi gelişimi süreci değilse bile 
sonradan aldığı biçim Fransa'dakinden oldukça farklı. 

İngiltere'de kadınlar ilk Reform Dernekleri ve Chartist hareketten 
sonra, asıl olarak politikaya Tahıl Yasasına Karşı Lig ile karıştılar. 
Tahıl Yasası 1846' da feodallerin girişimiyle çıkarılan bir yasadır. 
Yasanın amacı tahıl ithalini yasaklamaktır. Tahıl ithalinin ya-
saklanması işçi ücretlerini yükselteceği ve çalışmaların temel gıdası 
olan ekmeğin fiyatını arttıracağı için, burjuvazi ve işçi sınıfı yasaya 
karşı çıkarlar. 

Tahıl Yasası kalktıktan sonra, Lig içinde örgütlü olan kadınlar ki, 
daha çok orta sınıftan kadınlardır. 1866'dan başlayarak, kadınlar için 
oy hakkı isteyen hareketi desteklemeye ve içinde yer almaya başla-
dılar. Bunun içindir ki, tahıl yasasına karşı ajitasyonun merkezi olan 
Manchester'in, kadınlara oy hakkı isteyen eylemcilerin önemli bir 
merkezi olması bütünüyle bir tesadüf değildir. 

İngiltere'de kadın hareketi elbette kadınlara oy hakkı isteyen ha-
reket ile özdeş değildir. 
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Fakat özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren oy hakkı hareketi 
öylesine geniş boyutlar kazandıki, bir bakıma özdeşleşti. Çünkü o 
dönemde talep edilen ve uğrunda militanca mücadele edilen hakti. 
Her ne kadar bu hareketin başlangıç tarihi 1866 sonrası ise de, da-
ha önceki yıllarda da kadınlar için oy hakkı talebi gerek Chartist ha-
reketin eşliğindeki ve gerek diğer bazı kadın örgütlerince talep edil-
mişti. Daha sonrakilerin politik tonu ile karşılaştırmak bakımından, 
bu iki ayrı örgütlenmeden birer örnek vereceğiz. Chartistler tarafın-
dan 1838'de Birmingham'daki bir kapalı salon toplantısından sonra 
yapılan ve «Birminghamlı Kadınlara» başlığını taşıyan açıklama 
şöyle diyor : «Karar Verildi, 

«1. Ki, kadınların meziyetlerinin kendine özgü dünyasını unutma-
dan, Birminghamlı kadınlar evleri ile ilgili önemli görevlerini yapmak-
tadırlar. Ama buna rağmen, onlar kendilerini ve ailelerini yok olmaya 
götüren artan zorlukları dikkate alarak büyük bir toplantı düzenle-
meyi görev Dildiler. Bu zorluklar; evlerinin mutluluğunu mahvetti ve 
onları çok bağlı oldukları evlerinden ve ev işlerinden kopmaya, aile-
lerinin refahı bu işlerin yapılmasına bu kadar bağlıyken, onları cin-
siyetlerine uygun olmayan atölyelerde çalışmaya zorladı. Ve daha 
da ötesi, bu kaynak bile giderek süreklilik güvencesini yitirdi ve üc-
retler daha azalmaya başladı. 

«2. Ki, bu artarak devam eden durumlarının bozulmasına, buda-
laca suskunlukla ve boyun eğmekla müsade etmek ve Parlamen-
to'dan budalaca yardım beklemek daha da kötü sonuçlara yol aça-
caktır. O Parlamento ki, yoksulların beklentilerine ve protestolarına 
karşı o kadar aldırmaz ve sahtekâr bir tavır takınmıştır ki, yoksulların 
sefaletinin olmadığına kanıt olarak zenginlerin lüksünü gösterdi. O 
Parlamento ki, ekmeği ve parayı pahalılaştırmak için tahıl ve para 
yasalarını devam ettirmekte ısrar etti ve serbest ticaretle birlikte 
emeği ucuzlattı; zenginlere TEKEL, yoksullara REKABET. Ve o Par-
lamento ki, emekli maaşı alanların ve devlet dilencilerinin çıkarlarını 
devam ettirirken, kurbanları olan yoksulları son barınaklarından da 
mahrum bırakmak için şiddeti (de) hesaba kattıkları Yoksul Yasaları 
çıkardı.» (Costance Rover, Women's Suff-rage and Party Politics 
Britain Routledge and Kegan Paul, Appendix I, s. 7) 

1851'de Sheffield Siyasi Kadın Derneği'nin yaptığı bir toplantıdan 
sonra oybirliği ile aşağıdaki çağrı benimsenmiştir : 
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«İngiltereli Kadınlara - Sevgili Kızkardeşler - Biz, Sheffield de-
mokrasisinin kadınları, size bu önemli anda yaptığımız çağrının an-
layışla karşılanmasını diliyoruz. Yıllardan beri, daha iyi bir hükümet 
ve demokrasiye rehberlik ettiğini iddia, eden, bütün sınıfların koşul-
larının iyileşmesine yönelik, çeşitli planları, sistemleri ve örgütleri 
izlemekteyiz. Ve şu sonuca vardık ki, kadınlar, sıkı sıkıya edep ve 
erkân dahilinde, halk muhtırası'nın (people's charter) ilanına dahil 
edilebilirler. 

«Çünkü biz ulusun çoğunluğuyuz, ve erkek kardeşimizle eşit ola-
rak, siyasi kaderimizi idare edecek - ödemeye mecbur olduğumuz 
vergileri koyacak- tahammül etmeye zorunlu olduğumuz ceza verici 
yasaları getirecek, bir erkeğe oy vermek bizim en doğal hakkımızdır. 
İnsanlık için bu büyük hakkı talep etmek amacıyla birleşen İngiltereli 
kadınları görmek bizi kalpten sevindirecek, böylece kadınların soru-
nu kavradıklarından emin olacağız, onlar zorluklara karşı doğrunun 
en büyük yardımcıları olacaklar. Bir kere karar verildiğinde sabırlı, 
enerjik kadın aklı neyi başaramadı ki? Tarihin kaydettiği cesur ve 
kahramanca işler bizim bütün dünya şahidimizdir ki; hiç bir tehlike 
çok büyük değildir, veya onunla mücadele çok çetindir, kadınların 
işbirliği bizim politik refahımızı sağlayabilmek için büyük ihtiyaçtır. 
Fakat bazıları şöyle diyor: Erkeklerin siyasi haklarına katılacak ka-
dınlarınız var mı? Bu soruya şu kesin cevabı vermeliyiz. Evet! Önce-
leri ve şimdilerde o çalışmıyor mu, fabrikada ve hayatın her alanında 
erkeklerin despotizmine maruz kalıyor; ve adalet adına soruyoruz, 
bu haksızlığın sessiz ve kölece kurbanları olmaya devam mı etmeli-
yiz? -onun (erkeğin) siyasi birliklerinin can sıkıcı işlerini yerine ge-
tirmeye, ve asla bir tek siyasi hakka sahip olmamaya? Baskı ebedi 
midir?- Biz, daima, toplumun nahoş, can sıkıcı yaratıkları olarak mı 
kalacağız? Biz, Sheffield demokrasisinin kadınları, Hayır! diye cevap 
veriyoruz, ve bütün kız kardeşlerimiz, Hayır! demiyecekler mi?» (C. 
Rover, a.g.e., Appendix III, s. 10-11) 

İki bildirinin tonu oldukça farklı, fakat ikisinden de çıkaracağımız 
şudur ki, fabrikalarda üretim sınıf mücadelesinin, demokratik talepler 
için mücadelenin temel toplumsal koşulunu oluşturuyor. Reformist 
eğilimleri açıkça belirgin olan, «bütün sınıfların koşullarının iyileş-
mesini» isteyen, «edep, erkân dahilinde halkın muhtırasına katılma-
yı.» talep eden, Sheffield Siyasi Kadın Derneği'nin üyesi kadınlar 
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bile, «kadın fabrikalarda çalışmıyor mu» diye soruyor. Chartistlerin 
çağrısı ise çok daha radikal bir çağrı, ama o da kadınların asıl yeri-
nin, «onların meziyetleri ile bağdaşır» yerin evi olduğunu vurguluyor. 
Chartistler, bilindiği gibi bir işçi sınıfı hareketinin temsilcileridir, ama 
sımf bilinciyle veya bir başka deyimle bilimsel sosyalizmle donanmış 
bir hareket değildir, işçi sınıfının kendi kendine görebildiği zıtlıkları, 
bildiri çok iyi vurguluyor; artan yoksulluk, toplumun iki zıt sınıfa bö-
lünmesi, parlamentonun ise yukarı sınıflar lehine yasalar çıkardığı 
gibi. Bunlara karşı mücadele istiyor, ama ne için belirsiz. 

1860'lardan sonra ise giderek artan bir yaygınlıkla ve etki ile geli-
şen oy hakkı hareketi asıl olarak orta sınıflardan kadınlar tarafından 
sürdürülmüştür. Burjuva demokratlar görevlerini hakkı ile yerine ge-
tirmişlerdir doğrusu. 

Kadın hakları «doğal haklar» ve «insan hakları» kavramlarının bir 
parçasıydı. Kadınlara oy hakkı talebi, sosyal adalet, eşitlik ve özgür-
lük kavramları ile uyum içindeydi. 1866'da John Stuart Mili ve Henry 
Favvcett'in; Avam Kamarasına verdikleri medeni hukukun uygulan-
masında cinsiyet ayrımı olmaması gerektiğini belirten ve 1499 kadın 
tarafından imzalanan dilekçeyi takiben, ta ki oy hakkı kazanılana 
dek sürecek bir mücadele başladı. 

1867'de Kadınların Oy Hakkı için Londra Ulusal Derneği kuruldu 
(L.N.S.W.S.). Bu ilk dernek ve daha sonra Manchester, Edinburg, 
Birmingham ve Bristol' de kurulan dernekler, Kadınlar için Oy Hakkı 
Ulusal Derneğinde birleşerek, bir federasyon oluşturdular. 1872' den 
itibaren diğer bölgesel derneklerle ilişkiyi bir Merkez Komite yürüttü 
ve 1897'de kadınlara oy hakkı için kurulmuş bütün dernekler, Kadın-
lar için Oy Hakkı Ulusal Dernekleri Birliğinde birleştiler (N.U.W.S.S.). 

İngiltere'de oy hakkı için mücadele eden örgütler iki ana gruba 
ayrılmaktadır yazarlar tarafından. Örneğin 27. ve 28. dipnotlarda 
kitabının adını belirttiğimiz Constance Rover'e göre; anayasal olan-
lar ve militan olanlar, Midge Mackenzia'ye göre ise; militanlar ve 
militan olmayanlar diye. (Midge Mackenzie, Shoulder to Shoulder, 
Penguin Books) 

N.U.W.S.S. anayasal oy hakkı örgütlerinin başlıca temsilcisiydi. 
Hem anayasal olanlar hem militan olanların siyasi partilere karşı 
tavırları aynıydı: siyasi partiler dışı bir çizgi izlemek. Örneğin, 
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N.U.W.S.S. parlamento seçimleri sırasında şu tavrı benimsiyordu: 
«... parlamento adaylarına kadınların oy hakkı üzerine ne düşündük-
leri sorulur ve lehinde olanlar desteklenirdi.» (C. Rover, a.g.e., s. 58) 
Çıkardıkları sürekli yayın, Kadınlara Oy Hakkı Günlüğü idi. Başlıca 
eylem tarzları, dilekçeler .düzenlemek, parlamento üyeleri arasından 
yandaşlar edinmek, kamu oyu yaratmak için toplantılar yapmaktı. 
Parlamentoda olup bitenler o kadar yakından izleniyordu ki, birliğin 
ilk genel başkanı Lydia Ernestine Becker'in bu konudaki yetenekleri 
onu hareket için vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. Parlamento 
işleyişinin karışık işlerinin çözümü konusunda kendi kendisini çok iyi 
yetiştirmiş olması ve Parlamento muhabiri olarak çalışması ve Ka-
dınların. Oy Hakkı Günlüğünde editör oluşu O'nu ilk günlerde hare-
ketin belkemiği yaptı. 

Yönetimin bütün çabalarına rağmen, hareketi partiler üstü tutmak 
mümkün olmuyordu. Herşeyden evvel, benimsenen temel mücadele 
yöntemine aykırıdır, bu tutum. Mademki; başarı, sorunu parlamen-
tonun ele almasında, veya daha doğrusu, herşeyden önce parla-
mento üyelerini etkilemek gerekiyorduysa, destekleyici bir parti ol-
malıydı. İşte bu yüzden 1888'de Kadınlara Oy Hakkı Ulusal Derneği 
Merkez Komitesi ikiye bölündü. Çünkü çoğunluk, Kadınlar Liberal 
Federasyonu'na bağlı gurupların dernek çalışmalarına katılmalarına 
taraftardı. 

(Kadınlar Liberal Federasyonu, Liberal Parti paralelinde bir fede-
rasyon.) Derneğin başkanı ve hareketin uzun zaman liderliğini ya-
pan Millicent Fawcett ve bazı yandaşları, partiler üstü başka bir der-
nek oluşturdular, fakat ismi yine aynıydı: Kadınlara Oy Hakkı Ulusal 
Derneği Merkez Komitesi. Çoğunluk olan grup ise isim değiştirdi ve 
Merkezi Ulusal Dernek adını aldı. Bu bölünmeden sonra, çoğunluk 
olan tarafa Liberal Kadınlar'a ait 64 demek katıldı. Fakat, Liberal 
Parti'nin oy hakkı konusunda başarısızlığa uğramasından sonra iki 
dernek yine birleştiler. 

Anayasal hareketin neden gereken etkinliği gös-teremeyip, daha 
sonra kurulan militan derneklerin bu konuda öncülüğü ellerine aldık-
larının gerekçesi şu cümlelerde çok açık: «Onlar (militanlar); şimdiye 
kadar sarfedilen çabaların, ahlakî prensiplere uygunluk açısından 
politikacının erişebileceğinin ve sosyal olarak ta halkın erişebilece-
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ğinin çok üstünde bir düzeyde yürütüldüğünü farkettiler. Hareket bir 
kibar hanımlar hareketi olmuştu, hemen hemen bütünüyle orta ve 
yüksek sınıflarla kısıtlanmış, geleneksel, ve merasimci bir tarzda 
izlenen yüksek ve dar bir şeref koduna itaatkâr-lık.» (T. Billington - 
Greig, The Militant Suffrage Mo-vement, Aktaran: C. Rover). 

Tabii buradaki ahlak prensiplerinin ve yüksek şeref kodunun İngi-
liz aristokratlarına ait olduğunu belirtmek gerekir. Ama ne ilginç ki, 
ingiliz aristokratlarının meclisi, Lordlar Kamarası kadınlara oy hakkı 
verilmesinin sonuna kadar en şiddetli muhalifi olmuştur! 

İngiltere'de kadınların oy hakkı için mücadele eden ikinci grup ör-
gütler: militanlardır. Adından da anlaşılacağı gibi, burjuva demokra-
tik cumhuriyetin sınırları içinde kalmakla beraber, daha militan bir 
çizgi benimseyen örgütler grubu. 

Bu gruba damgasını vuran örgüt ise, 1903'te Emmeline 
Pankhurst tarafından kurulan Kadınlar Sosyal ve Politik Birliği idi 
(W.S.P.U). 1907'd,eki bir bölünmeden sonra, Kadınlar Sosyal ve 
Politik Ulusal Birliği (N.W.S.P.U.) adını aldıysa da daha sonra 
1912'de tekrar eski adı geçerli oldu. 

Oy hakkı için mücadele eden örgütler yanında, İngiltere'de kadın 
hareketinin, kadınlara ilişkin çeşitli toplumsal sorunlara dayalı olarak 
daha bir çok örgütler kurduğunu görüyoruz. Yine militanlar içinde 
sayılan Kadınlar Özgürlük Ligi, Kadınlar Vergiye Direniş Ligi ve ben-
zerleri vardır. Ayrıca fahişeler için çıkarılan yasalara karşı örgütlen-
mişler, kampanyalar yürütmüşlerdir. Örneğin; Josephine Butler'in 
liderliğini yaptığı 

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına karşı mücadele. 1864, 1866 ve 
1869'da çıkarılan bu yasalar, bazı kentsel bölgelerde, özellikle liman 
ve garnizon şehirlerinde, polise bazı kadınları genel fahişe olarak 
tasnif etmek ve periyodik tıbbî muayeneden kaçınanları hapse at-
mak yetkisini veriyordu. 

Bu yasalar da burjuva demokratik devletin fuhuşa karşı tavrının 
bir örneği değil mi? Amaç fuhuşu yok etmek değil, daha «az zarar-
lı», «elverişli» hale getirmektir. 

Anayasal örgütlere erkekler de üye olabilirken, W.S.P.U'nun üye-
liği sadece kadınlara açıktı. 
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Hareketin liderliği başından itibaren uzun yıllar boyunca Emmeli-
ne Pankhurst'un elinde kaldı. Daha sonra iki hızı Christabel ve Syl-
via bu liderliği sürdürdüler. 1913'te Sylvia Pankhurst Doğu Londra 
Süfrajet-leri Derneğini kurdu. (Süfrajet :oy hakkı için mücadele eden 
kadın). Bu federasyon, Londra'daki işçilerin desteğine de sahipti. 
«Dok işçileri de dahil olmak üzere; Sylvia Pankhurst Doğu Ucu işçi-
lerinin desteğine sahip olduğundan, gösteriler sırasında polisle giri-
len çatışmalar kırılmış kemiklerle sona erecek bir şiddette olurdu.» 
(C. Rover, a.g.e., s. 74). Belli ki, aktarma yaptığımız yazar şiddetin 
nedenini işçilerde bulmaktadır (!). 

Militanların sloganı «Laf Değil İş» ti. Onlar da siyasi partilerden 
bağımsız eylemlere girmeyi ilke edinmişlerdi. Oy hakkı verilene ka-
dar bütün hükümetlere muhalefet" etmeyi fakat parlamento seçimle-
rine hükümet ve diğer partilerin adaylarından bağımsız olarak katıl-
mayı kabul etmişlerdi. Kadınların içinde bulunduğu haksız durumu 
ortaya çıkarmak için canlı bir aji-tasyon yürütmek; kamu oyunu 
eğitmek için, toplantılar, gösteriler tartışmalar düzenlemek, yayın 
dağıtmak, gazete çıkarmak gibi yöntemleri uygulamışlardır. Yap-
tıkları bir çok gösteri tutuklamalarla sona ermiş, hapishane de ise 
açlık grevleri sürdürmüşlerdir. 1912'den sonra «militanlık» yeni bir 
aşamaya girmiş, polise yakalanmaktan kurtulmanın çeşitli yollarını 
aramışlardır. Ayrıca gösteriler sırasında dükkânları yağmalamaya ve 
neresi olduğuna aldırmadan önlerine gelen yeri ateşe vermeye baş-
lamışlardır. Hatta, 1913'te Emily Da-vison, Derby'de kendini kiralın 
atının önüne atmış ve hemen orada ölmüştür. Emily Davison'a bü-
yük bir kalabalığın katıldığı bir cenaze töreni yapılmıştır, 

1914'te savaş başladığında hem «anayasal» olanlar hem de «mi-
litanlar» cephe gerisinde savaşa katıldılar. Zaten İngiltere'de, savaş 
ekonomisinin talebi gereği ve erkeklerin cephelerde olmasından 
dolayı, o yıllarda çok fazla kadın istihdam edildi. Silah fabrikala-
rından, çöp kamyonlarına kadar kadınlar her yerde çalıştırıldılar. 
Savaş sırasında artan kadın işçi ücretleri savaştan sonra tekrar düş-
tü. Kadın örgütlerinden hiç biri savaşa katılmaya karşı gelmediler. 
Tam tersine «gün yurtseverliğimizi ispatlamanın günüdür» diyerek 
kadınlara çağrıda bulundular, 1918'de ise Parlamentodaki çeşitli 
tartışmalardan sonra kadınlara da oy hakkı tanındı. Savaş, belki bir 
tek bu konuda kadınların işine yaramıştı. 
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Amerika'daki kadın hareketi de 1789 Fransa'sından ve İngilte-
re'den sonra en eski hareketlerden biridir. «Kadın hareketi, 
1800'lerde ortaya çıktı. O çağ, coğrafik genişleme, endüstriyel ge-
lişme, sosyal reform hareketlerinin büyümesi ve bireyin özgürlüğü 
'insan hakları' ve evrensel eğitimi felsefî olarak vurgulayan genel bir 
entellektüel heyecan çağıydı.» (J. Hole - E. Levine, Rebirth of Femi-
nism, Quadrangle Books, s. 2). 

İlk kadın hareketi, toplumsal hayatın sunduğu fırsatlardan kadın-
ların da yararlanması ana "teması etrafında başladı. Eğitim, çalışma 
gibi konularda kadınlara da olanak tanınması isteniyordu. Genellikle 
aydın, orta sınıftan kadınların bu talebi üzerine Oberlin'de 1833'te ilk 
defa bir kolej, kapılarını erkeklerle beraber kadınlara da açtı. Ober-
lin'de; her ne kadar kadınların eğitimi «iyi anne ve eşlerin yetiştiri l-
mesi» olarak algı-landıysa da, kadınların bu okula kabul edilmesi, 
bunu benimseyen başka okulların da' kurulmalarına ve hatta sadece 
kadınlar için eğitim yapan okulların açılmasına önayak oldu. 
1820'lerin başından beri kadın hakları için mücadele eden kadınların 
başında, Emma Willard ve Frances Wriht'ı sayabiliriz. O dönemde 
egemen olan anlayışa göre kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldı-
rılmasının şartı, kadınlara eğitim olanaklarının açılması olarak gö-
rülmekteydi. 

1830'larda köleliğin kaldırılması için verilen mücadele, kadınları 
ilk defa siyasi mücadelenin eşiğine getirdi. Ve köleliğin kaldırılması 
için mücadele eden kadınlar gördüler ki, aynı mücadele içindeki 
erkekler kadar başarılı olamıyorlardı. Onlar için bir topluluk önünde 
konuşmak bile imkânsızdı. Sonuç olarak, topluluk önünde konuş-
mak hakkını elde etmek bile mücadelenin bir parçası haline geldi. 

Güney Carolina'lı bir köle sahibi ailenin kızları olan Sarah ve An-
gelina Grimke, bu savaşta ilk yer alanlardır. Güney Carolina'yı ter-
kederek Kuzey'e geldiler ve köleliğin kaldırılması için mücadeleye 
hız verdiler. Gelişen kadın hareketi ve bu hareketin köleciliğe karşı 
verilen mücadele ile birleşmekte olması, toplumun çeşitli egemen 
güçlerinin şiddetini üzerine çekti. Bu güçlerin başında kilise geliyor-
du. 

Massachusetts'deki bir kilise konseyinin bu konudaki mektubu, 
«kızgınlık nedenlerini» açıklıyor: 
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«Kadınlara uygun görev ve etki alanları Yeni Ahit'te belirtilmiştir... 
Kadının gücü Tanrı'nın onun korunması içiîı, ona verdiği zayıflığın 
bilincinden gelen bağımlılığıdır... Eğer; o bir reform yanlısı erkek ile, 
aynı yere ve tona sahip olmayı düşünüyorsa... Tanrı'nın ona verdiği 
güce karşı koyuyor demektir... ve onun karakteri doğallığını kaybe-
der.» - (J. Hole - E. Le-vine, a.g.e., s. 3). 

Zaman zaman fiziki saldırıya karşı da dönüşen bitmeyen saldırı-
lardan da, Grimke kardeşler, kölelerin ve kadınların kurtuluşunun 
birbiriyle yakından ilişkili iki olgu olduğunu anlamışlardı. Böylece 
kadınlar mücadelelerinde iki sorunu birlikte işlemeye başladılar. Fa-
kat köleciliğe karşı savaşan erkeklerin, onları savaş arkadaşları ola-
rak görmeyip, kadınların bu işe karışmasının «suları bulandıracağı» 
inancında olmaları, kadınların hareketini daha çok kadın hakları ile 
kısıtladı. 1830'lardan sonra kurulan Köleciliğe Karşı Kadın 

Dernekleri, kadınların köleciliğe karşı mücadeleleri, «erkekler ta-
rafından dışlanmalarına» rağmen sürmüş, fakat hareket düşünsel 
planda ve pratikte kadın hakları hareketine tabi olmuştur. Bilindiği 
gibi, o dönemde Amerika'da egemen güçler Kuzey ve Güney'de 
farklı karakterler göstermektedirler. Kitleler halinde kölelerin çalıştı-
rıldığı, tarıma dayalı bir ekonomi güneyde hâkimken, Kuzey gün 
geçtikçe gelişen sanayiin ve temsilcisi sınıfların egemenliğindedir. 
Ve nitekim İç Sa-vaş'tan sonra, gelişen galip gelir ve Güney yenilir. 
İşte bu, ezilenler için her zaman en fazla demokrasinin boy göster-
diği, şiddetli smıf savaşı sırasında, Amerika' da kadın hakları için 
mücadele de yoğunlaşmıştır. 1830' ların kadın hakları mücadelesi-
nin yürütücüleri de hareketin sınırları içinde radikal kalmışlar, «aile 
kavramı», «dinsel dogma» gibi olgulara da karşı çıkmalarına rağ-
men, bunu daha geniş ve temelli bir toplumsal Perspektife oturta-
mamışlardır. Sadece el yordamıyla bulup, kafalarını çarpmışlardır.  

Köleciliğe karşı hareket gelişerek devam ederken, 1840'ta Lond-
ra'da, Köleciliğe Karşı Dünya Kongresi toplanır. Amerikan delegas-
yonunda ise bir grup kadın da vardır. Bu kadınlardan Lucratia Mott 
ve Eliza-beth Cady Stanton'un sonradan yazdıkları bir kitapta anlat-
tıklarına göre, kadınların kongrede yer alması protestolarla ve kız-
gınlıkla karşılanır. Ve kadınlar kongredeki bütün oturumlardan alıko-
nulurlar. Egemen toplumsal değerler kadınların politikaya katılması-
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nı hiç te hoş karşılamamaktadır. Kongredeki bu olaylar orada yer 
alan hareketin önderlerine şunu bir daha kavrattı ki; zencilerin köle-
liğinin kaldırılması savaşı, kadınların köleliğinin kaldırılması için veri-
len savaş olmaksızın kazanılamaz. 

Köleliğin kaldırılması için mücadele sürerken, kadınların mülkiyet 
ve aile içindeki haklarının kazanılması için talepler de öne sürülme-
ye başlandı. Londra kongresinden sekiz yıl sonra, 1848'de Sene-
ca'da Kadın Hakları Kongresi toplandı. Kongre, «Bağımsızlık Bildirisi 
»ne göre biçimlenmiş bir Düşünceler Bildirisi (Declaration of Sent i-
menta) benimsedi ve 12 Kararı onayladı. Kongrenin kararlarına bak-
tığımız zaman görmekteyiz ki, asıl tema yine kadm, erkek eşitsizliği-
dir ve kilise ve devletin kadını aşağılamasının sorumlusu erkeklerdir. 
Yalnız bu seferki kararlarda yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır: se-
çim hakkı. Böylece, Amerika'da da kadınlara oy hakkı isteyen hare-
ket te ortaya çıkmış olur. Fakat bununla beraber, taleplerin en te-
mellileri mülkiyet ve kazançlarını kontrol hakkı, çocukların bakılması 
ve boşanma hakkı gibi taleplerdir. 1848'den İç Savaş'ın başlaması-
na kadar Kadın Hakları Kongresi hemen her yıl toplanır. Elizabeth 
Cady Stanton'un 1850 Kongresini anlatırken söylediği şu söz lerden 
anlaşılmaktadır ki, kadınların ikinci cins olmasının nedeni «hâlâ» 
erkeklerdir: 

«... Erkekler hiç bu kadarına katlanmamışlardı. Bir tek kelime 
söylemeye yeltenmeleri bile mümkün değildi. Başkan çok sertti - 
hiçbir erkek sesi işitilmeme-liydi... Dünya tarihinde ilk defa, erkekler, 
kendilerini ilgilendiren sorunlar tartışılırken sessizce oturmak du-
rumunda kalmanın ne demek olduğunu öğrendiler». (Elizabeth Cady 
Stanton, History of Women Suffrage, Aktaran: J. Hole-E. Levine, 
a.g.e., s. 8). 

Fakat hangi temelde olursa olsun hareket güçlendikçe, egemen 
çevrelerin hiddeti de giderek artar. Bazı gazetelerde kadınlara karşı 
cephe alırlar. Buna karşılık kadınlar, amaçlarını yaymadan önceleri, 
köleciliğe karşı tavır almış gazetelerden yararlanırlarsa da daha 
sonra kendi yayın organlarını çıkarırlar. 

1861'de başlayan İç Savaşla birlikte kadın hakları hareketi de 
durgunluğa girer. Her ne kadar bazı liderler, örneğin Stanton ve 
Anthony, özgürlük için verilen bir savaşın kadınların özgürlüğünü de 
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kapsaması gerektiğini söylerlerse de, Kuzey'in muzaffer burjuvazisi 
de onları yanma almaz! 

Savaştan sonra köleliği lağveden 13. Değişiklik (Amerikan Ana-
yasasındaki değişiklik), resmen onaylandığı zaman köleliğin kaldı-
rılması için mücadele edenler, yurttaşlık haklarını ve kişi dokunul-
mazlığını kanunla garanti altına alan 14. Değişikliğin de onay-
lanması için baskı yapmaya başladılar. Önerilen yeni  

Değişikliğin ikinci kısmında «erkek» kelimesinin olması, kadın 
hakları için mücadele edenleri bir protesto kampanyasına itti. Fakat 
kampanyanın yararı olmadı, ne eski köleciliğe karşı birlikte mücade-
le ettikleri müttefikleri ne de Cumhuriyetçi yönetim, kadın hakları ile 
ilgilenmediler. Söylenen şuydu: «Şimdi, Zencilerin saatidir.» Oy 
hakkını sağlayan, 15. Değişiklik sırasında da kadınlar kendileri için 
de genel ve eşit oy hakkını istedilerse de başarılı olamadılar. 

1869'da kadın hareketi ikiye bölündü. Susan C. Anthony ve El i-
zabeth Cady Stanton'ın önderliğindeki-ler Kadınlar için Oy Hakkı 
Ulusal Derneğini kurarken, Lucy Stone ve diğerleri Amerikan Kadın-
lar için Oy Hakkı Derneği'ni kurdular. Aralarındaki temel farklı lık, 
ikincisinin sorunu bütünüyle bir oy hakkının alınması olayı olarak 
görmesi ve bu hakkı «saygıdeğer» kılmak için bunun dışında hiç bir 
sorunu ele almayı, hele hele evlilik ve kilise gibi kurumları işin içine 
karıştırmayı reddettiler. Birincisi için ise, oy hakkı kadınların hakları-
nı kazanmalarının bir «aracı» idi. Ve bu amaçla Devrim adlı bir ga-
zete yayınlamaya başladılar. Gazete oy hakkının yanı sıra, evlilik, 
hukuk, örgütlü din gibi kurumlara değgin yazılar yayınlamaya başla-
dı, «ve hatta fuhuş sorununa bile dokundu» (!) İki örgüt 20 yıl bo-
yunca birlikte varoldular. Amerikan olan yavaş yavaş gerçekleşecek 
bir hareketlilik izlerken, Ulusal olan, federal Anayasa'da bir Değişik-
lik yapılması gereğini ortaya attı. Ve sorunu Yüksek Mahkemeye 
götürdü. Fakat 1875'de toplanan Yüksek Mahkeme oy hakkını, 14. 
değişiklikle korunan, yurttaşların dokunulmaz imtiyazlarından bul-
madı. Yani kadınlar yurttaştı ama Yüksek Mahkemeye göre oy hakkı 
erkek yurttaşlarındı! 

Aynı tarihlerde ortaya çıkan alkolün yasaklanması hareketine, oy 
hakkı hareketine dahil olanlar da olmak üzere bir çok kadın katıldı. 
Çünkü yürürlükteki yasaya göre, kadının içkili kocasına karşı hiçbir 
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savunma aracı yoktu. Fakat bu içki sanayicilerinin, oy hakkı hareke-
tine muhalefetine sebep oldu. Ve bunun üzerine oy hakkı hareket i-
nin liderleri iki sorunu birbirine karıştırmamaya karar verdiler! 

Daha muhafazakar ve «saygın» olan Amerikan Derneği giderek 
daha fazla sempati ve destek görmeye başladı. Bunun üzerine iki 
dernek birleştiler ve kadınlara oy hakkı Ulusal Amerikan Derneğini 
(N.A.W. S.A.) oluşturdular. Elizabeth Cady Stanton her ne kadar, 
NAWSA'nm iki yıl başkanlığını yaptıysa da daha sonra eylemliliği 
bıraktı. Çünkü ona göre kadınların eşitliğini engelleyen başlıca güç 
kilise idi. 

Daha sonra kendisi ve bir grup radikal feminist Kadının İncili'ni 
yazdılar. Şüphesiz bu büyük bir skan-dala yok açtı ve Stanton ve 
kitabı, NAWSA tarafından reddedildiler. 

20. yüzyıla girilmesi ile beraber, oy hakkı savunucusu kadınlar ve 
örgütler daha geniş kitleleri kapsayıcı eylemlere giriştiler. Kitle gös-
terileri, protestolar, açlık grevleri düzenleyenlerden bir kısmı tutukla-
narak hapse atıldılar. Kadınların oy hakkı için Anayasal değişiklik 
1878'den itibaren Kongrenin her oturumuna sunuldu ve en sonunda, 
İngiltere'de ki gibi savaştan sonra 1920'de onaylandı.  

«Ve gerçekte kadın hareketi 1920'de öldü .Bir kaç örgüt hariç ol-
mak üzere, feminizm 40 yıl için uykuya daldı.» (J. Hole-E. Levine, 
a.g.e., s. 14). 

C — Sovyet Orta Asya'sında Kadınların Kurtuluşu Mücadelesi 

Orta Asya'nın ilk Türk kadın yazarlarından, aynı zamanda Part i-
nin (SBKP) propagandisti ve örgütle-yicisi olan Nukhrath'm dediğine 
göre: «Ekim Devriminden önce, bir ucundan diğer ucuna geniş Rus-
ya'da Doğulu kadından daha cahil daha köleleştirilmiş ve daha maz-
lum bir başka insan yoktu.» (Gregory J. Massel, The Surrogate Pro-
letariat, Princeton University Press, s. 96). 

Kadınlar okuma yazmayı hemen hiç bilmezlerdi. Şeriatın kadının 
eğitimini yasaklamamış olmasına rağmen, onu evden dışarı çıkmak-
tan alakoymuş olması fiilen eğitilmesini de engellemekteydi. Zaten 
ayrıca islam anlayışına göre kadının aklı da kıttı ve bilgiye ge-
reksinimi yoktu. «Saçı uzun aklı kısa kadın» bizde de bilinir ama 
aslında bir Orta Asya atasözüdür. Devrimden sonra Orta Asya'da 
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kadınlar arasında çalışma yapan komünist kadrolar haklı olarak, 
Orta Asya'lı kadının karanlıklar içinde yaşamaya mahkum edilmiş ol-
duğunu belirtmişlerdi. Orta Asya'nın tarihi boyunca bilinen sadece iki 
kadın yazar vardır. Ve ikiside müs-tear isimleri ile tanınırlar: Ziniiat 
ve Makhruna. Her ikiside tüccar aile kızlarıdır ve şehirlerde yetişmiş-
lerdir. Sadece bir tanesi, erkek elbiseleri içinde, halk içine çıkabil-
miştir. Eğitimden yoksun olmaları elbette sistemli bilgi gerektiren 
bütün işleri kadınlara kapatıyordu. Özellikle dağlı ve göçebe halklar-
da kadınların işi çoktu. Kadın tarlada çalışır, su taşır, bez ve halı 
dokur, yün, pamuk ve hayvan derisi işler, elbise yapar, sürüye ba-
kar, çarşıda satmak üzere peynir ve tereyağ yapar, yemek pişirir ve 
çocuk büyütürdü. 

Türkmen kadınları için halıdokuma en zahmetli işlerden biriydi. 
Günde 16 saat çalışarak bir ayda ancak bir metre kare dokunabilirdi. 
Fakat yapmamak gibi bir alternatif olamazdı. Bir Türkmen atasözü 
bunu çok güzel anlatıyor: «Eğer bir kadın halı dokumasını hecere-
miyorsa yemekte yemeyecek». 

Kural olarak ürettiklerini kendisi satamazdı. Bunu babası, kocası 
veya erkek kardeşi aracılığı ile yapabilirdi. Yani, evin başlıca üretici-
si olan kadın doyurulması gereken fazladan bir boğaz muamelesi 
görürdü. 

Bütün Sovyetler öncesi Orta Asya tarihi boyunca sadece bir tek 
kadın ekonomik hayatta, önem li yer kazanmış. Şimdi Özbekistan 
sınırları içinde bulunan bir bölgenin sulama sisteminin denetçisi yani 
mirabı olan bu kadın, aynı bölgede daha önce yüksek bir otoriteye 
sahip olan bir mirabm dul karısı idi. 

Kadının toplumsal hayata katılımı hemen hemen, sıfırdı. Özellikle 
kasaba ve yerleşik köylerde evin dışında ancak kadınlar için ayrıl-
mış yerlere gidebilirdi. Göçebelerde bile adet «kadının yerini bilme-
siydi». «Dünya erkeğin evi ise, ev kadının dünyası idi» atasözüne 
göre. 

Kadına müsaade edilen «sosyal ilişki» diğer kadın arkadaş ve ak-
rabaları ile bir araya gelip dedikodu yapma, dinsel toplantılarda bu-
lunmaktı. Çünkü kadınlar güvenilir değildi ve kaldı ki «tehlikeliydi-
ler», İslam dinine göre. Eğer onların politikaya katılmalarına müsade 
edilirse, bütün bir toplumu tehlikeye atabilirlerdi. 
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Ne kadar güvenilir olduklarını şu deyiş açıklamakta: «Eğer bir 
müminin danışmaya ihtiyacı varsa, mollaya danışmalı, eğer molla 
orada yoksa babasına da-nışmalı, oda yoksa -ağabeyisine, oda 
yoksa amcasına, oda yoksa komşusuna, fakat eğer hiçbiri yoksa 
karısına danışmalı ve onun söylediğinin tam tersini yapmalı». (G.J. 
Massel, a.g.e., s. 103). 

Boşanma hakkı hemen hemen sadece erkeğe aitti. Bunun için 
gerekçe göstermek gerekmezdi. Şeriat kurallarına göre eğer erkek 
bir şahidin önünde üç defa karısını boşamak istediğini beyan ederse 
karısını boşamış sayılırdı. Kadın boşama isteminde sadece mah-
keme kanalı ile bulunabilirdi. Fakat eğer mahkemeye başvurmadan 
kocasının evinden ayrılırsa, kendi mülkü olan hiç birşeyi alamadığı 
gibi, çocuklarını da bir daha göremezdi. 

Ölümünden sonra bile aşağılanmışlığı devam ederdi. Bir kadının 
mezarı, erkeğinkinden daha derin olmalıydı, çünkü dünyadaki son 
kalıntılar da aynı seviyede olamazdı. 

Bir kadın hamile olduğu vakit, erkek çocuk doğurması beklenirdi. 
Eğer kız doğarsa, annesine^«bir taş do-ğursaydm daha iyi ederdin, 
hiç değilse duvarı tamir etmekte işe yarardı» derlerdi. Sekiz veya 
dokuz yaşma geldiği zaman başından ayağına kadar uzanan ağır 
pamuklu giysiyi giymeye ve at kılından yapılmış siyah peçe takmaya 
başlardı. Peçe geleneği olmayanlarda bile ağız kapatılacak şekilde 
örtülürdü. Yerleşik ve yarı göçebe halklarda sadece fahişeler peçe-
siz halk içine çıkabilirlerdi. Evleninceye kadar başkaları için besle-
nen bir boğaz muamelesi görürdü. 

Evlenebilecek yaşa geldiğinde, babası kimle ve ne zaman evle-
neceğine karar verirdi. Eş seçimi asıl olarak, erkeğin bağlı olduğu 
soy grubunun önemine ve erkeğin vereceği para ve mala bağlıydı. 
Yani bugün Türkiye'de de, özellikle kırsal kesimde yarı-feodal üretim 
ilişkilerinin hâkim olduğu yerlerde görülen başlık. 

Evlenmek aslında bir değişimdi. Ailenin kaybettiği emek gücüne 
karşılık aldığı para vs. 

Kocası onun efendisi, kendisi ise her türlü isteğini yerine getir-
mekle görevli bir köle. «Dünyada bir tek tanrı var; fakat kadın için iki. 
Tanrının kendisi ve kocası.» 
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Kadın kocasının evinden kaçarsa akrabaları onu geri getirmekle 
görevliydiler. Çünkü aksi takdirde, aldıkları başlığı faizi ile birlikte 
geri vermek zorundaydılar. 

Ele aldığımız bölge elbette ki bundan önce incelediğimiz ülkelere 
göre çok farklı sosyo ekonomik özellikler gösteren bir geniş coğrafya 
parçası. Zengin ticaret merkezlerinin yanında, göçebe toplulukların 
bulunduğu, fakat asıl olarak ekonomik faaliyetin toprağa ve hayvan 
yetiştiriciliğine dayandığı; göçebe veya yerleşik aşiret ve akrabalık 
kurumlarının belirlediği toplumsal ilişkilerin yanında, özellikle yerle-
şik bölgelerde geniş ve verimli topraklara sahip toprak ağaları ve 
serfler ve ticaret merkezlerindeki zengin tüccarların olduğu bir bölge. 

20. yüzyıldan iki on yıl alınmış olmasına rağmen ulusal devlet 
olabilmenin ve laik yapılan gerektirecek bir sürecin henüz kendi do-
ğal seyrini yaşamakta olmasından dolayı burjuva demokratik dönü-
şümlerin bile henüz çok gerisinde olan toplumlar. Ve bu sosyo eko-
nomik yapı içerisinde yukarıda özetle durumlarını aktarmaya çalıştı-
ğımız kadınlar. 1917 Ekim sosyalist devriminin kadroları ve yeni 
SSCB bu toplumsal yapıyı değiştirirken kadınları da kurtarmak için 
şu politikaları benimsedi: İhtilâlci Meşruiyet, Yönetimsel Tahrip, Sis-
tematik Çalışma. 

Bunları tek tek incelemeden önce devrimin Partisinin hangi örgüt-
ler aracılığı ile kadın sorununu çözmeye çalıştığını, kısaca görmeye 
çalışalım. 

Merkezi olarak, ülke çapındaki kadınlar arasında yapılan bütün 
çalışmaların bağlı olduğu örgüt Zhenot-del'di. Yani, Parti Merkez 
Komitesi Kadınlar Arasında Çalışma Şubesi. Orta Asya'daki çalış-
maların merkezi ise Sredazbüro (Parti Merkez Komitesi Orta Asya 
Bürosu )ya bağlı Zhensektor'du (Sredazbüro Kadın Bölümü). Zhe-
notdel ve Sredazbüro'nun altında ise Yerel Cumhuriyetlerin çalışma-
larının merkezi örgütleri yani bu yerel cumhuriyetlerin komünist parti 
merkez komitelerine bağlı Zhenotdeller vardı. Bu örgütlerin ça-
lışmaları içinde sivrilmiş olan komünist kadınların bazıları ise şun-
lardı: A. M. Kollontai; ilk Halk Komiserleri Konseyi üyesi, Merkez 
Komite üyeliği yapmış ünlü bir komünist lider, N. K. Krupskaya; Le-
nin ile birlikte RSDİP'nin kuruluşundan başlayarak ölümüne kadar 
Parti içinde çeşitli görevler yürütmüş ve özellikle yetişkinlerin eğitimi 
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konusunda uzmanlaşmış, kadın sorunu üzerinde çalışmış, Orta As-
ya'daki uluslardan ve milliyetlerden kadınların kurtuluşuna özel 
önem vermiş seçkin bir komünist. Yetenekli bir Kuvaş öğretmen ve 
yazar olan Anna Nukhrat; Rusya'nın sömürge toplumlarının laikleş-
mesi ve Orta Asyalı kadınların kurtuluşu için örgütlenme ve propa-
ganda çalışmasına bütün enerjisi ile katılmıştır. «Orta Asya'nın Cla-
ra Zet-kin'i» diye de anılan Anna Eskentovich; Merkezi Ze-nothdel 
tarafından Fergana bölgesindeki kadınlar arasında çalışmayı yürüt-
mek için gönderilen ilk örgütçülerdendir. Türkistan Cephesinde sa-
vaşa katılan ve her ikisi de Kızıl Ordu'nun siyasi komiserleri olan 
Yevs Ta-liia ve Lidia Otmar - Shtein, Revvoyensovet (İhtilalci -Askeri 
Konsey) in komutanlığında ve Zenothdel'in denetiminde Türkmenis-
tan ve Buhara'da müslüman kadınlar arasında örgütlenme çalışma-
larını yürütmüşlerdir. Serafima Liubimova ve Nadezhda Kleiman; 
Merkezi Rusya'daki Parti örgütlerindeki önemli görevlerinden sonra 
Sredazbüroya Zhensektor çalışmasının sorumluları olarak Orta As-
ya'ya gönderilmişlerdir. 

İhtilalci Meşruiyet: Kadınların toplumda bağımsız, etkin ve saygın 
bireyler olabilmeleri elbetteki tek başına legal reformlarla sağlana-
maz. Ancak, asıl olarak; alınan, ekonomik, politik ve kültürel tedbir-
lerin tamamlayıcısı olabilir. Bu anlamda, Sovyet Orta Asyasmda da, 
eski toplumun değerlerinin sürdürücüsü, kurumları yok edecek hu-
kuksal reformlar ele alındı. Bu kurumların başında Şeriat Mahkeme-
leri geliyordu. Şeriat Mahkemelerinin ortadan kaldırılması iki aşa-
mada ele alındı. 

1 — Şeriat kurallarına ve âdetlere dayanan ge- 

leneksel mahkemeler yerine; tek tip merkezi Sovyet mahkemele-
rinin geçirilmesi, 

2 — Dinsel ve âdetlere dayalı kanunların; laik, 

eşitlikçi, tek tip ve yazılı kanunlarla değiştirilmesi. 

1927'ye kadar Orta Asya'da geleneksel şeriat mahkemeleri ve 
kanunlar yasal olarak kaldırılamadı. 1918 -1922 arasında; ırkçı, şo-
ven milliyetçi İttihatçı liderlerden Enver Paşanın da önderleri arasın-
da olduğu Basmacı İsyanı Sovyet sisteminin yerleşmesini geciktirdi. 
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Ancak 1924'de SSCB'yi meydana getiren Orta Asya Sovyet Cumhu-
riyetlerinin kuruluşu tamamlandı. 

21 Eylül 1927'de SSCB Merkez Yürütme Kurulu «Şeriat ve Âdet 
Mahkemeleri Üzerine» adlı bir kararname ile bu kurumları ortadan 
kaldırdı. 

Bu tarihe kadar ise, geleneksel ve dinsel mahkeme ve kanunların 
etkinliği, bu kurumları yürüten sosyal katmanların maddi destekleri-
nin de kırılmasıyla ve Sovyet mahkeme sisteminin artan rekabeti ile 
zaten fiilen yok olmaya yüztutmuştu. 

1917 Kasımından itibaren ise bir seri kararname ile kadının sta-
tüsü değiştirilmeye çalışıldı. Evlenme ancak iki tarafın rızası ile ve 
dinsel onay olmaksızın ve evliliği Z. A. G. S.'a (Sovyet Medeni Kay-
dı) kayıt ettirmekle mümkün olabilecekti. Karı veya kocadan birinin 
istemi üzerine sona erdirilebilirdi. Evlilik dışı doğan çocuklar meşru 
çocuklarla aynı haklara sahiptiler. Kürtaj serbest bırakıldı. Çok karılı-
lık yasaklandı. Kadınların eşit işe eşit ücret almaları ve Sovyet dev-
letinin bütün organları için seçme ve seçilme hakları kanunlarla ga-
ranti edildi. Başlık almak ve vermek, zorla evlilik yasaklandı. Yapan-
lar için ağır yaptırımlar kondu. Kadınların şahitliği erkeklerle aynı 
geçerlilikte sayıldı. Eşit mülkiyet hakkına sahip oldular. Her türlü 
genel ve mesleki eğitim ve sosyal katılım da erkeklerle eşit haklara 
sahip oldular. 

Aile ve kadın ve erkeğin medeni statüsüne ilişkin kanunlar Rusya 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti için çıkarılan kanunlarda, Orta As-
ya'nın özgün sosyo ekonomik ve kültürel koşulları için yapılan deği-
şikliklerle Orta Asya Cumhuriyetlerine uygulandı. 

Örneğin Rusya'da evlenme yaşı kadın ve erkek için 18 olarak 
tespit edilmişken, Orta Asya Cumhuriyetlerinde kadın için 16, erkek 
için 18 olarak tespit edildi. Rusya'da de facto evliliklere müsaade 
edilirken, Orta Asya'da yasaklandı. Çünkü bu çok karılılığın de-
vamına fırsat verebilirdi. 1925 - 26'dan sonra Zhenot-del'in önderli-
ğinde kadınlar arasındaki çalışmalar giderek artan başarılar kazan-
maya başladı. Sadece Şeriat ve geleneklere göre işleyen eski mah-
kemelere, âdetlere karşı ihtilalin yasalarını savunmakla kalmayıp, gi-
derek artan bir şekilde sosyal hayata katılımları da sağlandı. 
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Yönetimsel Tahrip: Alınan yasal ve ekonomik tedbirlerin, bir yan-
dan eski yasaları tahrip ederken bir yandan da sosyalist bir toplu-
mun üzerinde gelişebileceği insanları yaratabilmesi için, başka ted-
birler de almak gerekiyordu. Çünkü Orta Asya'nın insanları ve özel-
likle en geri kesimi oluşturan kadınların bu tedbir leri kavrayabilmeleri 
gerekiyordu. 

Çünkü şu çok açık bir tarihsel gerçek ki, daha doğrusu bir kural 
ki, eğer kitleler kendileri için yararlı olanın kendileri farkına varmayıp 
bu işe bizzat katılmıyorlarsa «başkalarının» kendileri için aldığı ((ya-
rarlı» kararları, tarihsel ve toplumsal gelişimin rayına oturtmakta 
gönüllü daha da önemlisi bilinçli davranmazlar. Ve bu, zaman za-
man istenmeyen, daha doğrusu ilerletici olmayan gelişmelere bile 
yolaçabilir. 

1924'te Parti'nin 13. Kongresinde Orta Asya'daki gelişmeler ve 
yapılan çalışmalara ilişkin iki noktaya dikkat çekildi: Birincisi Lenin'in 
de defalarca söylediği «bölgenin koşullarına ve olanaklanna dikkat 
etmek», ikincisi; legal olarak özgürleştirme, sosyal, mesleksel ve 
çeşitli sosyal birimlerde bütünleşme ile birlikte sağlanmalıdır. Örne-
ğin; «Kadın Delegeler Meclisleri», «Kalym (başlık) ve Poligamiye 
Karşı Mücadele» için kurulmuş dernekler, kulüpler, üretici ve tüketici 
kooperatifleri, okuma yazma ve sağlık çevreleri, tıbbi dispanserler 
gibi. 18 Haziran 1926'da «Orta Asyalı İşçi ve Köylü Kadınları Ara-
sında Parti Örgütlerinin Çalışması Üzerine», Parti Merkez Komitesi 
tarafından kararlar alındı. Karar, Taşkent'teki Sredazbüro'ya iletildi. 
Kararlar Orta Asya Zhenotdal'i olan Zhensektor'un başlıca yöneticisi 
Liubimova'nm bütün bölgeyi kapsayan çok geniş bir raporu esas 
alınarak hazırlanmıştı. 

Kararlar 1926 sonlarında 1. Orta Asya Parti Konferansında ve 
1927 başlarında Sredazbüro'da Doğulu kadınlar arasındaki Zhenot-
del Çalışmalarının Bölgesel Konferansında ve Özbek Komünist Par-
tisinin Üçüncü Kongresinde tartışıldı. 

Tartışmaların sonunda, kadınların evde kapalı tutulmaları kuru-
muna karşı geniş kapsamlı bir kampanyanın başlatılmasına karar 
verildi. Kampanya için seçilen ad, Khudzum'du. Özellikle askeri an-
lamda, Türk, Arap ve Fars/ dillerinde «bütün cephelerden saldın», 
«fırtına» anlamına gelen bir kelimeydi. Kampanyanın ilk adımı ola-
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rak, Khudzum Komisyonları kuruldu. Komisyonlar, Zhenotdel, Sen-
dikalar, Komsomol görevlilerinden ve adalet, eğitim, çalışma kom i-
serlerinden oluşuyordu. 

Önce bölgenin partilileri soruna karşı duyarlı hale getirilmeye ça-
lışıldı. Örneğin : «1927 Nisanında toplanan Özbek Komünist Partisi 
Üçüncü Kongresinde söylenenler bir adım daha öteye götürüldü. 
Parti üyelerine; yeni direktifleri, kayırmalar yapmaksızın, hemen ye-
rine getirmeleri çağrısı yapıldı. Sadece, kendi ailelerindeki kadınları 
peçeyi çıkarmaya ikna etmemeli, fakat aynı zamanda akrabaları 
olan kadınları da ikna etmeliydiler; daha da önemlisi, ailesinden ka-
dınların toplumsal hayattan tecrit edilmiş olması, genel olarak, bir 
komünistin parti üyeliğiyle bağdaşamazdı. Aynı zamanda, daha yu-
muşak bir tonla, komünist kadınlardan da, peçe giymemek 'zorunlu-
luğunu yerine getirmeleri' istendi.» (G.J. Massel, a.g.e., s. 235). 
Kampanya boyunca bütün kitle iletişim araçlarından yararlanıldı. 
Doktorlar peçenin kadınlara ve çocuklara çeşitli hastalıkları yaymak-
ta olduğuna ilişkin konferanslar verdiler. Çeşitli sanat dallarından 
sanatçılar gösterilerle kampanyaya katıldılar. Köylerde ve şehir lerde 
'kültürel saldırı' başlatıldı. 

8 Mart 1927'de Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, hemen bütün 
merkezi şehirlerde toplantılar düzenlenerek, parti saflarındaki kadın-
lar, sempatizanlar ve parti dışındaki kadınlar davet edildiler. Şehir-
lerde kadın yürüyüşleri yapıldı. Komünist, Özbek şairi Hamza Hâkim 
Zada Niyaziy «Özbek Kadına» adlı şiirinde şöyle diyordu : 

Çıkarın yüzünüzdeki kara örtüyü, açın yüzünüzü,  
herkes için güzel olun! Zincirlerinizi parçalayın, atın bir kenara,  
özgür olun! 
Cehaletin ve karanlığın kalbine saplanan bilginin ve aydınlığın 

hançerine güvenin! 
Karanlığın solgunluğunda yetişmiş yüzünüze . 
neşeyle çiçeklenmesi için, 
Bilginlere ve akıl adamlarına yaraşır bir şekilde güzelleşmesi için 

bir şans verin! 
Güzel kırmızı bir gül olun!  
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Sonuç olarak yönetimsel tahribin örnek aldığımız bu ilk kampan-
yasının, sadece Özbekistan'daki sonuçları; Sredazbüro'nun Orgbu-
ra'ya (Parti Merkez Komitesi Örgütlenme Bürosu) verdiği rapora 
göre şöyleydi:  

8 Mart'ta çeşitli Özbek şehirlerindeki meydanlarda toplanan 
10.000 kadın peçelerini yakmışlardı. Nisan'da bu sayı 70.000'e ve 
Mayıs'ta 90.000'e ulaştı. 

Sistematik Çalışma: Alınan bütün ekonomik tedbirlere, kadınlar 
da erkeklerle aynı hak ve görevlere sahip olarak katıldılar. Aslında 
kadının kurtuluşunu sağlamanın en temel koşullarından biri de zaten 
onu ekonomik olarak özgürleştirmekti. Toprak reformu uygu-
lamasından sonra, kadınlara da erkeklerle aynı şekilde, Sovyet yurt-
taşları olarak, toprak dağıtıldı. Toprak dağıtımında özellikle dul ka-
dınlara ayrıcalıklar tanındı. Burada toplumsal gelişme ile alman top-
lumsal önlemlerin paralelliğini vurgulamak için, toprak reformu uygu-
lamasının arkasından gelişen bir olayı ele almakta yarar var : 

Özellikle dul kadınlara daha fazla toprak verilmesinin ardından, 
boşanmanın da kadının istediği zaman boşanabileceği hale getiril-
miş olmasından yararlanarak, birçok kadın kocasından boşanmaya 
başlar. Bu toplumda ve tabii hemen arkasından Orta Asya Cumhuri-
yetlerindeki Komünist Partilerin saflarında büyük huzursuzluklara yol 
açar. Yerel partilerin üyeleri bu duruma bir son verilmesini talep 
ederler. Bu sorunun nasıl çözümlendiğini bilmiyoruz. Fakat burada 
önemli bir dersle karşı karşıyayız. İnsanlar bir toplumsal önlemin, 
adımın atılmasının bilincinde değilseler, buna uygun bir sosyo-
kültürel yapıdan yoksunsalar, tepeden inme gelen önlemler kavra-
namamaktadır ve gerektiği şekilde sahip çıkılamamaktadır.  

Toprak dağıtımının dışında, her alanda kooperatifler kuruldu. 
Özellikle kadınların yüzyılların birikiminin verdiği bir beceriye sahip 
oldukları el sanatları dalındaki kooperatifler çoğunlukla kadınları 
kapsıyor ve onlar tarafından yönetiliyordu. 

KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. Sayı. 33. Eylül 1979.  
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KADIN SORUNU 

1- KADIN SORUNUNA DOĞRU YAKLAŞILMADAN DEV-
RİMCİ MÜCADELE ZAFERE ULAŞAMAZ. 

Baskının, sömürünün kol gez-
diği bir ülkede, tüm ezilenlerin 
sorunlarına sahip çıkmadan ve 
ezilenleri örgütleyerek onların 
gücünü ezenlere karşı harekete 
geçirmeden tutarlı bir devrimci 
mücadeleden bahsedilemez. İşçi 
sınıfı adına yola çıkmış bir siyasi 
hareket, tüm ezilenlerin gücünü 
arkasına almadan ve onların des-
teğini kazanmadan devrimi ger-
çekleştiremez. 

Türkiye'de, devrimci mücade-
lenin önünde karmaşık sorunlar 
vardır. Ve bu sorunların içinde 
kadın sorunu önemli bir yer tut-
maktadır. Kadınların toplum için-
de çifte sömürüsünden kaynakla-

nan bu soruna, bugüne kadar ciddi bir biçimde eğilinmediyse, bunun 
temel nedeni, devrimci hareketin içinde bulunduğu konumdur. He-
nüz işçi sınıfı içinde bir temele oturmayan devrimci hareketin, sosya-
lizmi işçi sınıfı arasında maddi bir güç haline getirmeyen bir hareke-
tin; birçok sorunu olduğu gibi, kadın sorununa da yaklaşımında ek-
sik ve yetersiz bir görüşe sahip olacağı açık bir gerçektir.  

Türkiye'de işçi sınıfı da dahil olmak üzere, diğer tüm ezilenlerin 
geçmişteki mücadeleleri araştırıldığında, güçlü kitle eylemlerinin 
olmadığı görülmektedir. Genellikle değişik dönemlerde, yine kendi-
sini değişik biçimlerde ortaya koymuş kendiliğinden eylemlere rast-
lanılmaktadır. Ancak son yıllarda, hem bu kendiliğinden eylemler 
daha çok kitlesel bir nitelik almaya başlamış, hem de aydınlar içinde 
örgütlenmiş olan devrimci hareket, bu kabuğu yırtmaya yönelik (işçi 
sınıfı içinde örgütlenmenin önemini kavramaya başladığı ve bu yol-
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da adımlar atmaya başladığı ölçülerde) bir çabanın içine girmiştir. 
Eğer Türkiye'de hâkim sınıflar, ekonomik, siyasi, vb. yönlerden bir 
türlü istikrar sağlayamıyorlarsa, bu olgunun yaratıcıları içinde, kendi-
liğinden bir mücadeleyi esas olarak aşamamış olsa da, ezilenlerin 
gelişen toplumsal muhalefeti ve bu muhalefete bilinçli ifadeler ver-
mek için mücadele eden devrimci hareket başta gelmektedir. Bu 
gerçeklere uygun bir biçimde, geçmişte yaygın olarak görülmeyen 
kadın hareketlerinin de, bugün gelişen toplumsal muhalefet içinde 
önemli bir yer tutmaya başladığı ve kadınların her geçen gün daha 
çok sayıda mücadele içinde yerlerini aldıkları görülmektedir. Kadın-
ların mücadeleye daha çok katılmaları ve bilinçli kesimlerinin kendi 
sorunlarını devrimci hareketin içinde yer alarak gündeme getirme-
leri, hem bir emekçi olarak; hem de bir cins olarak kadınların sorun-
larının kavranabilmesi ve bu sorundan dolayı yerine getirilmesi ge-
reken görevlerin, devrimci hareketin önündeki diğer görevlerle birlik-
te ve önemine uygun bir biçimde yerine getirilmesi doğrultusundaki 
çabaları hızlandırmıştır. Denebilir ki bir çok sorunla birlikte, kadın 
sorununun devrimci harekete yüklediği görevlerin kavranılması öl-
çüsünde ancak daha bütünlüklü ve tutarlı bir hareket geliştirmek ve 
kitlelere dayanan bir mücadeleyi yükseltmek mümkündür. 

Kadınların nüfusun yarısını oluşturmaları, başlı başına bir soru-
nun ne ölçülerde önemli olduğunun göstergesidir. Kitle çizgisi anla-
yışını savunan bir devrimci hareket, bu anlayışa uygun bir pratik 
içinde olurken, mücadelesini daha çok kitlelere dayandırmak ve kit-
lelerle birlikte mücadeleyi geliştirmek zorundadır. Ezilen kitleler için-
de kök salmadan, bir devrimci hareketin hâkim sınıflarla çarpışmayı 
kazanması olanaklı değildir. Devrimci hareketin kadınlar içinde ör-
gütlenmesi ve kadınları mücadeleye katması, hâkim sınıflara karşı 
yürütülen mücadelenin zafere ulaşması için bir ön koşuldur. Çünkü 
«devrimin başarısı, bu devrime kadınların katılmasına bağlıdır». 
(Lenin). Kadınları mücadeleye seferber etmek, onların sorunlarını 
tutarlı bir perspektifle ele almak ve bu sorunun çözümüne uygun 
örgütlenme ve mücadele biçimlerini geliştirmekle söz konusu ola-
bilir. 

2 — KADIN SORUNU 

Sınıflı toplumlar, sömürüye dayanan toplumlardır. Ve bu toplum-
larda kadınlar çifte sömürü altındadırlar. 
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Birincisi, erkeklerin kadınlar üzerindeki cins sömürüşüdür. Sömü-
rüye dayanan bütün toplumlarda (köleci, feodal ve kapitalist toplum-
larda) kadınlar daima erkeklerin baskısı altında tutsak bir yaşantıya 
zorlanmışlardır. Bunun nedeni de, bu toplumlarda işleyen çarkların 
hep kadınları erkeklere muhtaç durumda bırakmasındandır. Ki bu da 
temelde, kadınların ekonomik olarak erkeklere bağımlı olmasına 
dayanmaktadır. Kapitalist toplumda kadınlar, erkeklere ekonomik 
olarak muhtaç olmaktan kurtulmuş gibi görünürse de, bu bir görünüş 
olmaktan öteye gidememiş ve kadınlar cins olarak gene sömürüden 
kurtulamamışlardır. (Bu soruna ileride tekrar değineceğiz). 

İkincisi, kadınların ekonomik hayatta sömürülmeleridir. Ezilen sı-
nıfların içinde bir kesim olan kadınlar, ezenlerin ezilenler üzerindeki 
baskısına ve sömürüsüne, erkeklerle birlikte muhataptırlar. Köleci, 
feodal ve kapitalist toplumlarda ezen sınıfların ezilen sınıfları tutsak 
eden düzenleri erkek için olduğu kadar, kadın için de geçerlidir.  

Şimdi bu iki noktayı daha çok açarak sorunu değerlendirmeye ça-
lışalım: 

Bilindiği gibi, maddi servetlerin üretimi ve yeniden üretimi, tarihi 
materyalizme göre gelişmelerin, son tahlilde belirleyicisidir. İnsanla-
rın kendi yaşamaları için zorunlu- olan (yani beslenme, giyinme, 
barınma vb.) şeylerin ve insana gerekli olan aletlerin üretimi, üreti-
min bir biçimini oluştururken, üretimin diğer biçimini de, insanın ken-
di kendini üretmesi teşkil etmektedir. Tarihi süreç içinde, herhangi 
bir ülkede insanların içinde yaşadığı sosyal kurumlar ve bunların 
uğradığı değişiklikler, üretimin bu iki türü tarafından yani yapılan işe 
ve ailenin uğramakta olduğu evrime göre belirlenmiştir. 

İnsanların üretimi, kadın ve erkek arasındaki iş bölümüne da-
yanmaktadır. Bu iş bölümü, yeni bir insanın üretilmesi ilişkisi etrafın-
da dönmektedir. İnsanlığın günümüze kadar ki gelişmesi, kadın ve 
erkek arasında genelde şu evlilik biçimlerine tanıklık etmektedir:  

1 — Bu evlilik biçimlerinden biri, grup halindeki evliliktir. Ki bu in-
sanlığın yabani bir biçimde yaşadığı dönemlere tekabül eder. En 
ilkel aile biçimi olan grup halindeki evlilik, çok sayıdaki erkekle çok 
sayıdaki kadın arasındaki ilişkilere dayanır. Kadınla erkeğin bu bi-
çimde birbirlerine sahip olması, kıskançlık duygularına pek yer ver-
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memiş ve ilişkileri belirleyen herhangi bir kuralı gündeme getirme-
miştir. 

Grup halindeki aile, değişik bölgelerde yaşayan insan toplulukla-
rında değişik biçimlere bürünmüştür. Ve bu biçimler bir bütün olarak, 
hayvanlıktan insanlığa geçişi ifade etmektedirler. Bu aile biçimi için-
de çocuğun babası belli değildir. Ancak annesinin kim olduğu açık-
tır. Aile içerisinde çocukların hepsi, bütün annelerin çocukları sayılı-
yorsa da, herhangi bir anne, bu çocukların içinde hangilerinin kendi 
öz çocuğu olduğunu bilir. Grup halindeki evlilikte bu nedenden dola-
yı, soy zinciri kadına dayanmaktadır. Ev içinde ağır basan erkek 
değil, kadındır. Dolayısıyla kadın, bu aile içinde hem özgür hem de 
en çok değer verilen varlıktır. 

2 — İnsanlığın gelişmesinde karşılaşılan diğer bir aile biçimi, iki 
başlı evliliktir. İki başlı evlilik, insanlığın barbarlık aşamasına tekabül 
eder. Ve bu dönemin belirleyici aile biçimidir. 

Barbarlık dönemi, başlangıcında ev, giysi, ilkel av silahları, yiye-
ceklerin elde edilmesi için gerekli olan diğer aletler, vb. servetlerden 
oluşan aşamadan, yeni toplumsal ilişkilerin oluştuğu (hayvanların 
evcilleştirilmesi, çoban topluluklarının gelişmesi, madenlerin işlen-
mesi, dokumacılık ve tarımın başlangıcı vb.) daha ileri bir aşamanın 
tümünü içerir. Ve bu dönemin son aşamasında, kölelik ilişkileri ge-
lişmeye başlamıştı. 

İki başlı aite içinde kadın, bu dönemin başlarında henüz cins ola-
rak üstünlüğünü yitirmemişti. Ancak sü- 

Engels, ailenin ilk aşaması olarak Kandaş Aile'den bahseder: 
«Bu türlü bir ailenin tipik biçimi; bir tek çiftten gelme dölden türer; bu 
döl içindeki her farklı kuşak bireyleri; kendi aralarında kardeş ve bu 
sebepten ötürü de; karı-kocadırlar.» reç içerisinde servetlerin artışı 
erkekleri daha önemli hale getirmeye başladı. Hayvancılığın geliş-
mesi, tarımın ve dokumacılığın önem kazanması, madenlerin işlen-
mesi vb. faktörler; erkek ve kadın arasındaki iş bölümünde erkeğe 
daha çok üstünlük kazandırdı. Bu gelişmeler insanlara olan ihtiyacı 
da geliştiriyor ve eskiden diğer topluluklardan ele geçirilen ve öldü-
rülen erkekler, artık köle olarak tutuluyorlardı. Kadınlar da bu yeni 
toplumsal ilişkilere uygun bir biçimde «değer» kazanmaya başlamış-
lardı. 
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Bu durum, daha önce anaya dayanan soy zincirinin değişmesini 
zorunlu kılıyordu. Analık miras hukuku bu gelişmelerle yerini erkeğin 
soy zincirine, babanın miras hukukunun egemen olduğu bir ilişkiye 
bırakıyordu. Kadının ailedeki üstünlüğünün kırılması ve yerini er-
keğin üstünlüğüne terk etmesi, Engels'e göre; «insanlığın tanımış 
olduğu en köklü devrimlerden biri»ydi. 

Demek ki, insanlığın gelişmesinin ilk dönemlerinde bir topluluğun 
tüm üyeleri, topluluğun ortak yaşamı için avlanmaya, gerekli aletlerin 
yapımına, bitkilerin toplanmasına, vb. faaliyetlere kollektif bir biçim-
de katılmak zorundaydı. Kadınlar daha çok ev işleri ve eve yakın 
işlerle uğraşıyorlardı. Giysilerin düzenlenmesi, ev işlerinde kullanılan 
aletlerin üretimi, yiyeceklerin hazırlanması, vb. işleri yapan kadın, 
evin içinde ve etrafında bu tür faaliyetlerde bulunduğu için, aynı za-
manda evin sahibesi olarak da diğer görevleri omuzlamıştı. Erkek 
ise, ağırlıkla av işleriyle uğraşıyordu. Bu dönemde, iş bölümünün 
niteliğine uygun olarak, kadının düzenli bir işi olmasına karşılık, er-
keğin avlanma eylemi düzensizdi. Av bulması çoğu zaman tesadü f-
lere bağlı kalıyordu. Bu durum, zorunlu olarak kadının ekonomik 
hayatta daha güçlü olmasını sağlıyordu. Çocuğun anasının bilindiği 
grup evliliğinde, kadın bütün topluluk üyelerinin etrafında dolandığı 
ve evin efendisi olduğu, bir merkez konumundaydı. Toplumsal ya-
şamda, b.q.dm, oldukça saygın bir yere sahipti. Kadın, topluluğun 
yöneticisiydi. Bu nedenle toplumsal örgütlenmenin bu ilk biçimine 
anaerkil aile denir. 

İnsanlığın gelişmesinde, daha sonra erkeğin üstünlük kazandığı 
bir dönem gelir. Avcılığın ve hayvancılığın geliştiği, madenlerin işle-
nerek aletlerin yapımının farklılaştığı ve en önemlisi tarımın ekono-
minin temelini oluşturmaya başladığı dönemlerde, tarlaların işlene-
bilmesi için topluluğun üyeleri arasında erkeğe olan ihtiyaç daha çok 
arttı. Gerekli olan iş gücünü daha güçlü olan erkek sağladı. Ve ta-
rımla birlikte birçok iş, erkeklere özgü bir faaliyet haline geldi. Kadın-
ların çalışması, evle sınırlıydı. Ve topluluğun eline geçen maddi ser-
vetlerin üretiminde erkek gittikçe ön plana çıkıyordu. Bu gelişme, 
erkeği yavaş yavaş aile içinde de kadından daha çok rol oynayan bir 
konuma ulaştırdı. Erkeğin üstün olduğu ailenin bu biçimine de, ata-
erkil aile denmektedir. 
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«Analık hukukunun yıkılışı, kadın cinsinin büyük tarihi yenilgisi 
oldu. Evde bile idareyi elinde tutan erkek oldu, kadın aşağılandı, 
köleleşti ve erkeğin keyif ve çocuk doğurma aleti haline geldi». (En-
gels, Ailenin Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni, s. 83). 

3 — Uygarlık dönemine tekabül eden evlilik biçimi ise, tek-eşli ai-
ledir. Bu aile, erkeğin egemenliği temeli üzerinde örgütlenmiştir. Bu 
aile biçiminde çocukların babası kesin olarak bilinmektedir. Çocuk-
lar, babanın mirasının sürdürücüsü ve servetinin sahibidirler. 

Tek-eşli aile, iki-başlı aileden, kadın ve erkekten herhangi birinin 
istediğinde bu bağı çözemeyecek kurallarla çevrili olduğu farklı bir 
durumla ayrılır. Yani, evliliğin bu biçiminde evlilik bağı daha çok sağ-
lama alınmıştır. Ancak bu bağın sağlama bağlanması, gerçekte ka-
dın içindir ve kadın bu sınırın dışına taşmak istediğinde, toplum tara-
fından şiddetle cezalandırılmaktadır. Erkek ise, bu bağı koparmak 
açısından daha rahattır. Ve hatta başka kadınlarla düşüp kalkması-
na toplum çok fazla ses çıkarmamaktadır. Tek-eşli aile, sınıflı top-
lumda, eş aldatma ve fuhuşla tamamlanan bir aile biçimidir. 

«Tarihte kendini göstermiş ilk sınıf çatışması, erkekle kadın ara-
sındaki uzlaşmaz karşıtlığın, kan-koca evliliği içindeki gelişmesiyle 
ve ilk sınıf baskısı da dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına 
alınmasıyla düşümdeştir. Karı-koca evliliği büyük bir tarihsel iler-
lemedir, ama aynı zamanda kölelik ve özel mülkiyetin yanı sıra, gü-
nümüze kadar uzanan ve bazılarının gönenç ve gelişmesi, bazıları-
nın da acı ve gerilemesiyle elde edildiğine göre, o her ilerlemenin 
aynı zamanda görece bir gerileme olduğu çağı açar. Karı-koca evli-
liği, uygarlaşmış toplumun hücre biçimidir». (Engels, age., s. 49). 

Köleci toplum, tarihin tanıdığı ilk sınıflı toplumdur. Bu toplum, köle 
sahipleri ve köleler biçiminde bölünmesiyle karakterize olmaktadır. 

Tarımsal üretimin artması, tarım ile hayvancılığın birbirinden ay-
rılmaya başlaması, madencilik alanında ilerlemelerin hızlanması, vb. 
gelişmelere bağlı bir biçimde daha çok insan gücüne ihtiyaç duyuldu 
ve bu olgu, hem topluluk içinde farklılaşmaya ve topluluğun bir kısım 
üyelerinin köle haline gelmesine yol açtı; hem de diğer topluluklarla 
yapılan savaşlarda ele geçirilen tutsaklar öldürülmeden köle olarak 
işe koşturuldu. Yani, köle bulmanın başlıca kaynakları mallarını 
kaybetmiş topluluğun borçlu üyelerinin köleleştirilmesi ve savaşlardı. 
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Köle sahipleri köleleri çalıştırmayı ve onlar üzerinde öldürmek de 
dahil her türlü hakka sahip olmayı ancak baskı yoluyla sağlayabilirdi. 
Bu baskı için kullanılan araçlar, süreç içinde devlet denilen organiz-
maya dönüştü. Ve devlet güçlendikçe de köle sahipleri bir yandan 
topraklarını genişletmeye çalışırken; diğer yandan da sürekli bir bi-
çimde başka ülkeleri fethetmek ve köle bulmak için (aynı zamanda o 
ülkelerin diğer zenginliklerine el koymak için) savaşlara girişti. 

Köleci toplumda kadın, erkek köleler gibi, efendisinin malıydı. Ve 
efendileri onları istediği biçimde kullanabilir, satabilir, öldürebilirdi. 
Evlenmeleri de efendilerinin isteğine ve iznine bağlıydı. Köleler dı-
şında, köle sahiplerinin ve toplumun özgür üyelerinin aile bağları 
içindeki kadınlarında erkeklerle bir eşitliği söz konusu değildi. Mev-
cut yasalar, erkeklerin egemenliği doğrultusunda işliyor, erkeklerin 
haklarını koruyordu. Kadın ise ev işlerinde kullanılan ve erkeğinin 
cinsel isteklerini yerine getiren bir araç durumundaydı. 

Feodal toplumda başta toprak olmak üzere üretim araçlarının 
hepsi, feodal beye aitti. Sertler üzerinde de feodal beyin sınırlı mül-
kiyet hakkı vardı. Serfler, zamanın belirli bir döneminde feodal beye 
çalışmak zorundaydı. Köle sahibi, köleyi öldürme hakkına sahipti 
ama feodal beyin serf üzerinde benzeri bir hakkı yoktu. Ancak onu, 
üzerindeki toprağı ile beraber satabilir, satın alabilirdi. Feodal dö-
nemde üretimin amacı, feodal beyin, ailesinin, uşaklarının ve diğer 
tüm ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusundaydı. Sertlerin ve zana-
atçıların ihtiyaçlarının sağlanması feodal bey için üretimin devam 
ettirilmesi açısından gerekliydi. Bu nedenle de serfin aile yaşamını 
sürdürmesi, üretim açısından insanlara duyulan gereksinmenin kar-
şılanabilmesi için zorunluydu. 

Feodal beyin işletmesinde çalışan serfleri evlendirmek, feodal 
beye alt bir haktı. Feodal bey, erkeğin evleneceği kızı veya kızın 
evleneceği erkeği kendisi tayin ederdi. Ayrıca feodal bey, yanında 
çalışan kalabalık erkek ve kadın hizmetçilerin de cinsel ilişkilerine 
karışıyordu. Evlenecek kızın bekareti (kızlığı) feodal beye ait olduğu 
için, bu kızlığı dilediği gibi bozardı. Canı isterse bu hakkı kendine 
alır, canı isterse adamlarından birine verirdi. Evlenecek çift, eğer 
belirli bir vergi verirse, evlenecek kızın bekareti kurtulabilirdi. Bu 
vergiye «kızlık vergisi» deniliyordu. 
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Sertlerin ve feodal beyin yanında çalışan hizmetçilerin evlenmesi 
ve çocuk yapmaları, feodal beyin gelirini arttırmasının yollarından 
biri olduğu için, evlilik teşvik edilmiş ve hatta bu konuda din adamları 
bile devreye sokularak, evlilikle ilgili telkinlerde bulunulmuştur. 

Kapitalist toplum ise, bütün üretim araçlarının mülkiyetinin burju-
vaziye ait olduğu ve işçilerin, işgüçlerinden başka satabilecekleri 
başka herhangi bir şeye sahip olmadıkları bir düzendir. Bu düzende 
burjuvanın, işçi üzerinde hiçbir hakkı yoktur. İşçi, köleye ve serfe 
göre istediği gibi davranmakta özgürdür. «İşgücünü istediği burjuva-
ya satmakta özgürdür». Ancak toplumun işleyiş mekanizması öyle-
sine çarklar üzerine kurulmuştur ki, işçi de işgücünü satamadığı 
takdirde, açlıktan ölüme terkedilecektir. 

Konumuz toplumların incelenmesi olmadığı için, sömürüye daya-
nan bu toplum biçimlerini en kaba özellikleriyle değerlendirerek ka-
dın sorununun bu toplumlarda aldıkları biçimleri vurgulamak istedik. 
Bu nedenle, şimdi de kısaca, kapitalist toplumdaki kadın sorununa 
değineceğiz. 

Kapitalist toplumda kadınlar, gittikçe artan sayıda üretime katı l-
maktadırlar. Burjuvazinin daha çok kâr elde etmek için kadın ve ço-
cuk işgücüne duyduğu ihtiyaç ve kadınlarla çocukların işgüçlerinin 
daha ucuza satın alınabilme olanağının olması, üretimin çeşitli dal-
larında çalışan kadın sayısında gün geçtikçe artışlara neden olmak-
tadır. Toplumsal üretimin yolunun kadınlara —işçi kadına— açılmış 
olması onların çifte sömürüden kurtulmalarını sağlayabilmiş değildir. 
Çünkü, «bu yol, öylesine koşullar içinde açılmıştır ki, kadın, eğer 
ailenin özel hizmetiyle ilgili görevlerini yerine getirmek isterse, top-
lumsal üretimin dışında kalır. Ve bir şey kazanamaz. Buna karşılık,, 
eğer toplumsal üretime katılmak ve kendi hesabına kazanmak ister-
se, ailesel görevlerini yerine getirmekten uzak kalır. Kadın için bütün 
çalışma kollarında, fabrikalardaki gibi, doktorluk ve hukukçulukta da, 
durum budur. Modern karı-koca ailesi, açık ya da gizli, kadının evcil 
köleliği üzerine kurulmuştur. Ve modern toplum, salt karı-koca aile-
lerinden —moleküller gibi— meydana gelen bir kütledir. Gü-
nümüzde, erkek, çoğunlukla hiç değilse varlıklı sınıflarda, ailenin 
dayanağı olmak ve onu beslemek zorundadır. Bu durum ona, hiçbir 
hukuksal ayrıcalıkla desteklenmeyi gereksinmeyen bir otorite ka-
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zandırır. Aile içinde erkek, burjuvadır, kadın proletarya rolünü oy-
nar». (Engels, age., s. 105). 

Kapitalizmin kadınları üretime çekmesi, onların özgür olması için 
değil, onu erkek işçiyle beraber ve hatta daha fazla sömürmek ama-
cıyladır. Kapitalizmde yasaların işleyişi, kadını evin içinde «en ba-
yağı, en karanlık, en ağır, en hayvanlaştırıcı işlerin boyunduruğuna 
boyun eğen ev içi köleleri olarak» (Lenin) bırakmak için ahlâki, eko-
nomik, siyasi, sosyal, vb. her tür engeli devam ettirirler. 

Kısacası, kapitalist toplum da dahil, sınıflı tüm toplumlarda kadın 
hem bir cins olarak, hem de ekonomik hayatta ezilen sınıfın bir üye-
si olarak çifte sömürü altındadır. Ve kadınların kurtuluşu da onların 
sömürülmesine neden olan bu iki koşulun ortadan kalkmasına bağ-
lıdır. Eğer, evin içinde erkeğin üstünlüğü, onun ekonomik üstünlü-
ğünden kaynaklanıyorsa, burada gerçekleştirilmesi gereken şey, 
kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır. Üretim araçları üze-
rindeki özel mülkiyetin ortadan kaldırılması da kadını tüm ezilenlerle 
birlikte ekonomik hayatta gerçek kurtuluşa götürecektir. Bu iki olay, 
birbirine bağımlıdır ve esas olarak üretim araçlarının toplumsal mül-
kiyete dönüşümüyle beraber kadın, özgürlüğüne kavuşacaktır. Bu 
da ancak sosyalist toplumda gerçekleşebilecektir. Kadın, sosyalist 
toplumda, sevdiği erkekle birleşmesine önceki toplum larda engel 
olan ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki, ahlaki vb. engellerin hiçbirisiy-
le karşılaşmayacak; kendini satmaya zorlayan koşullar ortadan kal-
kacaktır. Sosyalist toplumda karı-koca evliliği, hiçbir çıkar tarafından 
belirlenemeyecek, sadece karşılıklı olarak ikisinin arasındaki gerçek 
aşka ve dayanışmaya dayanacaktır. 

Türkiye'de kadınların soranları, toplumda egemen olan kapitalist 
üretim ilişkileri ve sınırlı ölçülerde de olsa, bu toplumun tarihi süreç 
içerisindeki gelişiminde hâlâ varlığını şu veya bu ölçülerde koruyan 
değer yargılarının özellikleri tarafından belirlenmektedir.  

Yarı-sömürge Türkiye'de kapitalizmin egemenliği, ülkenin iç di-
namiğini gelişimi sonucu değil, esas olarak emperyalizmin müdaha-
lesiyle gerçekleşmiştir. Çarpık olan bu kapitalist yapıda kadınların 
sorunu, herhangi bir kapitalist ülkedeki (kapitalist ekonominin hayatı 
yönlendiriyor olmasından dolayı) kadın sorunlarından temelde bir 
farklılık taşımamaktadır. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türki-
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ye toplumu, bugüne >adar belli bir tarihi yaşayarak gelmiştir. Os-
manlı toplum yapısında, hatta ondan önceki toplum yapılarında gö-
rülen bir takım olguların (kadın-erkek ilişkileri, kadınların toplum 
içindeki diğer ilişkileri ve yerleri itibariyle) ve belirli bir dönemden 
sonra da devlet dini olan İslâmiyetin bu soruna olan bakışının bugün 
halen toplumun yaşantısı üzerinde izler taşımıyor olması düşü-
nülemez. Örneğin; kadınların bir takım haklara sahip olması çok 
eskiden değil, yakın tarihte mümkün olmuştur. Kadınların seçme ve 
seçilme hakkını kazanmaları toplumda bir çok mesleğin kapılarının 
kendilerine açılması, Cumhuriyet dönemiyle birliktedir. Ve birçok ka-
pitalist ülkelerde bu haklar, başta işçi sınıfının olmak üzere diğer 
tüm ezilenlerin mücadelesi sonucu elde edildiği halde; Türkiye top-
lumunda bu haklar, genellikle hâkim sınıflar tarafından, karşılarında 
bu hakları savunan bir hareket ve etkili bir mücadele söz konusu ol-
madan tanınmıştır. (Konumuz Türkiye'de kadınların durumunun gü-
nümüze kadarki gelişiminin ve bu süreç içinde görülen faaliyetlerin 
incelenmesini içermiyor. Kadınlar içinde çalışan ve onları demokra-
tik devrim mücadelesine daha çok kitlesel bir biçimde katmaya ça-
lışan bir hareket, kadınların sorunlarından kaynaklanan talepleri ve 
bu sorunu nasıl çözeceğini programına koyacaksa —ki bunu yap-
mak devrimin yüklediği bir görevdir— elbette Türkiye'de bu tür bir 
araştırmayı ihmâl etmemelidir. Kadın sorunu bu önem çerçevesinde 
kavranıldığı için, bu yönde gereken çabaları harcamak, bizim için 
ayrıca bir sorumluluk olacaktır. Yeri geldikçe bu konuda görevlerimi-
zi yerine getirmeye devam edeceğiz) . 

Türkiye'de kadın bugün üretime daha çok katılmakta, toplumdaki 
kurumlarda görev almaktadır. Değişik meslek alanlarında çalışarak, 
sosyal hayattaki gelişmelerin içinde kendi yerini almaya çalışmakta-
dır. Sınıflı tüm toplumlarda olduğu gibi, sömürüye dayanan Türkiye 
toplumunda da, kadınlar üzerindeki çifte boyunduruk devam etmek-
te, kapitalist üretim ilişkileri geliştikçe de, kadınlar geçmiş yaşamdan 
kalan kalıntılardan kurtularak kapitalizmin açık gerçekleriyle daha 
çok yüz yüze gelmektedir. 

Türkiye Kürdistan'ında ise, kadınların içinde bulunduğu koşullar 
daha farklıdır. Dolayısıyla sorunları ve talepleri de Türkiyeli kadının 
sorunlarından ve taleplerinden farklılıklar taşımaktadır. 
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Türkiye'de kapitalizm, sadece ekonomik hayatı belirlemiyor. Sos-
yal, siyasi, hukuki, kültürel, ahlâki vb. her alanda kapitalizm hayatın 
yönlendiricisidir ve tüm bu alanlarda ortaya çıkan özellikler, bu ege-
menliğin damgasını yansıtmaktadır. Aynı şekilde kadınların birçok 
sorununun yaratıcısı da kapitalizm olmaktadır. Oysa Kürdistan'da 
daha değişik bir durum vardır. Kürdistanlı kadın birçok yönleriyle 
Türkiyeli kadından ayrılmaktadır. Örneğin; okuma-yazma oranı açı-
sından bir karşılaştırma, üretim içindeki yerleri, sosyal yaşantıları, 
vb. yönlerden yapılacak diğer karşılaştırmalar; hem Kürdistanlı ka-
dının içinde bulunduğu konumun değişik olduğunu gösterecektir; 
hem de sorunlarının, dolayısıyla da taleplerinin farklı olduğu görüle-
cektir. 

Kürdistan'da yarı-feodal ilişkiler yaygındır. Ve aşiret yapısı da he-
nüz tümüyle ortadan kalkmamıştır. Kürdistan'da kadınlar, büyük 
ölçüde köylüdürler. Kürdistanlı erkek gibi o da ulusal (daha somut 
bir ifadeyle sömürgeci) ve sınıfsal baskı altındadır. Okuma-yazma 
bilenlerin sayısı çok sınırlı olduğu gibi, okuyup yazanlar da kendi 
ana dillerini kullanma hakkına sahip değildirler. Kapitalist üretim 
ilişkileri, onları henüz büyük oranda içinde yaşadıkları koşullardan 
koparacak düzeye gelmemiştir. Bu nedenle de aşiret yasalarının, 
feodal çevrenin yasalarının ve onların da üstünde, sömürgecilerin 
yasalarının baskısı altında inlemektedirler. Kürdistan'da başlık para-
sının halen çok yaygın olduğu bilinmektedir. Bunun Kürdistanlı ka-
dın için anlamı, evleneceği erkeği görmeden, kendisinin bu konuda 
herhangi bir görüşü alınmadan, evleneceği erkeğe parayla satılma-
sıdır. Kürdistanlı kadın, erkeklerle beraber ağanın topraklarında ça-
lışmakta, ekinleri biçmekte, evin yakacak ihtiyacı için tarlalardan 
sap, tezek yapmak için de hayvan pisliği toplamaktadır. Evdeki ya-
şantısında da feodal kurallarla veya aşiretsel baskıyla karşı karşıya-
dır. Dışarıdaki işlerin yanında evin her türlü işinin onun omuzlarında 
olması, yapabildiği kadar çocuk yapmaya zorlanması ve çocukların 
bakımından onun sorumlu tutulması yetmezmiş gibi, birçok durumda 
üzerine getirilen kuma (Kürdistan'lı erkek, yaygın bir biçimde değişik 
nedenlerden dolayı birden fazla kadınla evlenmektedir) ile de Kür-
distanlı kadın, çekilmez bir hayatın çarkı içine itilmiştir. 

Türkiye'de kadınların sorunlarının bir kısmının bu düzen içinde, 
örgütlü ve güçlü bir mücadeleyle çözülebilmesi olanaklıdır. Oysa, 
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Kürdistanlı kadın için, bu zannedildiği kadar kolay değildir. Ve soran-
larının sömürgeci egemenlik altında çözüme kavuşturulması, büyük 
ölçülerde söz konusu değildir. Kürdistanlı kadının taleplerinin niteli-
ğine bakıldığında (örneğin, başlık parasının yasaklanması, ana dilini 
özgürce kullanarak bu dille eğitim görmesi, toprak talebi vs.) bunla-
rın çözümünün Kürdistan halkının ulusal ve demokratik taleplerinin 
çözümüne ve bu doğrultuda verilecek olan bir mücadeleye çok bağlı 
olduğu görülmektedir. Biz, Kürdistanlı kadınların bütün talepleri, 
ancak Kürdistan devrimi zafere ulaşırsa çözülür, demiyoruz. Bu ta-
leplerin bazılarının gerçekleşmesinin bugünkü somut koşullar açı-
sından zorluğunu, sömürgeciler ile yerli uşaklarının çıkarlarıyla bu 
taleplerin büyük ölçülerde çeliştiği gerçeğinden hareketle, böyle bir 
tesbitte bulunuyoruz. Ancak, Kürdistan'da ulusal ve demokratik mü-
cadele yükseldikçe sömürgeciler bazı tavizler vererek gelişen mü-
cadeleyi geciktirmeye çalışabilirler. Ve bu anlamda da, Kürdistan 
halkının bir kısım taleplerine boyun eğebilirler. Bizim anlatmaya ça-
lıştığımız şudur: Türkiyeli kadın, örneğin, çocuk sorunundan kaynak-
lanan taleplerine bu düzen içinde belirli ölçülerde çözüm getirebilir, 8 
Martın Uluslararası Kadınlar Günü olarak tanınmasını sağlayabilir. 
Ancak Kürdistanlı kadının, örneğin kendi diliyle eğitim görmesi talebi 
(ki bunun anlamı, sömürgecilerin Kürt halkının varlığını kabul etmesi 
demektir) bu sömürgeci egemenlik koşullarında pek kolay bir iş de-
ğildir. Başlık parasının yasaklanması, aşiretin ve feodal yapının ka-
dınlar üzerindeki ezici fonksiyonlarının ortadan kaldırılması, Kürdis-
tan'da birtakım tedbirlerle birlikte halledilebilecek sorunlardır. Yani 
aşiretin ve feodal yapının yaşamasına göz yuman sömürgeciler, 
onların ancak süreç içinde ve kendi egemenliğini sarsmadan yavaş 
yavaş ortadan kalkmalarına müsaade edebilir. Köklü tedbirler, sö-
mürgecilerin işine gelmez. (En köklü tedbir, Kürdistan'daki bu yapı-
lan yıkacak olan, toprak adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu-
nu da ancak, ulusal ve demokratik bir mücadeleyle Kürdistan'ın işçi-
leri ve köylüleri, ulusal kurtuluştan yana olan diğer güçleri yerine 
getirebilir). 

3 — KADIN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 

Kadınlar üzerindeki çifte sömürü, kadınların toplum içinde ayrı 
örgütlenerek sorunlarını çözmeleri gerektiği anlamına gelmez. Tam 
tersine kadınlar mevcut olan sorunlarını ancak tüm ezilenlerle birlik-
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te örgütlendiği ve kendi mücadelesini ezilenlerin yürüttüğü mü-
cadelenin bir parçası haline getirebildiği ölçülerde gerçek kurtuluşla-
rını sağlayabileceklerdir. İşçi sınıfının iradesini yansıtan bir proletar-
ya partisi içerisinde bilinçli kadın ve erkek birlikte örgütlenmek ve 
güçlerini bu örgütlenme içinde birlikte harekete geçirmek zorunda-
dırlar. İşçi ve diğer emekçi kadınlar, sendikalarda, kooperatiflerde, 
vb. kitle örgütlerinde erkek işçilerle, diğer erkek emekçilerle yine 
birlikte örgütlenmelidirler. 

Ancak, kısaca bahsettiğimiz bu gerçeklere rağmen, kadınların 
toplum içinde diğer kesimlerin sorunlarından farklı, kendilerine özgü 
sorunlara sahip olmaları olgusundan dolayı; bu özgül sorunlar teme-
linde ayrı örgütler (dernek, birlik vb.) kurmaları ve örgütlenerek mü-
cadelelerini sürdürmeleri, kendi sorunlarının propagandasını yapma-
ları, bu sorunlara toplumun diğer kesimlerinin de sahip çıkması doğ-
rultusunda faaliyetlerde bulunmaları, yanlış bir anlayış değildir. Ak-
sine, bu yolda atılacak adımlarla, değişik nedenlerle mücadele için-
de yer almayan kadınları mücadeleye kazanmak ve böylelikle de 
ezilenlerin kurtuluş mücadelelerini daha etkili ve yaygın bir hale get i-
rebilmek olanaklı hale gelecektir. Ayrıca genel olarak erkeklerde, 
kadınların sorunlarına karşı görülen ilgisizlik, yanlış düşünceler, geç-
mişten kalma alışkanlıklar, vb. kırılabilecek ve mücadele içinde iki 
cinsin dayanışmaları ve birbirlerine destek olmaları da geliştirilebile-
cektir. 

Bir proletarya partisi bünyesinde bilinçli erkek ve kadın birlikte ör-
gütlenerek partinin her tür faaliyetlerinde, parti çizgisi doğrultusunda 
birlikte çalışarak, proletaryaya ve diğer tüm ezilenlere önderlik eder-
ler. Partinin değişik organları içerisinde birlikte bulunurlar. Parti, top-
lumun değişik sınıf ve tabakaları içinde propaganda, ajitasyön ve 
örgütlenme faaliyetlerine girişirken, bunların çeşitli sorunlarına da 
dikkatlice yaklaşır ve kitleleri o sorunları etrafında (esas olarak, on-
ları siyasi mücadeleye yöneltir ve bu mücadeleye seferber etmek 
amacını güder) örgütler, onların sorunlarının çözümü için verdikleri 
mücadelenin en başına geçer ve bu mücadelelere bilinçli ifadeler 
vermeye çalışır. Yine bir proletarya partisi, kadınlara yönelik faaliyet-
lerini de ihmal etmez. Bu alandaki görevlerini yerine getirmek için 
değişik biçimlerde, hem kendi bünyesi içerisinde özel örgütlenmeler 
oluşturur; hem de özel yayınlar çıkararak bu kesime hitap eder. Ve 
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onları kendi önderliği altında sürdürülen iktidar mücadelesine kat-
maya çaba sarf eder. 

Türkiye'de bugün, proletaryanın siyasi partisi inşa edilememiştir. 
Türkiye'de mücadele grup örgütlenmesi dönemini yaşamaktadır. 
Partileşme sürecinde olduğumuz bugünkü koşullarda, Marksist-
Leninist örgütlenme ilkelerine uygun ve kendi somut koşullarımızı 
göz-önünde tutarak örgütlenmemizi geliştirmeliyiz. Bu örgütlenme 
adımlarının daha bir nitelikli hale dönüşmesi ve yaygınlaşması, te-
melde, bilinçli unsurların (kadroların) varlığına ve çabalarına bağlı-
dır. Ve bu türden unsurlar sadece erkekler olmaz veya erkeklerin 
içinden çıkmaz. Bilinçli kadın unsurlar da bu yoldaki mücadeleye 
önemli katkılarda bulunabilirler, bulunmaktadırlar. Kadınlar içinde 
örgütlenme, kadınlara yönelik diğer çalışmalar, bir yanıyla onların 
devrim mücadelesine kitle olarak katılmalarını sağlamak amacın-
daysa; diğer yanıyla da onların arasından bilinçli unsurları kazan-
mak ve siyasi örgütlenme içine aktarmak amacında olmalıdır. 

Türkiye'de birçok siyasi grup, değişik kesimler içindeki faaliyetle-
rinde kendilerine bağlı örgütlenmeler oluşturmuşlardır. Aynı durum 
kadın örgütlenmesinde de görülmektedir. Bu olgu, mevcut olan ör-
gütlenmeleri belirli grupların damgasını taşır bir konumun içine sok-
muştur ve demokratik bir kadın örgütlenmesinin güçlü ve yaygın 
olarak oluşturulabilmesine engeller çıkarmıştır. 

Kısacası, kurulmuş olan derneklerin yapılarına ve faaliyetlerine 
bakıldığında, bunların henüz birer grup örgütlenmesi karakterini 
aşamadıklarını görmekteyiz. 

Türkiye'de bir kadın örgütlenmesinin demokratik bir kitle örgütü 
olabilmesi, bir takım özellikleri taşımasına bağlıdır. Bu özellikleri de 
şöyle sıralamak mümkündür. 

1 — Bu örgütlenme, emperyalizme, faşizme ve şovenizme karşı 
olma temeli üzerinde belirli bir programa sahip olmalıdır.  

2 — Örgütsel olarak bağımsız olmalıdır. Açıktır ki bu tür bir örgü-
tün yönetiminde devrimci unsurların varlığı, bu örgütlenmenin genel 
devrim mücadelesi içindeki yerini alması açısından gereklidir. Ve bu 
örgütlenmenin tavırda işçi sınıfının mücadelesine tabi olmasının da 
garantisi buradan geçer. Ancak devrimci unsurlar, bu örgüt içindeki 
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çalışmalarında tutarlı davranışlar içinde olmalı, bu örgütlenmenin 
örgütsel bağımsızlığı çerçevesinde, onun faaliyetlerine önderlik et-
melidirler. Bilindiği gibi, devrimciler açısından bu örgütlerde mü-
cadelenin iki nedeni var: Birincisi kitle çalışmasıdır. Örgütün temsil 
ettiği kitlenin en geniş kesimlerinin toparlanmasıdır. İkincisi, bu kitle-
nin içinden en ileri unsurların, bu örgütün mücadelesi içinde öne 
çıkmış en tutarlı unsurların devrimci örgütlenmeye ve mücadeleye 
kazanılmasıdır.  

3 — Bu örgütlenme, kendi kitlesinin sorunlarına sahip çıkmalı, bu 
sorunlardan kaynaklanan talepleri savunmalı, bunların çözümü yo-
lunda mücadele etmelidir. Kendi kitlesinin acil taleplerini savunma-
dan, bir örgütlenme, dayandığı tabanı güçlendiremez, yaygın ilişkiler 
kuramaz. 

4 — Bu örgütün yapısı göz önünde bulundurularak, demokratik 
merkeziyetçilik ilkesi uygulanmalıdır. Ve demokratik yan çok özel 
koşullar olmadıkça, sürekli ağırlıkta olmalıdır. Kararlar alınırken 
mümkün olabildiği kadar tartışma yapılmalı, kitleye açık toplantılar 
ve bu toplantıda kitlenin her konuda düşüncelerini söyleyebileceği 
bir platform yaratılmalıdır. Eleştiriye ve özeleştiriye açık olunmalı, bu 
mekanizmanın işlemesine engeller çıkarılmamalıdır. Kitlenin eğilimi 
ve bilinç düzeyi, girişilen eylemlerde ihmâl edilmemeli, eylemlere 
mümkün olduğu kadar en geniş kesimler çekilebilmelidir.  

5 — Bu örgütler tek bir siyasi görüşe değil, değişik düşünceden 
insanlara açık olmalı ve bunların görüşlerini açıklamalarına ambargo 
konmamalıdır. Zaten bu örgütler geniş bir tabana sahip oldukça, 
bunların tümünün belli bir siyasi görüşte olmasını bekleyemeyiz. Bir 
çoğu, genel olarak bilinçlenmesi ölçüsünde toplumdaki haksızlıklara, 
baskı ve sömürünün değişik görünümlerine duyduğu tepkiden dolayı 
gelip bu örgütlerde yer alacaklardır. 

Bu özellikleri taşımayan bir örgütlenme, hızla bu doğrultuda 
adımlar atmalı; yapısını, işleyişini bu özellikleri daha çok yansıtır bir 
konuma getirmelidir. Bunlar yapılabildiği ölçülerde bir grup örgüt-
lenmesi karakteri aşılacak ve demokratik bir örgüt, tabanını yaygın-
laştırmış ve onların desteğini kazanmış bir örgüt haline gelinebile-
cektir. 
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Bir kadın örgütlenmesi, kadınlara yönelik çalışma sürdürürken, 
esas olarak işçi kadınları toparlamalı, ayrıca ezilen sınıf ve tabakala-
ra (demokratik devrimimizde yer alacak olan güçlere) mensup ka-
dınlar içinde de örgütlenmeli, faaliyetlerini bu alanlarda yoğunlaştır-
malıdır. İşçilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, işçi kadınlar ara-
sındaki faaliyetlere; anti-faşist mücadelenin önem kazandığı yöre-
lerde ise, buralarda oturan emekçi kadınların içinde çalışmalara 
ağırlık verilmelidir. Ayrıca memur, öğrenci, vb. kesimlerden kadınla-
rın da mücadeleye kazanılması amaç edinilmelidir.  

Kadın örgütlenmesi, genel olarak kadınlara özgü sorunlardan 
kaynaklanan talepler öne sürer ve bunların çözümü için mücadele 
yürütürken, faaliyetlerde bulunduğu alanlarda yaşayan kadınların 
diğer sorunlarını yansıtan talepleri de formüle etmeli ve onların çö-
zümü uğrunda mücadele etmeyi ihmâl etmemelidir. Sorunun bu yanı 
ayrıca önem taşımaktadır. Örneğin; fabrikada çalışan işçi kadının 
işçi olmasından dolayı ortaya çıkan sorunları, kadınsal sorunların-
dan çok daha fazla ağırlıktadır. Ve bu gerçeklerden hareket edilme-
den işçi kadınlar içinde örgütlenebilmek çok zor olacaktır. Mevcut 
koşullan doğru değerlendirerek, buna uygun bir biçimde atılacak 
adımların başarılı olmaması için hiç neden olmaz. Yeter ki somut 
koşullar tutarlı olarak kavranabilsin ve faaliyetlerde bu koşullar göz 
ardı edilmesin. 

Burada yeri gelmişken önemli bir soruna değinmek istiyoruz; de-
mokratik bir kadın örgütlenmesi, genel olarak kadınlar içinde çalışır-
ken, örgütlediği kadınları bulunduğu alandan tümüyle koparmamalı, 
soyutlamamalıdır. Fabrikada çalışan işçi kadınları, fabrika içindeki 
mücadeleden çekmek ve onları salt kadın derneğinin faaliyetlerine 
almak kadar yanlış bir anlayış olamaz. Doğrusu, bu işin tersidir. Ya-
ni, işçi kadın erkek işçiyle beraber fabrikada ki mücadelenin içinde 
tüm gücüyle yer alacak biçimde örgütlenmeli, ayrıca fabrikada kendi 
örgütlenmesinin de propagandasını yaparak, bu örgütlenmeye ilişki-
ler çıkarabilmelidir. Olanakları elverdiği ölçülerde de bu örgütlenme-
nin fabrika dışındaki faaliyetlerine katkıda bulunmalıdır. Aynı durum 
benzer biçimde, diğer alanlardan oluşturulmuş ilişkiler içinde geçerli 
olmalıdır. Öğrenci kızlar, öğrenci mücadelesinden ve örgütlenme-
sinden koparılmadan, hem kadın örgütlenmesinin öğrenciler arasın-
daki çalışmalarına ve bu alanın dışındaki faaliyetlerine katılmalıdır-
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lar; hem de öğrenci gençlik mücadelesine ve örgütlenmelerine aktif 
bir biçimde yardımcı olmalıdırlar. Memur kadınlar, vb. içinde de izle-
necek politika bu olmalıdır. (Bir kadın örgütlenmesi, kendi faaliyetleri 
için ve programını daha etkin bir şekilde hayata geçirmek için, bu 
mücadelesini omuzlayacak unsurlara sahip olmalı, oluşturduğu iliş-
kilerden nitelikli olanlarını kendi genel çalışmaları içine çekebilmeli-
dir). 

Bir kadın örgütlenmesinin programı, kadınların sorunlarından ve 
bu sorunların toplum içindeki diğer sorunlarla olan bağından hare-
ketle ileri sürülebilecek ve çözümleri uğrunda mücadele edilecek 
talepleri içermelidir. 

 

KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ. Sayı 36. Ocak, 1980.  
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DEMOKRAT KADIN 
Sayı 1. Mayıs, 1980.  

 
Niçin Çıkıyoruz?  

 
İlk iki özel sayının ardından 

Demokrat Kadın birinci sayısını 
çıkararak yayın hayatına giri-
yor. Demokrat Kadın Türki-
ye'de çıkmakta olan birçok 
kadın dergisinden farklı bir 
yayın. Bizim bütün diğer kadın 
yayınlarından farklı yanımız 
işçi ve emekçi kadınların gür 
sesini, yiğit mücadelelerini du-
yurmak işçi ve emekçi kadınla-
rın haklarını kararlılıkla sa-
vunmak olacak. 

Türkiye'de çıkmakta olan 
kadın dergilerini ikiye ayırmak mümkün. Birinci grup güzel kâğıtlara 
basılmış, çok renkli, pahalı kadın dergileri. Kadınların tam da kapita-
listlerin islediği gibi kalmasına çalışan burjuva kadın dergileri, işçi ve 
emekçi kadınların hiç bir zaman almadıkları, zaten almaya hiç bir 
zaman paralarının da yetmeyeceği kadın dergileridir bunlar. 

İkinci grup kadın dergileri ise, kadınlara kendilerini bir kurtarıcı 
olarak gösteren, işçi sınıfının sahte dostları. Kadınlara dolaylı yollar-
dan durumlarını korumalarını öneren, onları mücadeleye çağırmak-
tan korkan, kısacası dost görünüp işçi, emekçi kadınların yollarını 
karartan kadın dergileri. 

İşle, Demokrat Kadım bu her iki türden kadın yayınları ile müca-
dele edecektir. İşçi, emekçi kadınların gür seslerinin duyurulması 
için çalışacaktır.  

Bu birinci sayımızı yayınladığımız günler Türkiye'de işçi ve 
emekçiler için zorlu bir dönem. Baskı ve zulüm ülkemizde kol gezi-
yor. Faşist terör en yiğit evlatlarımızı aramızdan alıyor. Kapitalistler 
içinde oldukları ekonomik buhranın tüm 'yükünü bizim, işçilerin sırtı-
na yüklemeye çalışıyorlar. Hayat öylesine pahalılandı ki bir ekmek 
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10 TL. kuru soğan 100 TL. Ve işçilerin asgari ücretleri 3500 TL. 
Egemen sınıflar bütün bunlar yetmezmiş gibi biraz daha insanca 
yaşamamız için etrafında toplandığımız, örgütlendiğimiz sendikala-
rımızı, derneklerimizi de bir biri ardına kapatıyor, kapatmaya çalı-
şıyor. Demokratik haklarımıza amansızca saldırıyor. 

Demokrat Kadın'ın bir görevi de işçi ve emekçi kadınların her tür-
lü demokratik mevzisinin korunmasıdır.  Bütün gücümüzle uğrunda 
sayısız mücadeleler verdiğimiz, kan döktüğümüz demokratik hakla-
rımızı korumaya çalışacağız.  

Son alarak: Demokrat Kadın tüm okuyucularının ortak malıdır. 
Tüm okuyucularının, hatta tüm işçi-emekçi kadınların ortak malıdır. 
Ona sahip çıkmak, onun daha yaygın okutulması için çalışmak, ona 
görüşlerimizi yollamak, haber sağlamak başlıca görevlerimizden 
olmalıdır. 

Demokrat Kadın dergimizin önündeki yol uzun ve çetin. Ama biz 
işçi ve emekçi kadınların önündeki yol da aynı şekilde türlü zorluk-
larla dolu. Nasıl ki işçi ve emekçi kadınlar önlerindeki her türlü zor-
luğu mutlaka aşacaklarsa, Demokrat Kadın Dergimiz de önündeki 
bütün zorlukları aşacaktır. 

Omuz omuza verelim. Yılmadan, kararlılıkla mücadeleye atılalım.  
 
DEMOKRAT KADIN.  
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DEMOKRAT KADIN DERNEĞİ  
BAŞKANI İLE KONUŞTUK  

Demokrat Kadın: D.K.D hangi 
tarihle kuruldu, kuruluş nedeni 
nedir? 

 - 1977 Aralık ayında sosyalist 
kadınlar önderliğinde Ankara Dev-
rimci Kadınlar Derneği kuruldu. 
Dernek 1979 Kasım ayına kadar bu 
isimle faaliyet gösterdi. 1979 yılı 
Kasım ayında yapılan olağanüstü 
genel kurulunda ADKD, ismini De-
mokrat Kadınlar Derneği olarak 
değiştirdi. Yine aynı genel kurulda 
tüzük kapsamında da bazı değişik-

likler yapıldı ve DKD, Türkiye çapında çalışmalar yapabilecek mer-
kezî bir dernek haline getirildi  

Gerçek demokratik kadın hareketi doğru sosyalist önder likle oluş-
turulacaktır. İşte ADKD’nin kuruluşundaki temel nedenlerden biri 
olarak bunu görüyoruz. Demokratik Kadın hareketine doğru önderli-
ğin kazandırılması. 

Demokrat Kadın: Kadın hareketinde doğru önderliğin önemi 
nedir?  

- Türkiye'de kadın hareketinin geçmişine baktığımızda geniş ka-
dın yığınlarının hareketliliğini gösteren kadın mücadelelerini yakın 
tarihlere kadar gözleyemiyoruz. Göstermelik olarak verilen hak ve 
özgürlükler, bir yanıyla daha önemli sorunları gölgede bırakırken, 
diğer yandan da Türkiye kadınlarını büyük ölçüde mücadeleden 
uzak tutmuştur.  

Kadınların pek çok sorusuna sınırlı olsa da çözüm getirilmesi yi-
ne bizzat kadınların geniş yığınlar halinde katılacağı mücadeleler 
sonucunda olacaktır. Ancak. mücadelenin doğru önderlik altında 
geliştirilmesi zorunludur. Yakın tarihlerde cılız yığın hareketleri ola-
rak gelişen kadın mücadelelerine rastlıyoruz. Fakat bu hareketler, 
ya burjuva feministleri taralından ya da kadın hareketini eninde so-
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nunda gene burjuva feminizme götürücü nitelikte, küçük-burjuva 
aydın karakterli önderliklerle geliştirilmiştir. 

Demokrat Kadın: DKD kurulurken neler amaçlanmıştı? 

Türkiye'de kapitalizmin çarpık gelişmesine bağlı olarak, kadın so-
runu da diğer kapitalist ülkelere göre farklı özellikler gösteriyor. İkinci 
sınıf vatandaş muamelesi gören kadınlar, bir yandan cinslerine özgü 
yanlarıyla ezilir ve horlanırken diğer yandan emekçiler olarak baskı 
ve sömürüyü yükleniyorlar. Bunlara toplumunuzun üst yapı kurumla-
rında hâlâ geçerli elan feodal anlayışlar da eklenince, kadın sorunu 
ülkemizde tümüyle çapraşık bir hale bürünüyor. 

Bu anlayıştan çıkarak ve kuruluş nedenimize bağlı olarak amaç-
larımızı şöyle sıralayabiliriz. 

— Kadın sorununu, toplumumuzun tüm kesimlerinde araştırmak, 
sorunu açıklığa kavuşturan araştırmalardan kalkarak kadınıyla er-
keğiyle en geniş yığınlara sorunu kavratıcı çalışmalar götürmektir.  

— Kadınların cinslerine özgü demokratik hak ve talep lerini dile 
getirmek. 

— Kadın yığınlarım, demokratik talepleri doğrultusunda, çözüme 
varıcı, örgütlü mücadeleye kazanmak. Yani kendi sorunlarının çö-
zümü doğrultusunda kadınları hareketlendirmek. 

Bu amaçlarımıza bağlı olarak, kadınları doğru sosyalist önderliğe 
kazanmak, örgütlemek. Sorunlarıyla birlikte kadınları politik niteliğe 
kavuşturmak. 

Demokrat Kadın: DKD olarak amaçlarınız doğrultusunda ne 
tür çalışmalar yaptınız? 

— Kadınların bulunduğu her alanda DKD olarak çalışmalar yap-
maya çaba gösterdik. Gecekondu mahallelerindeki kadınlara, me-
mur ve işçi kadınlara gücümüz ölçüsünde 

Ulaşmaya, onlarla kaynaşmaya, bütünleşmeye çalıştık.  
Gecekondu mahallelerinde en büyük sorun eğitimsizlikti. Kadınla-

rın büyük çoğunluğu okuma-yazma bilmiyordu. Bütün dünyaları ev 
işleri, çocuk bakımı ve kocalarına hizmet etmekti. Gecekondu ma-
hallelerindeki kadınlar için okuma yazma biçki-dikiş kursları oluştur-
duk. Kurslar giderek birer eğitim seminerine dönüştü.  

Memur ve işçi kadınların, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmış 
olmalarına rağmen, kadın olmalarından dolayı sorunları çözülmüş 
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değil, aksine daha katmerlenmiş. Her gün 8 saat işyerinde çalışıyor-
lar, işten sonra evlerine geldiklerinde yine ev işlerini yapmak zorun-
dalar.  

Çalışan kadınlar için de derneğimiz bünyesinde düzenli eğitim 
faaliyetleri tertipledik. Memur, işçi, çalışan kadınlara ve ev kadınları-
na hem kendi sorunlarını hem de düzenin diğer sorunlarını kavrat-
maya, sorunların gerçek çözümünü göstermeye çalıştık. Tüm ke-
simlerden kadınların katıldığı geniş seminerler düzenledik.  

Demokrat Kadın: Bu mücadelenizde ne gibi baskılarla karşı-
laştınız?  

— 1980 Ocak ayında Ankara valiliği kararıyla derneğimiz faaliyet-
lerine süresiz ara verildi. Ama bu türden uygulamalar DKD üyelerini 
yıldırmadı, mücadeleye attıkları adımları geri çektiremedi.  

Şimdi bütün amaçlarımızı hayata geçirmenin yanı sıra bir göre-
vimiz daha var. DKD üzerinde uygulanan gerici yaptırımları teşhir 
etmek. Ve her şeye rağmen demokratik kadın hareketini güçlendir-
mek, yükseltmek. Demokratik kadınların sesini daha da fazla du-
yurmak.  
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• Çalışan bir kadın olarak ne gibi sorunlarla karşı karşıyasınız? 

Uzun zamandır bir reklam sirkelinde çalışmaktayım. Mesleğim-
den dolayı, sorunlarım toplumun diğer kesimlerinde çalışanların 
sorunlarından daha farklı. Statik ve düzenli bir meslek değil. Yer, 
vakit sorunu en başta... Ama genelde tüm sorunlarım, toplumda 
yerleşmiş kadın-erkek farklılığından ve geri bıraktırılmış ülkelerin 
dayattığı sorunlardan kaynaklanıyor. 

Daha işin başında, kadın olduğumdan ötürü, her yaptığıma “hoş-
görü” ile bakılıyor. Kadının belli işleri beceremeyeceği imajı kafalara 
yerleşmiş. Ancak işin sonucunda, yapılanın sağlıklı oluşuyla bu bi-
raz kırılıyor. Fakat bu da kişiyi yıpratıyor. Aynı koşullarda çalıştığı-
mız halde erkek meslektaşların daha fazla zamanları olabiliyor. 
Çünkü evde de tüm işler bana bakıyor. 

Ayrıca benim açımdan, bu düzen içinde çalışmak zorunda ol-
mam, düşüncem doğrultusunda yeteneklerimi hayata geçirememem 
büyük bir sorun... Reklamcılık ile, bu çarpık kapitalist ekonominin 
tüketim faaliyetine katkıda bulunmak zorunda kalıyorum. Reklam-
güzel sanatlar ilişkisi içinde bile, çelişki ortada. Hayatın içinden belli 
şeyleri alıp hayatı değiştirme olgusu yapılamıyor. Elimden metreler-
ce film ve imkân geçtiği halde, bunları kapitalizm yararına kullanmak 
zorunda kalıyorum. 

• Genelde kadın sorunları ve örgütlenmesi konusunda dü-
şünceleriniz... 
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Mutlaka çalışan kadının da, çalışmayan kadının da sorunları var. 
Çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, sağlık, ev-çalışma koşulları... Her 
değişimin gerektirdiği gibi, bir örgütlenme şart. Bence bu iki türlü 
olabilir. Genel demokratik örgütlerde temel hak ve özgürlükler için 
örgütlenmek. Kendi örgütünde, kendi sorunlarını çözme doğrultu-
sunda örgütlenmek. Tabi bu ikisi birbirine bağlı. 

Çalışan kadın, toplum içinde iki yönlü çalışmak zorunda. Hem 
evde, hem işte. Her yerde kadından, kadın olduğundan dolayı farklı 
şeyler isteniyor. Marks'ın bir sözü var: “Ailede erkek burjuva, kadın 
proleterdir”. Bu çok doğru. Kadına bakışta toplumun eğitim ve kültür 
düzeyini de göz ardı etmemek gerek... 

• Demokratik Kadın Örgütlenmesine, katkısı olacak bir yayın 
organı hakkında düşünceleriniz...  

Bir yayın organının çok yönlü ve kamuoyu oluşturmaya yönelik 
olması önemli... Güncel meseleler, sağlık ve diğer kadın sorunlarıyla 
ilgili yazılar yer almalı.. Keskin değil, oyalayıcı da değil; boş tencere, 
dolu file - boş fileden öte, sistem meselesi ortaya konmalı. Okurken 
kişiye tat vermeli, eğitici olmalı. Kadına belli bir dünya görüşü kazan-
dırmalı. 

Kişinin kendi devinimine yardımcı, onda küçük değişmelere yol 
açan bir yayın organı olsa iyi olur. Bir önemli nokta da, örgütleyici ve 
ajitatif nitelikte olması... Türkiye de, genellikle, bir olayda kadın var-
sa, o olay ilgi çeker. Böyle bir kadın örgütü ve yayın organı da ilgi 
çekecektir. İlgi çekme, başta olumsuz da olsa, duyurulması ve söy-
lenenlerin yapılmasıyla olumlu hale dönüşebilir. 

(Not: Bilge Olgaç, Türk sinemasında adı geçen çok az sayıda 
kadın yönetmenlerdin biridir. Ama kadın yönetmenler arasında yö-
nettiği film sayısıyla (37) henüz rekoru kırılamamıştır.  (14.01.1940  /  
2.03.1994)  
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DEMOKRAT KADIN 
Sayı 2. Temmuz, 1980.  
 

DİŞİ KUŞ YUVAYI  
YAPABİLİR Mİ ARTIK? 
 

Bulaşıktan çamaşıra, sökük 
dikmekten, yemek yapmaya ev 
işleri bir kez kadını kıskacına 
aldı mı, onu kendi tekdüzeliği 
içinde yıpratır, tüketir. Kaçış 
yoktur ev işinden. Nedir top-
lumda geçerli kural: Yuvayı dişi 
kuş yapar! Demek ki kadın, 
canını dişine takıp, kocasına 
en iyi yemeği yapmalı, ma-
halledeki en temiz çamaşırı yı-
kamalıdır. Bir koşuşturma, bir 

telaşla birbirine eklenen işler bittiğinde geriye kalan, yalnızca yor-
gunluk ve akşam yemeğinin bulaşıklarıdır. Her gün süpürülen oda, 
her gün yıkanan tabaklar aynıdır. Kadın her gün işe başlarken, dün-
künden biraz daha bezgin, biraz daha yorgundur. Bu durumda ka-
dınlar için iki yol görülür: Ya isyan edip evi pisliğe, bakımsızlığa terk 
edeceksin, ya da yaptığın işi sevecek, bulaşık yıkamayı bir zevk, 
yemek pişirmeyi ise bir hüner olarak benimseyeceksin. Birinci iht i-
mal geçersizdir. Çünkü bu isyan erkek tarafından kolayca bastırıla-
cak, kadın isyan bayrağını hâlâ elinden bırakmıyorsa geleceği tehl i-
keye düşecek, kocasının koruyucu kanatlarını kaybederek çaresiz lik 
içinde ortada kalacaktır. İkincisi daha kolay, ev kadınları arasında 
sık sık görülen bir sonuçtur. Ev kadınları kendilerini ortaya koyabile-
cekleri tek alan olan ev işlerini hayatlarının merkezi haline getirirler. 

Konuştukları konular dış dünyayla ilgileri, hep bu merkez etrafın-
dadır. Hayatlarındaki en önemli haber, yeni çıkan bir deterjanın rek-
lamı, en heyecanlı an, yeni denedikleri bir yemeğin sofraya konul-
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masıdır. Ev işlerinden arada bir şikâyet etseler de, bu basit bir ya-
kınmadan öteye gitmez. Kaderlerini, kendilerine sunulan bu dünyayı 
biraz yakınarak, ama esas olarak benimseyerek kabul ederler.  

Ama işçi kadınlar için, ev işlerini severek kabullenmek o kadar 
kolay değildir. Çünkü günün sekiz saati fabrikada çalışan kadın, eve 
geldiğinde bir de ev işlerini yapmak zorundadır. Ve bu işler onun için 
fazladan bir yorgunluktan, bir azaptan başka bir şey değildir: İşçi 
kadın bir yandan fabrikada sömürülürken, bir yandan da ev işlerinin 
boyunduruğunda köleleştirilmektedir. Evdeki köleliğiyle fabrikadaki 
köleliği arasındaki sırat köprüsünde gider gelir işçi kadın. Kendisine 
dayatılan bunca yükün, bunca angaryanın altında ezilir, yıpranır. 
Kurtuluşun kendi ellerinde olduğunun belki de hiç farkında olmadan, 
ellerindeki o korkunç yaratıcı gücü, verimsiz ev işlerinin girdabında 
tüketir. İşçi kadın için analık bile bir azap haline gelir. Çocuklarını 
çaresiz sokağın çamuruna, gürültüsüne terk eder. 

Kadınların ev içi köleliği nasıl sona erecektir? Bir köle isyanıyla, 
ya da “sevdiğin işi yapamıyorsan yaptığın işi sev” ilkesiyle değil el-
bette. Bunlar kadını gerçek çözüme yaklaştırmaz, uzaklaştırırlar. 
Başka bir çözüm önerebiliriz: Kocalar ev işlerini karılarıyla paylaş-
maya ikna yoluyla zorlanmalıdır. Hele kadın çalışıyorsa bu gerçek 
bir zorunluluktur. Erkeğin ev işlerine (örneğin arada bir kül tablalarını 
dökerek ! ) yardımı değil, işleri gerçek anlamda paylaşması kuşku-
suz çok önemlidir. Bu erkeğin ve kadının bilincinde ev içi efendi-köle 
ilişkisinin yıkılmasının birinci adımıdır. Ama kadınların ev içi köleli-
ğinden kurtuluşu, bilinçli ve iyi niyetli erkeklerin varlığına bağlana-
maz. Beyle bir çözüm ayrı ayrı ev birimlerinde gerçekleştiği için, 
bütünsel ve toplumsal bir sonuca ulaşmayacaktır. Nasıl işçilerin kur-
tuluşu ortaksa, kadınların -işçi kadın önderliğinde- ev içi kölelikten 
kurtuluşu da ortak ve birlikte olacaktır. Ev içi köleliğinden tek gerçek 
ve nihaî kurtuluş yolu vardır: Ev işlerinin kollektifleştirilmesi ! 

Ev işlerinin kollektifleştirilmesi, ev işlerinin aile biriminin dışında, 
toplumsal bir kurum tarafından üstlenilmesi demektir. Kadın-erkek 
işçilerin kendilerinin oluşturdukları devlet, ev içi işlerini kadınlardan 
devralacaktır. Bu düzenin belirleyici özellikleri, kollektif aşevleri, kol-
lektif çocuk yetiştirme ve eğitim merkezleri, kollektif yaşama merkez-
leri, kollektif çamaşırhaneler, vs.dir. Ancak o zaman kadın yemek, 
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çamaşır ve bulaşık dertlerinden, çocuklar sokağın çamurlu öğretici-
liğinden (!) kurtulacaktır.  

Geleceğin toplumunu oluşturacak olan çocuklar, uzman eğiticile-
rin eline gönül rahatlığıyla teslim edilecektir. Kadın erkekle aynı saf-
ta kendisini özgürce geliştirecek, yeni bir toplumu kurma görevini 
faal bir biçimde üstlenecektir. 
Ancak bunlar gerçekleştiğinde, 
kadın, evin dört duvarının ara-
sından kurtularak dünya sorun-
larını omuzlayacaktır. Ve ancak 
o zaman kadın, çocuğunu ger-
çekten sevmeye vakit bulacak, 
yalnız kendi çocuğunun, değil, 
tüm çocukların analığını büyük 
bir coşkuyla üstlenecektir. 

Ama gün, o gün değil. He-
nüz sosyalizm mücadelesi so-
nucuna ulaşmış değil. Ve biz 
sorunlarımızın çözümünü gele-
cek güzel günlere bırakıp bek-
leyecek değiliz. Çünkü bu güzel 
günlere ancak kendi mücadele-
mizle, işçilerin emekçilerin ka-
rarlı mücadelesiyle varılacağını 
biliyoruz. Ve bu mücadelemizin 
bir parçası, bu düzen içindeki 
somut demokratik taleplerimiz-
dir. Gerçi bunlar çözümün ken-
disi değildir, ama ona giden yol-
da bir durak, kazanılması gere-
ken bir mevzidir. O halde nihai 
hedeflerimizi asla unutmadan, 
demokratik taleplerimizi oluş-
turmaya önem vermeli ve bun-
ları gerçekleştirmek için müca-
dele etmeliyiz. Fabrikalardan başlayarak, etkin olduğumuz her alan-
da bu talepleri zorlamalıyız. Bugünkü taleplerimizden bir kısmı, fab-
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rikalarda ve işyerlerinde ucuz ve sağlıklı kreşlerin, anaokullarının 
kurulması, bunun dışında devlet taralından herkesin yararlanabile-
ceği kreşlerin ve anaokullarının açılması; gene herkesin yararlanabi-
leceği ucuz aş evlerinin ve çamaşırhanelerin açılması olmalıdır. 
Bunlar ilk bakışta olmayacak şeyler gibi gözükse de, aslında toplu-
mumuzda burjuvazinin yalnızca kendisi için oluşturduğu kurumlar 
olarak mevcuttur. Bizim talebimiz, üretici güçlerin bugünkü gelişme 
düzeyinde gerçekleşmesi artık mümkün hale gelmiş olan bu kurum-
ların, burjuvazinin ayrıcalıklı egemenliğinden kurtarılması ve geniş 
emekçi kitlelerin hizmetine sunulmasıdır.  
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Mülkiyetin erkeğin eline geçmesi, mirasın erkek üzerinden deva-
mı ve bunlarla bağlı bir biçimde her yerde erkeğin “reis” olması bü-
tün sınıflı toplumlar içerisinde kadını en azından ikincil, birçok du-
rumda da ahırdaki öküzden daha gerideki bir konuma sürükledi. 
Binyıllar süren bu şekildeki bir işleyiş elbette ki kafalardan kazına-
mayacak adetler, anlayışlar ve bu anlayışların sürekliliğini sağlayıcı 
mekanizmalar geliştirdi. Bu her yanıyla sımsıkı örülmüş kafes, ka-
dınların da toplum içerisinde “insan” olarak faaliyet gösterebilmesini 
ve yeteneklerini özgürce geliştirebilmesini engelledi. Bu süreç bo-
yunca kadının yetenekleri gelişmedi değil. “Erkeğin uşağı” olarak ço-
cuk bakımından iyi yemek yapmaya ve bunlara ek olarak toplumsal 
üretimin çeşitli alanlarında yeteneğini geliştirdi. Bunlarla en az er-
kekler kadar yetenekli olduğunu gösterdi, “kadın aciz bir varlıktır, 
aklı kısadır” diye habire kafasına vurulsa da. 

Sınıf ayrımı olmaksızın kadının erkeğe karşı olan bu köleliği, ay-
rıca ezilen sınıftan olan kadınlar için, ezilen sınıfın bir unsuru olarak 
egemen sınıf tarafından ezilmeyle de birleşmekteydi. Kapitalist top-
luma değin toplum içerisinde erkek kadar çalışmasına rağmen, ka-
dın bu çalışmasının karşılığını değişim değeri olarak elde edeme-
miştir. Böyle bir şeyin söz konusu olduğu durumlarda, kadının men-
sup olduğu ailenin “reisi” olan erkek buna da el koymuştur.  

Kapitalizmin yaygın işgücü talebi kadınların da işgücü pazarına 
girebilmesini getirdi. Aldığı ücreti eski geleneklerin aşılamadığı ölçü-
ler içerisinde ailenin “reisine” teslim etse de kadın ilk kez mülk sahibi 
olmayan aile içerisinde diğerleri gibi kendisinin işgücünün de bir 
karşılığı olabildiğini ve örneğin mülksüz olan kocasıyla kendi arasın-
da esasta bir farkın olmadığını ve yaşamını devam ettirebilmek için 
kocasının ücretine ihtiyacı olmadığını gördü. Böylece işçi kadın, 
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erkeğe kölece bağımlılığın maddi bir temelinin kalmamış olduğunu 
kavradığı gibi, o zamana değin kendisinin de teslim olmuş olduğu bu 
toplumsal anlayışa karşı mücadele gerekliliğini de kavradı. Erkeğe 
kölece bağımlılığın bu nesnel temelinin işçi kadın için ortadan kalk-
ması, onun bir başka köleliğe, ücretli köleliğe karşı olan mücadele-
siyle yan yana gelişti. Ama onu bu noktada burjuva anlayışı teslim 
almaya çalıştı. “Eşitlik, özgürlük” sloganları temelinde feodalizme, 
karşı ilerici bir mücadele sürdüren kapitalizm, genel olarak kadınlar-
da da erkeklerle eşit olma bilincini inandırmaya başlamıştı. Burjuva-
zinin kadınlarda uyandırmış olduğu bu anlayış özel mülk edinmedeki 
eşitlikten öteye gitmiyordu. Bu ise, nasıl bütün erkekler için özel 
mülk edinmenin olanaksızlığı engeliyle yüz yüze geliyorsa, bütün 
kadınlar için de gerçekleşmesi olanaksız bir talepti. Geçerli olabile-
ceği alan burjuva kadınlar alanı olacaktı. Halbuki işçi kadın için mül-
kiyet konusunda kocasıyla mülksüzlük temelinde bir eşitlik vardı. Bu 
eşitsizlikten rahatsız olan sadece burjuva kadındı. Bu anlayışla sa-
katlanmış olsa da burjuva kadın hareketi feodal toplumda ve kapita-
list toplumda kadınlarla erkekler arasındaki eşitliği savunmakla, ka-
dının toplumda bir insan olarak faaliyet göstermesini istemekle ka-
dının erkeğin kölesi olduğu anlayışını yıkmayı başardığı ölçüde ileri-
ci bir muhteva taşımıştır. Ancak bu hareket geçen zaman içerisinde 
büyük mülk sahibi kadınlardan başkası için asla çözüm olmadığını 
gösterdiği gibi, kapitalizmin gelişmesine paralel olarak giderek onun 
savunma mevzilerinden biri haline de gelmiştir.  

Genel olarak kapitalizm, kadınların erkeklerle olan eşitliğini savu-
nurken kendisine karşı bir şeyleri de savunma durumunda kaldığını 
biliyordu. Kadının erkeğe olan geleneksel bağımlılığı ev iş lerinin 
yapılmasını ve çocukların yetiştirilmesini kadına yükler. Bu hizmet 
karşılıksızdır. Bu karşılıksız durum işgücünün fiyatının düşük tespit 
edilebilmesinin de olanağının sağlar, işgücünün yeniden üretilmesi 
için gerekli olan masrafların bir kısmı kadın tarafından karşılıksız 
olarak sağlanır. Bu hizmetin olmadığı durumda işgücünün yeniden 
üretilebilmesi için daha büyük bir fiyat gerekecek ve burjuvanın el  
koyduğu artı değer miktarı düşecekken, kadınlar üzerinden sağla-
nan bu görünmeyen sömürü ile burjuvanın elde ettiği artı değer mik-
tarı yükselebilmektedir. Bu, ev kadını için böyle olduğu gibi, çalışan 
kadın için bir kat daha böyledir. Bu durumun devam edebilmesi için 
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ise kadının eski aile içerisindeki durumunu, yani erkeğe bağımlılık 
durumunun devam etmesi gerekir. Ve bu nedenle burjuva bir yan-
dan kadın özgürlüğünü savunurken diğer yandan da bunu fiilen or-
tadan kaldıran kadının aile içindeki durumunu devam ettirici tedbirle-
ri alır. Eski feodal anlayışın devamını sağlar. Ev işleri, çocukların 
bakımı ve iş arasında tüm gününü bitiren kadının, toplumsal anlayı-
şın da çok fazla değişmemiş olduğu çevre içerisinde yeteneklerini 
geliştirip özgül bir insan haline gelebilmesi böylelikle ücretli kölelik 
sistemi olan kapitalizm içerisinde bir başka boyut kazanır. Yani hem 
erkeğe olan köleliğinin maddi temeli ortadan kalkar, hem de bu köle-
lik devam eder. Eder çünkü zaten bin bir türlü anlayışla sakatlanmış 
olan kendisinin ve erkeğin mantığı onun önüne engel olarak çıkar-
ken, bir yandan da burjuva bu durumunun değişmemesi için habire 
tedbirler alır. 

Böyle bir durumun korunması kendiliğinden aile içerisinde erke-
ğin baskısını gerekli kılar. Dolayısıyla, çalışan kadın, ezilen sınıftan 
biri olarak egemen sınıf tarafından ezilmenin yanında ailenin reisi 
tarafından da ezilir, hem evde hem de işyerinde çalışan biri olarak 
da iki türlü sömürülür. 

Kadınların bu özel konumu onlar için erkeklerden farklı talepler 
yaratır. Bu taleplerini burjuva kadın hareketinin anlayışına hapset-
meksizin, nihai kurtuluşa kanalize edecek proleter bir kadın örgüt-
lenmesinin gerekliliği ortaya çıkar. Filisten mantıklar buna açıktan 
karşı çıkamadıklarından, “eğer nihai kurtuluş, sosyalizmle olacaksa 
ne gerek var ayrı bir örgütlenmeye. Kadın-erkek hep birlikte atılalım 
mücadeleye” diye cevap verirler. Bunun anlamı kadınların ikili sömü-
rü ve ikili baskı altında olduklarını kabul etmemek ve bu konuda özel 
bir mücadelenin yürütülmesini istememek, feodal ve burjuva mantık-
lara teslim olmaktan başka bir şey değildir. 
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DEMOKRAT KADIN 
Sayı 3. Ağustos, 1980.  
 

ARDINDAN AĞLAMAK 

İSTEMİYORSAN  
ÖNÜNDE KOŞ 
 

Her gün sayısız devrimci, demokrat 
faşist kurşunlarla, polis işkencele-
riyle katlediliyor, işçi ve emekçiler 
üzerinde, devrimciler üzerinde bir 
zulüm kasırgası esiyor. Kahrolası 
sömürünün yanı sıra bu baskı ve 
zulüm bir an için dahi gözümüzü 
açmamıza izin vermiyor. Her türlü 
haktan, insanca yaşamanın her 

türlü olanağından yoksun sürdürüyoruz yaşamla savaşımızı. 

Her gün bir ananın acı feryadı kaplıyor ortalığı. Bir yiğit devriliyor 
ve ardından anası feryat ediyor: “Vurdular oğlumu, kızımı!” Daha ne 
kadar devam edecek bu acı feryatlar? Daha ne kadar devam ede-
cek bu sömürü, bu zulüm? 

Faşist katiller tarafından pusuya düşürülüp öldürülen oğlunun ar-
dından Sırma Acar anamız “öldükten sonra aklım başıma geldi... 
Şimdi oğlumun mücadelesini kendim sürdürüyorum, onun yolunda 
gidiyorum” diyor. Ve acı acı itiraf ediyor: “Ölmeden önce oğluma 
kızıyordum, gitme ölürsün, sana ne diyordum” diyor. Ama artık Sır-
ma Acar, oğlunun mücadelesini kaldığı yerden devam ettiriyor.  

“Ölmese daha iyiydi.” Ne de güzel söylemiş Sırma Acar Anamız. 
Gerçekten de onun oğlu da, bir başkasının oğlu, kızı da ölmeseydi 
ne iyiydi. Ne iyiydi bunca sömürü altında olmasaydık. Ne iyiydi in-
sanca yaşasaydık. Sayma ile tükenmez ne iyiydi diye isteyecekleri-
miz. 

İnsanca yaşamak, sömürüye son vermek, bu baskı ve zulmü işçi-
lerin, emekçilerin sırtından kaldırabilmek ancak mücadele ile müm-
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kün. Bu sömürücü oligarşik devlete karşı, gözü dönmüş ….. insanlar 
bir avuç kapitaliste köle yapmak isteyen ve bu uğurda işçilere, 
emekçilere, devrimcilere her gün amansızca saldıran faşizme karşı 
mücadele etmek gerek. Başka bir çözüm yolu yok. Diş ilen, toprak 
ilen mücadeleye atılmak gerek. Ama en önemlisi örgütlü bir biçimde 
oligarşinin karşısına dikilmek, onu alaşağı etmek gerekir. Kurtuluşun 
kendi güçlü kollarımızda olduğunu bilmek gerek. Kurtuluşun kendi 
siyasi iktidarımızda olduğunu bilmek gerek. 

Analar, bacılar sadece oğullarımız, kocalarımız, kardeşlerimiz 
için mi mücadeleye atılacağız? Faşist katiller evlatlarımızı katlettik-
ten sonra mı Sırrı Acar anamız gibi haykıracağız ve gireceğiz mü-
cadeleye? Böyle davranırsak, engelleyebilir miyiz yeni yeni evlatla-
rımızın ölümünü? Engelleyebilir miyiz bu sömürüyü, engelleyebilir 
miyiz bu faşist tırmanışı? Hayır, bin kere hayır ! 

Biz, evlatlarımız öldüğü için değil, bu sömürü düzeni bitsin diye, 
bu zulüm çarkı kırılsın diye girmeliyiz mücadeleye. Saflarda almalı-
yız yerimizi. Bilinçle, kararlılıkla, düşmanımızı, oligarşik diktatörlüğü, 
faşizmi tanıyarak mücadeleye atılmalıyız. Bilmeliyiz ki kurtuluşumuz 
kadın-erkek biz işçilerin, emekçilerin iktidarından geçer. Kendi ikti-
darımızı kurmak için savaşmadan, sömürü düzenini sona erdirmek 
mümkün değil. Sömürü düzenini sona erdirmek için iktidarı oligarşi-
den almak gerekiyor. Onun baskı araçlarına karşı, onun faşist hare-
ketine karşı mücadele etmek gerekiyor.  

Yeni yeni evlatlarımızın ölmemesi için, insanca yaşamak için, 
omuz omuza, kadın-erkek mücadeleye! 
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Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte Amerika'da, savaş sanayii hızla 
gelişti. Savaşla birlikte, kapitalistlerin, yedek işgücü olarak kadınlara 
olan ihtiyaçları da artmıştı. O zamana kadar büyük sanayinin dışın-
da tutulan kadınlara fabrikaların tüm kapılan açılmıştı. Kadının, tu-
lumunu sırtına geçirip, “yurt savunması” adı altında emperyalistlerin 
hizmetine koşmasının zamanı gelmişti. 1918 yılı sonunda, yaklaşık 
3 milyon kadın, gıda, tekstil ve savaş sanayiinde çok düşük ücretler-
le istihdam edildi. Şimdi revaçta olan kadın, tulumunu sırtına geçirip 
fabrikaya, en ağır çalışma koşullarına koşan kadındı. Ev işi, 'yurt 
savunması'ndan sonra geliyordu, zaten artık ev, bütün vatan sayılır-
dı. Savaş yıllarının kadından beklediği buydu. 

Savaş sonrası yıllar 
da kadından istenen ise, 
artık evine dönmesiydi. 
1930 yıllarında 17 mil-
yon işsizdi. Birçok kadın, 
erkeklerin bir işe kadın-
lardan daha fazla ihti-
yaçları olduğu söylene-
rek, işlerinden oluyordu. 
Hayat giderek pahalıla-
şıyor, ücretler düşüyor-
du. İşlerinden atılan ka-
dınlar ve aileleri açlıktan ölmenin tehdidi altındayken, üretim fazlası 
yiyecekler, kâr getirerek satılmadıkları için imha ediliyordu. Ve bütün 
bunların yanında kadınlara, artık tulumlarını çıkartıp ipek çoraplarını 
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giymeleri söyleniyordu. Tabii, tulumlarını ilerde kullanılmak üzere 
saklamaları da gerekiyordu. Artık revaçtaki kadın, birdenbire, ‘elinin 
hamuruyla erkek işine karışmayan kadın’ oluvermişti. Ama bir kere 
evinden koparılıp alınan, erkekle birlikte toplumsal üretimde yerini 
alan kadın, artık sessiz sedasız evine dönüp mutfağına kapana-
mazdı. Kadına bir fabrikaya koşması, bir evine dönmesi söyle-
niyordu. Ve artık kadın, 'yurt savunması' denen şeyin ne olduğunu 
görüyordu. Bu oyunda basit bir araç yapılmak isteniyordu. Emperya-
listlerin çıkarlarına göre, istenildiğinde eksik etek diye eve hapsedi-
lecek, istenildiğinde de eksik etekliğine, elinin hamuruna bakılmadan 
en ağır koşullarda çalıştırılacaktı. Ya emperyalistler için ölesiye çalı-
şacak, ya da emperyalistlerin ona ihtiyaç duyacakları günleri evinde 
bekleyecekti. En son işe alınmayı, en önce işten çıkartılmayı bekle-
yecekti.  

İkinci Dünya Sava-
şıyla birlikte, aynı oyun 
bir kez daha sahneye 
konarken, kadınlara 
düşen rol yine aynıydı. 
“Tulumlarınızı sandık-
tan çıkartıp giyin, haydi 
'yurt savunması' için 
çalışmaya! Cepheye 
giden erkeklerin yerini 
alın. Çok çalışın, ev 
bütün vatandır!” Ve 
1940'lar Amerika'sında 
6 milyon yeni kadın işçi 

çalıştırılmaya başlandı. Böylelikle kadınlar, tüm işgücünün 1/3' ünü 
oluşturdular.  

İşte yine revaçtaki kadın tipi: Tulumu sırtında, makina gürültüleri 
arasında çalışan, metal, kimya, lastik ve her türlü sanayiye giren 
kuvvetli, dayanıklı kadın tipi. Kadınları, fabrikaya çekmek için, şişe 
sütüyle beslenen bebeklerin, anne sütüyle beslenenlerden daha 
sağlıklı oldukları uydurmacası bile yayılıyordu. Yeter ki kadınlar ça-
lışsın.  
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Oyunun sonu ise tabii aynıydı. Savaş sonrasında, bu kez kadınlara, 
'yurtseverliğini' artık, cepheden dönen erkeklere işlerini terk etmek 
olacağı söyleniyordu. Tulumları sandığa kaldırmanın, ipek çorapları 
ise sandıktan çıkartmanın zamanı gelmişti. Makinaların gürültüsü 
arasında en ağır koşullarda çalışan o dayanıklı kadından, şimdi yine 
aciz bir varlık olması ve mutfağının başına dönmesi bekleniyordu. 

Oyun iki kez oynanmıştı, ama oyunun sonuna gelindiğinde oyun-
cular, emperyalistlerin çıkarlarına göre, bir fabrikalara, bir evlerine 
çağrılan kadın işçiler, oyunun kurallarını kavrıyorlardı. Emperyalist 
savaşın, 'yurt savunması' değil, emperyalistler arası bir çıkar savaşı 
olduğunu, kendilerine verilen değerin de, tamamen yedek bir işgücü 
kaynağı olmalarından kaynaklandığını anlıyorlardı.  
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DEMOKRAT KADIN 
Sayı 4. Eylül, 1980.  
 

KADIN İŞÇİLER DE    
YÖNETİCİ OLABİLİRLER!  

 

Bugün yaklaşık bir hesapla 
Türkiye' de 250 bin işçi kadın var-
dır. Bunların yüz bine yakını büro, 
banka, sigorta gibi işyerlerinde 
çalışmaktadır. Sanayide ise kadın-
ların en yoğun olarak çalıştıkları 
işkolları tekstil, kimya ve gıda iş-
kollarıdır. Ama artık günümüzde 
kadınları bütün işkollarında çalışır-

ken görmek mümkün.  

Kadınlar arasında sendikalaşma oranı erkeklere göre daha dü-
şük. Türkiye'de yayınlanan istatistiklere bakarak kadınların ne ölçü-
de sendikalaştıklarını söylemek mümkün değil. Bu konuda o denli 
çok rakam var ki, içlerinden birisini seçmek veya doğru rakamı bul-
mak mümkün değil. Çeşitli bilinen nedenlerle sendikalar üye sayıla-
rını olandan çok fazla göstermektedirler. Ancak kaba bir hesap la 
kadınların erkeklere oranla daha geri bir sendikalaşma düzeyinde 
olduklarını söylemek mümkün. 

Öte yandan sendikalaşan kadınlar arasında sendika yönetimine 
gelmek oldukça istisnai bir durum. Hatta çok zaman kadınlar çoğun-
lukta oldukları fabrikalarda, sendika şubelerinde dahi yönetimde çok 
küçük bir paya sahipler. Demokrat Kadın'ın geçen sayısında çeşitli 
grevci tekstil işçileriyle yapılan konuşmaların hatırlanması kadınların 
hangi oranda yönetici organlarda olduklarını göstermeye yeterlidir.  

Kadın işçilerin yoğun olarak bulundukları işkollarındaki belli başlı 
hiçbir sendikanın yürütme organında kadın işçi yok. Yönetim kurulla-
rında tek-tük işçi kadınları bulmak mümkün. Şube yönetimleri için de 
aynı oranlar geçerli. Kadınlar zaman zaman işyeri temsilciliklerine 
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seçilebilmekte ve nadiren baş-temsilciliği dahi almaktadırlar, fakat 
hiçbir zaman bu olması gereken ölçüye ulaşamamaktadır. 

Kadınların sendikaların yönetici organlarındaki bu durumlarının 
çeşitli nedenleri var. İşte çalışmanın yanı sıra ev işlerini de onların 
yapmak zorunda olmaları, toplumun kadınları yöneticiliğe layık gör-
memesi, patronların yanı sıra çok 
zaman erkek işçilerin de kadınları 
hor görmeleri, onları yönetici ola-
rak kabul edememeleri ve daha 
birçok neden kadınların sendika-
larda daha aktif görevler almaları-
nı engelliyor. Kadınların bu du-
rumdan çıkmaları için çalışmak, 
Demokrat Kadın'ın önündeki baş-
lıca görevlerden birisi. Bütün gü-
cümüzle kadın işçilerin sendika-
larda daha aktif görevler almaları 
için çalışmak zorundayız. Bunun 
için ilk elde aşılması gereken gö-
rev kadınların sırtındaki yükün 
azaltılmasıdır. Evli, çocuk sahibi 
kadın fabrikadaki çalışmanın yanı 
sıra evde de kocası ve çocukları 
için çalışmak zorundadır. Demok-
rat Kadın'ın Kartaltepe Mensu-
cat'tan konuştuğu bir kadın işçi 
durumu çok açık belirtiyor:  

“8.5 saat çalışıyorum. Eve gi-
diyorum. On, on buçukta akşam 
yemeği yediğimiz oluyor. Çocu-
ğun beziydi, bulaşıktı, gece dört-
te, beşte yatıp iki üç saatlik uy-
kuyla işe gidiyorum.” Şüphesiz bu 
durum her gün için geçerli değil-
dir. Ama üç-dört günde bir her evli, çocuk sahibi kadın işçinin bu 
durumda kalması söz konusudur. Bu hayat şartları içindeki bir kadı-
nın şüphesiz ki kendisini geliştirmesi, yeni bilgiler kazanması ve 
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sendikasında aktif görev alması mümkün değildir. Ücretli köleliğin 
yanında ev köleliğinin devam etmesi kadın işçiler için en zorlu şart-
tır. 

Çalışan bir kadın için ilk elde aşılması- gereken nokta 'ev işlerinin 
sosyalleştirilmesidir. Demokrat Kadın bu taleplerini 2. sayısında 
açıklamıştı. Bu taleplerimizin gerçekleşmesi aynı zamanda kadınla-
rın sendikal mücadelede olduğu kadar devrim mücadelesinde de 
onurla yerlerini almalarını kolaylaştıracaktır. Ancak bu doğrultudaki 
mücadele içinde yapılabilecek olan şeyler de var. Örneğin ev isteri-
nin karı-koca arasında pay edilmesi kadın işçilerin sırtlarındaki yü-
kün bir kısmının alınmasını sağlayacaktır. Bunun için bir yandan 
erkeklerin düşünce tarzlarını değiştirmek, bir yandan ise kadın işçi-
lerin düşünce tarzlarını değiştirmek için mücadele etmek gerekiyor. 
Çok zaman görüyoruz, biliyoruz ki kadınlar ev işlerine erkekleri ortak 
etmek istememektedir ve daha şiddetli olarak da erkekler ev işlerini 
kadın işi olarak görmektedirler. Bu tamamen yanlış bir eğilimdir. 
Ailenin ortak olan yemek, temizlik, çocuk bakımı gibi sorunları işçi 
kadın ve erkek tarafından ortak çözümlenmelidir. Ancak bu takdirde 
kadın işçiler mücadele içinde daha sağlam bir yer alabilirler.  

Ev işlerinin sosyalleştirilmesi en azından karı-koca arasında pay 
edilmesi için mücadelenin yanı sıra toplumun kadın hakkındaki dü-
şünceleri ile de mücadele etmek gerekir. “Saçı uzun, aklı kısa”, yüz-
yıllardır kadınlara takılan çirkin bir addır.  

Oysa kadınlar da en az erkekler kadar akıllı insanlardır, gerek bi-
limsel alanlarda, gerekse siyasi mücadelede çok erkekten daha ba-
şarılı kadınlar vardır. Kadınlarda olmayan üretimin içinde olmaktır. 
Onlar üretimin dışında bırakıldıkları, ekonomik olarak erkeklere ba-
ğımlı oldukları sürece hep “saçı uzun, aklı kısa” olarak nitelendirile-
ceklerdir. Ancak aynı anlayış çalışan kadınlar için de sürdürülmek-
tedir. Bu toplumun değer yargısı haline getirilmiştir. Bu nedenledir ki 
gerek patronlar, gerekse de birçok zaman erkek isçiler ve hatta ka-
dın işçilerin kendileri, bir kadın işçinin işyeri temsilcisi, sendika yöne-
ticisi olmasını kabul edememektedirler. Bu anlayışla mücadele et-
mek gerekir. Yönetici görevlere gelmekte çekingen kalan kadınlar 
desteklenmeli, teşvik edilmelidir. Kadın kitlelere, işçi kadılara kendi-
lerinin de pekala erkek işçiler kadar yöneticilik yapabilecekleri anla-
tılmalıdır. Erkek işçiler ise başarılı bir kadın yoldaşlarını gördüklerin-
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de şüphesiz ki onları da yönetici olarak kabul edeceklerdir. Patronla-
ra gelince, onlara kadın temsilciyi kabul ettirmek temel sorunumuz 
değildir. Onlara kabul ettireceğimiz sınıfımızın birliğinden doğan, 
üretimi elinde tutmasından doğan gücümüzdür.  

Kısacası kadın işçilerin başta sendikalar olmak üzere toplumun 
çeşitli birimlerinde yönetici görevler üstlenmeleri için geniş boyutlu 
bir mücadele sürdürmek gerekir. 
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DEVLET ÇOCUKLARIMIZA 
ÖĞRETİLDİĞİ GİBİ Mİ? 

  

“Devlet vatandaşların yüksek haklarını korumakla yükümlüdür”. 
Böyle yazıyor Yılmaz Öztuna'nın Lise III Tarih kitabında. Sadece 
Lise de değil, ortaokullarda, ilkokulda da aynı şey öğretiliyor. Eh, 
madem ki, devlet tüm vatandaşların haklarını korumakla yükümlü-
dür, o zaman devletimizi iç ve dış düşmanlara karşı koruyalım deni-
yor. Devletin hep var olduğu ve olacağı yazılıyor. Çocuklarımız 
okulda bunu öğreniyorlar. AP'si de, CHP'si de MHP'si de hepsi “dev-
leti kurtarmaya çalıştıklarını” söylüyorlar.  

Peki ne bu devlet, neye benzer? Çocuklarımız bu soruyu sorar-
larsa pek cevap yok tarih kitaplarında. Tarih kitaplarında cevap yok, 
ama devletin ne olduğunu gözlerimizle görüyoruz biz. Tüm dünya 
işçilerinin birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs'ı kutlamak is-
tediğimizde karşımızda orduyu, polisi buluyoruz. “Sokağa çıkamaz-
sınız, yasak” diyorlar. Ve 1 Mayıs akşamlarında “sokakta devlet var-
dı” diyor burjuva politikacıları. Demek devlet buymuş diyoruz. Fat-
sa'da halk kendi ihtiyaçlarını hep birlikte karşılamaya kalkıştığında 
Demirel, Türkeş Fatsa'da devlet yok diye bağırmaya başlıyor. Bin-
lerce polis, asker, yani devlet getiriliyor Fatsa'ya. Hangi fabrikada, 
hangi mahallede devrimciler varsa, işçiler, emekçiler haklarını savu-
nuyorsa oraya “devlet getiriliyor”. 

Çocuklarımıza öğretmiyorlar devletin ne olduğunu, ama biz biliyo-
ruz. Onlar ne zaman devlet dese, biz karşımızda orduyu, polisi, jan-
darmayı buluyoruz. Grev çadırımız söküldüğünde, pankartlarımız 
indirildiğinde, grevlerimiz ertelendiğinde görüyoruz devletin ne oldu-
ğunu. Evimizden, kahvelerden toplanıp hapishanelere, işkencelere 
götürülürken görüyoruz... 

Üstelik bu baskı, bu zulüm kitabına uydurulup yapılıyor. Tarih ki-
tapları devletin “hakkı ve adaleti korumak için” kanun çıkardığını 
yazıyor ama biz ne zaman hakkımızı arasak karşımızda kanunları 
buluyoruz. “Toplanamazsın, gösteri yapamazsın, örgütlenemezsin, 
yasak; çünkü kanuna aykırı” diyorlar bize. İşçiler, “üreten biziz, ma-
kinaların, fabrikaların, hammaddelerin sahibi de biz olalım dedikle-
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rinde, yoksul köylüler “toprak işleyenin” dediklerinde karşılarında 
önce kanunu, sonra da askeri, polisi buluyorlar, mahkemeleri, ha-
pishaneleri buluyorlar. 

Çocuklarımıza öğretilenin tersine devlet; tüm vatandaşların çıkar-
larını değil, bazı vatandaşlara karşı bazı vatandaşların çıkarlarını 
koruyor. İsçilere, emekçilere karşı, tekelci kapitalistlerin, büyük top-
rak sahiplerinin çıkarlarını koruyor. Devlet, bir avuç sömürücünün 
emekçilerin sırtından geçinebilmesi için muhtaç olduğu baskı aracı: 
Ordu, polis, memurlar yığını.  

Devletin ne olduğunu bildiğimizi kapitalistlere, toprak sahiplerine 
göstereceğiz. Hem de devletlerini başlarına yıkarken. Çocuklarımı-
zın beyinlerini yıkamalarına izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz...  
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KADIN ÇALIŞMASI VE İDEOLOJİK MÜCADELE 
 

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı verdi-
ği mücadele içinde ideolojik mücadele 
de yer alır. İşçi sınıfının öğretisi olan 
bilimsel sosyalizmin savunulması ve 
kitlelere mal edilmesi doğrultusunda, 
burjuva ideolojisine ve oportünist, re-
vizyonist sapmalara karşı ideolojik mücadele verilmelidir. Bu müca-
dele alanlarından biri de kadın çalışmasıdır. Çünkü sosyalistler, en 
geniş kadın yığınlarına, gerçek kurtuluşlarının sosyalizm olduğunu 
anlatmak zorundadırlar.  

Demokratik kadın örgütlerinde toparlanan kadın çalışmalarında, 
burjuvazinin kadın anlayışına karşı amaçsız bir ideolojik mücadele 
sürdürmeli, kapitalizmin pisliklerini kitlelere sergilemelidir. Bugün 
kadını bir süs bebeği, bir tüketim aracı haline getirmiş olan kapitalist 
toplumda kadın, kendi varlık bilincine ulaştırılmalıdır. Kadınların kur-
tuluşu adına, burjuva feminist görüşlerin gelişmesine olanak tanın-
mamalıdır. Kadınların kurtuluşu mücadelesinin, erkek cinsine karşı 
değil, burjuva sınıfına karşı verilen bir mücadele olması gerektiği 
kavratılmalıdır. 

Kadınlar arasında yürütülen ajitasyon ve propaganda çalışmala-
rında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Kadınların cinse öz-
gün sorunlarına öncelik tanımak yerine, sınıfsal sorunların kavranıl-
masına öncelik tanınmalıdır. Çünkü kadınların özgül sorunlarını do-
ğuran temel neden, sınıfsal sömürüdür. Kadınlara sınıfların varlığını 
kabul ettirmeden, kadınların neden sömürüldüğü bilimsel olarak 
kavratmak mümkün değildir. Sınıfsal içerikten yoksun bir propagan-
da ve ajitasyon, kadınları feminizmin kucağına iter. 

Tüm kadınlarımıza faşist ideolojinin kadın anlayışı, faşizmin kara 
yüzü sergilenmelidir. Faşizme karşı mücadeleye kadınların da ka-
tılmasının gerekliliği öğretilmelidir. 

Kadın yığınlarının düşünceleri günlük, kısır düşüncelerden çıkarı-
lıp politikaya yöneltilmelidir. Kadınların her türlü sorunlarının nasıl 
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politikayla bağımlı olduğu, onlara çeşitli yöntemlerle kavratılmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki kadınları politikaya sürüklemeksizin yığınları 
politikaya sürüklemek olanaksızdır. 

Kadınların okumak ve öğrenmek yeteneklerini devrimci mücadele 
içinde geliştirmek için desteklenmeli, çeşitli kitle eylemleri içine so-
karak pasif, korkak tavırları giderilmelidir. Devrimciliği, hayatın içinde 
kavratmaya çalışılmalıdır. 

Kadın sorunu, proletarya sosyalistleri arasında her yönüyle ka-
dın-erkek tüm sosyalistlere kavratılmalı; sorunun sadece kadınları 
değil tüm sosyalistlerin sorunu olduğu yolunda aydınlatılmalıdır. Bir 
yandan erkek arkadaşların bu konu üzerinde daha hassas tavır al-
malarını, öte yandan da kadın arkadaşların bu soruna, kadın soru-
nuna sahip çıkarak, devrimci bir devrimci bir çalışma alanı olarak 
değerlendirmelerini kavramaları için yoğun ideolojik mücadele ve 
eğitim yapılmalıdır. Kadın sorunu ile ilgili konuların hafife alınması 
gibi yanlış eğilimlere kesinlikle izin verilmemelidir. Kadınların sosya-
lizm doğrultusunda eğitilmeleri, şüphesiz kapitalizm şartlarında sınır-
lıdır. İdeolojik mücadele en yoğun biçimde sosyalizm şartlarında 
devam edecektir. 

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 90. 24 Ekim 1979.  
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ANTİ-FAŞİST SAVAŞ VE KADINLAR 
 
Faşizmin dayanağı olan kitleler tür-

deş olmayan kitlelerdir, orta sınıflar; 
küçük burjuvalar, hatta işçilerin bir 
kısmı... Faşizm kadın kitlelerini de ka-
zanmaya çalışır. Faşist propagandanın 
önemli bir kısmı kadınları içindir.  

Nitekim Almanya'da Nazizm ve İtalya'da faşizm kadın kitlelerinin 
desteğini sağlamışlardır. Üstelik bu destek, kadınlara hiçbir şey va-
detmeyen, onları daha şiddetli bir cins ayrımına, savaşa ve özellikle 
İtalya'da koyu bir yoksulluğa mahkûm eden bir siyasete destektir.  

Acaba neden kadınlar kendilerinin böylesine düşmanı olan fa-
şizmi desteklediler? Faşist ideoloji kadınları nasıl bu hale getirdi? 
Nedir bu ideolojinin öğeleri? 

Bu sorular elbette bu köşe gibi birçok köşe dolduracak cevaplar 
istiyor. Ama bu soruların cevaplarını mutlaka bulmak zorundayız. 
Çünkü ülkemizde de faşist hareket tabandan gelişen bir harekettir.  

Daha doğrusu kitlelerin anti-faşist mücadelesini yönlendirecek biz 
sosyalistler açısından göz önüne alınması gereken en önemli öğesi, 

bu faşist hareketin ve Türk faşistleri de ka-
dın kitleleri arasında propaganda yapmak-
tan geri durmuyorlar.  

Faşist kadın derneği Ülkü-Han’da faşist 
kadınların örgütlenmelerini sağlıyor. Unut-
mayalım ki, Türk faşistlerinin başı Başbuğ 
Türkeş aile ve kadın hakkındaki görüşlerini 
I939'da yazdı ve bugün aynı görüşler MHP 
tarafından savunulmaktadır.  

Aynı makale 1975 Temel Görüşler adlı 
kitapta yeniden yayınlanmıştır. İtalyan ve 
Alman faşistlerinin kadınlar için söyledikleri 
ile karşılaştırıldığında insanı şaşırtacak bir 
benzerlik görülmektedir.  

O halde bunları irdeleyip İtalya ve Al-
manya'nın yaşanmış örneğini de sürekli 
akılda tutarak, yukarıda sorulan sorulara 
akılcı cevaplar bulmak durumundayız. Ve 
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bu cevaplar kadın, kitleler arasındaki anti- faşist propaganda ve ey-
lemimizin temelini teşkil etmeli. Dimitrov'un dediği gibi "Kahrolsun 
Faşizm" diyerek faşistleri kahredemeyeceğiz.  

 
 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 45. 8 Kasım 1978.  
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ÖRGÜTLENME ÜZERİNE   

 

Türkiye'de henüz sosyalist hareket 
ile işçi sınıfı hareketinin birbirinden 
kopuk olması ve sosyalist hareketin 
örgütsüzlüğü, bölünmüşlüğü yüzünden, 
demokratik kadın örgütlenmesi yolunda 
önemli adımlar atılamamıştır. Proletar-
ya sosyalistleri bir yandan pratik temeli üzerinde yoğun ideolojik 
^mücadele verirken, öte yandan da bu sürecin geride bırakılabilmesi 
için, karşılaşılan sorunlar konusunda yeterli bir teorik netleşme sağ-
lamak zorundadırlar. Kadın örgütlenmesi sorunu, en az tartışılan ve 
yeterli açıklığa kavuşmamış konuların basında gelir. 

Proletarya partisinin örgütlenme yapısı içinde, kadın örgütlenmesi 
ayrı bir uzmanlık dalıdır. Parti içerisinde uzmanlık isteyen çalışma 
alanlarından biri de kadın çalışmasıdır ve bu dalda çalışacak kadro-
lar, işbölümü gereği ayırt edilir. Böylece parti örgütlenmesi içerisinde 
bir "kadın örgütlenmesi birimi" oluşur. Bu, komünist kadınların ayrı 
örgütlendiği anlamına gelmez. Bu birim sadece kadın kitlesine dev-
rimci bir önderlik yapabilmek amacıyla yaratılır. Şüphesiz bir prole-
tarya partisinin tüm kadın kadrolarının, bu çalışmaya ayrılması gibi 
bir zorunluluk yoktur. Tersine kadın kadroların çalışma alanlarının 
sadece kadın örgütlenmesi ile sınırlandırılması onların gelişimlerini 
kısırlaştırıp, geriletebilir. Kadın örgütlenmesi dalında uzman komü-
nist kadınlar parti politikası doğrultusunda en geniş kadın kitlelerini 
örgütlemeye çalışırlar. Kadın çalışması, parti örgütlenmesinin en kü-
çük birimi olan hücre örgütlenmesine kadar ulaşan geniş bir ağ bi-
çiminde yayılır. 

Demokratik kadın örgütleri, sosyalist kadınların önderliğinde ça-
lışmalarını yürütmek zorundadır. Sosyalist kadınlar, partinin politika-
sını kitle içinde egemen kılmaya çalışan, parti üyeleridir. Elbette 
demokratik kadın örgütleri partinin yan örgütü değildir, ancak parti-
kadrolarının yönlendirdiği geniş bir yığın örgütüdür. 

Kısacası; kadın örgütlenmesi parti içindeki merkezi işbölümünün 
bir parçasıdır ve kitle içindeki kadın çalışmalarının devrimci ön-
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derliği, merkezi olarak denetlenen parti kadın birimi tarafından haya-
ta geçirilir. 

Bugünkü gibi proleter sosyalist hareketin partileşme sürecini ya-
şadığı bir dönemde, şüphesiz aynı örgütlenmeyi hayata geçirmek 
mümkün değildir. Ancak bu süreçte bir parti kadrosu gibi çalışmayı 
öğrenmemiz ve partinin yaratılması için örgütlenmeyi hızlandırma-
mız gerekir. 

Bugün bir parti merkezi yoktur ama proleter sosyalist hareketin 
merkezi bir örgütlenmesi söz konusudur. Kadın örgütlenmesi de bu 
platformda, yani merkezi olarak çözümlenebilir. Bugün için en azın-
dan demokratik kadın örgütlenmelerinin olduğu illerde, hareket adı-
na bu örgütlenmeyi yönlendiren ve denetleyen, asıl işi kadın örgüt-
lenmesi olan bir sorumlu merkezi birim oluşturulmalıdır. Bu birimler-
de mutlaka kadın arkadaşların olması gibi zorunluluk olamaz. Çünkü 
proletarya sosyalizminin cinsiyeti yoktur. Hatta sosyalist hareketin 
gelişiminin bu aşamasında, zorunlu olarak erkek arkadaşlar kadın 
örgütlenmesi (…)   

{ Yazının son cümlesi tamamlanmadan kalmıştır.- HznN}   

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 92. 14 Kasım 1979.  
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EV KADINLARI ARASINDA ÇALIŞMA 
 

Ülkemizde, çalışan kadınların yanı 
sıra işsizliğin zorunlu sonucu olarak 
oldukça çok sayıda ev kadınları da bu-
lunmaktadır. Kapitalizmin işsizler ordu-
su içinde yer alanların çoğunluğunu, 
kadınlar oluşturur. Ev kadınları, ağırlıklı 
olarak cinse özgü baskının altında olup, ailenin çalışan fert lerinin 
ekonomik sorunlarının bir yansıması olarak sınıfsal baskıdan etki-
lenmektedirler. Ev kadınları, aslında, toplumsal bir iş olması gereken 
ev işlerini yaparak hizmet üreticisi durumuna girerler. Bu kadınları-
mızın eğitim, sağlık, işsizlik, zamlar, kreş ve benzeri sorunları vardır. 
Ev kadınları arasında yapılacak çalışmalar, her şeyden önce bu 
sorunların ajitasyon ve propagandası derinleştirilerek yürütülmeli ve 
siyasi mücadeleye bağlanmalıdır.  

Ev kadınlarıyla ilişkiler; ahbap veya arkadaşlık ilişkisi, gazete ve-
ya bülten satışı, fabrika ilişkileri, mahallelerde devrimcilerin çıkardığı 
kitle ilişkileri ve benzeri yollarla kurulabilir. Mümkün olduğu kadar 
geniş kitlelere yayılarak ve aralarından en nitelikli olan kadınları se-
çerek dar bir çalışma yürütülebilir. Her şeyden önce sorun kadın 
kitlesiyle güven ilişkisini kurabilme ve bu ilişkinin devamını sağla-
maktır. İlişkilerin toparlanması sürecinde ise önder kadınların çıka-
rılması için eğitim çalışmaları yapılmalı ve özgül talepler doğrultu-
sunda kadın kitlesini harekete geçirmelidir.  

Kitle ilişkisi kurabilmek için okuma-yazma, biçki-dikiş kursu veri-
lebilir. Ancak bunlar sadece sosyalizmin propaganda ve ajitasyo-
nunda birer araç olarak kullanılmalıdır. Bir yandan eğitim çalışmala-
rı, bir yandan da pahalılık, işsizlik vs. ye karşı mücadele kampanya-
ları açıp kadınları eyleme geçirmeli, onları politikaya sokmanın yolla-
rını aramalıyız. Ev kadınları, siyasî gerçeklere kapalı dört duvar ara-
sında yaşayan bir kesimdir. Bu hareketsiz kitleyi eyleme geçirebil-
mek için çok yaratıcı bir çalışma yapmak gerekir.  

Ev kadınlarıyla çalışma, ister istemez mahalle çalışmalarıyla iç 
içe yürütülmek zorundadır. Mahallelerde kadın çalışması yapan ar-
kadaşlarla mahalle çalışması yapan arkadaşlar arasındaki örgütsel 
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ilişkiler doğru kavranmalıdır. Mahallede bir siyaset adına veya bir 
mahalle derneği olarak çalışan kadın ve erkek devrimciler vardır. Bu 
örgütlenme, mahalle halkının ortak sorunlarından giderek kitleleri 
devrimci mücadeleye katmak üzere kuruludur. Ancak, kadınları ör-
gütleyen arkadaşlar, kadınların özgül çelişkileri üzerinde ajitasyon 
ve propagandayı yoğunlaştırmak zorundadırlar. Bu yüzden çalışma 
biçimleri farklı olmak zorundadır.  

Bununla beraber mahalle çalışması ve mahallelerde kadın örgüt-
lenmesi yapan arkadaşlar, ortak çalışmalarda bulunmalı, deneyim 
alış-verişi yapmalıdır. Ayrıca çıkarılan mahalle ilişkilerinden kadınlar 
kendi örgütlenmeleri içine itilmeli ve çıkarılan kadın ilişkileri mahalle 
çalışmalarına da kanalize edilmelidir.  

Şuna dikkat edilmelidir ki mahalle ve kadın örgütlenmeleri ayrı 
ayrı örgütlenme alanlarıdır Bu örgütlenmelerde ayrı merkezi yapılar 
ve kadrolar söz konusudur. Ancak mahallenin genel sorunları kadın 
sorunlarını de içerebileceğinden taleplerin ortak olduğu noktada 
çalışmalar iç içe girecektir. Bu çalışmaların her ikisi de siyasî müca-
deleye hizmet etmelidir. 

Ev kadınlarının sorunları, ev işlerinin kamu görevi haline getiril-
mesi, ev kadınlarının eğitilerek meslek sahibi olabilmeleri ve top-
lumsal üretim eylemi içine sokulmasıyla çözümlenebilir.   

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 84. 5 Eylül 1979.  
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MEMUR KADINLAR ARASINDA ÇALIŞMA 
 

Emperyalizme bağımlı, çarpık ka-
pitalist üretim ilişkilerinin hakim oldu-
ğu ülkemizde, emekçi kesimin önemli 
bir kısmını memurlar oluşturmaktadır. 
Ülkemizin ekonomik yapısını yansıtan 
burjuva hukuku gereği olarak memur-
ların bir kısmı objektif olarak işçi olduğu halde memur statüsünde 
sayılmaktadır. İşçi sınıfının gücünden korkan oligarşi, işçi ve memur 
kesimini birbirinden kaba çizgilerle de ayırma ya çalışmaktadır. An-
cak, bir yandan memurlar bilinçlenerek işçi sınıfı mücadelesine ka-
tılmakta, öte yandan da işçi sınıfı memurların demokratik mücadele-
sini destekleyerek kurtuluşun ortak olacağını sergilemektedir.  

Memurların kendilerine özgü ekonomik-demokratik talepleri şüp-
hesiz çok çeşitlidir. Bunların başında grevli-toplu sözleşmeli sendika 
hakkı gelmektedir. Memur kadınların ise, cinslerine özgü bir takım 
değişik sorun ve talepleri vardır. İşyerlerinin veya işin özelliğinden 
doğacak sorunlar, kreş, çocuk ödeneği vb. gibi konularda çeşitli so-
runları bulunmaktadır. Bu sorunlar demokratik kadın örgütlenmesi 
içerisinde yönlendirilmeli, siyasi içeriği sergilenmelidir. Şunu hatır-
latmakta yarar vardır ki, memur kadınlar arasında yapılacak kadın 
çalışmaları, genel memur örgütlenmesinden bağımsız gelişemez. 
Memur kadınlar her iki örgütlenme içerisinde de yer almalı, ikisini de 
ihmal etmemelidir. 

Memurlar, burjuva bürokrasisinin kokuşmuşluğu içerisinde pasifi-
ze olmaktadırlar. Bu durumu yıkmak için memur kadınlar arasındaki 
çalışmalar, onlara yeni bir hareketlilik getirmeyi amaçlamalıdır. Ça-
lışmalar bizzat işyerlerinde yapılacağı gibi, mesai dışında da devam 
etmeli, günün her saati ve yaşamın her alanında memur kadınların 
siyasetle olan ilişkileri sağlamlaştırılmalıdır. 

Memur kadınlarla yapılacak eğitim çalışmaları ile sosyalizmin 
propagandası gündeme getirilmeli, memurların ancak işçi sınıfı mü-
cadelesine katılarak kurtulabilecekleri kavratılmalıdır. Kadın sorunla-
rına ilişkin, genelde ve özelde kampanyalar açılmalı, bu sorunlar 
doğrultusunda kamuoyu yaratarak memur kadınları mücadeleye 
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çekilmelidir. Kadın sorununun genelde verilen demokratik mücade-
lesi içerisinde de olabildiğinde çok memur kadını sokabilmek için her 
türlü demokratik kadın eyleminde memur kadınlara da sorumluluklar 
verilmelidir. 

Memur kadınlar arasında yapılacak çalışmalardan devrimci kadro 
ve kadro adayları çıkarmak ve onu belirli bir siyasete kanalize et-
mek, amaçlarımız arasında önemli bir yer tutar. Bu doğrultuda geliş-
tireceğimiz çalışmalar, mücadelemizin belkemiğini oluşturacaktır. Di-
ğer bir temel amacımızın ise en geniş memur kadın kesiminin de-
mokratik taleplerini örgütleyerek siyasi mücadele içinde atılmalarını 
sağlamaktır. 

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 89. 19 Ekim 1979.   
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PTT YÖNETİCİLERİ  
KADINLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRIRLAR 

 

PTT işyerinde çalışan kadın emekçi-
ler acımasız bir sömürü ve baskı altında 
yaşıyorlar. İnsanın dayanma gücünü 
aşan aralıksız çalışma, sürekli ek me-
sai, emir ve ikazlar, uyanık kalma zorun-
luluğu, müdahale ve göz hapsinde tu-
tulma PTT'de çalışan tüm kadınları normal bir insan olmaktan çıka-
rıyor. 

Bu azgın sömürü düzeninde bütün çalışan emekçiler için geçerli 
olan sorunlar, Oligarşinin haberleşme hizmetlerini yürüten PTT'de 
daha bir yoğun, daha bir katmerlidir. Bayram, tatil gece gündüz de-
meden çalışırlar. PTT emekçilerinin buna karşılık aldıkları ücretler, 
yan ödeme ve mesailer gülünç miktardadırlar.  

Kadınlarımızın çoğu ilk ve ortaokul mezunudur. Bilinçsizdir, sus-
kundur, kadercidir. Bundan yararlanan PTT yöneticileri kadınlarımızı 
soluk aldırmadan, köle gibi çalıştırırlar. 

24 saat çalışır durumda olan, 3 nöbetin değiştiği, 1500 personelin 
çalıştığı şehirlerarası serviste (Ankara) gece nöbetleri bir hafta sü-
rer. Kadınlarımız burada aralıksız çalışırlar. Bunun yanında sürekli 
kulak tırmalayan azgın gürültülü ortam, çözüm bekleyen yüklü so-
runlar. Bir takım abonelerin küçük düşürücü, yıpratıcı bazı sapık ve 
sarhoşların küfürleri, adice konuşmaları, askeri kışla düzeninde ol-
mayan yasaklar, (Mesai saatinde dışarı çıkmama, arkadaşlarla ko-
nuşmama, ziyaretçilerle görüşmeme, sigara ve çay içmeme hatta 
tuvalete gitmeme yasağı) giriş ve çıkışların sıkı bir denetim altında, 
tabancalı, joplu bekçilerin gözetiminde yapılması ve en önemlisi 
beslenme yetersizliği. Şehirlerarasında çalışan memur en fazla 6 ay 
sonra bitkin, asabi, dirençsiz bir tip olur. 

Kadınlarımız nerdeyse doğum yapmaya kadar çalıştırılırlar. Do-
ğum iznine zamanında ayrılmadıkları için iş yerinden doğuma giden 
kadınlarımız az değildir. Rapor alan memura ise "fenne aykırıdır" 
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diye maaş kesimi cezası verilir. Kısaca tek amaç, daha çok kâr daha 
çok sömürüdür. İnsan hayatının önemi yoktur onlar için. 

PTT'de çalışıp da geçimsizliğin olmadığı tek aile gösterilemez, 
tabiî üst bürokratların dışında. Hayat pahalılığına ücretlerin karşı 
koyamayışı, temel ihtiyaçların bile karşılanamaması, bunun yanında 
gece nöbetleri ve ek mesailer geçimsizliğin, huzursuzluğun ana 
kaynağıdır. Kadın evdeyken erkeğin işte, erkek evdeyken kadının 
işte olması evlerimizi otele çevirir. Aile parçalanır. Analarımızın can-
larına yeten çocuk sorununu da bunlara eklersek bunalım daha da 
büyür. 1500 kadın personelin çalıştığı şehirlerarası servisinde ve 
diğer PTT işyerlerinde çocuklarımızı bırakabileceğimiz kreşler henüz 
yoktur. Analarımızın gece gün-düz düşündükleri çocuklarını nereye 
bırakacaklarıdır. Ve kaynağı bilinçsizlik olan çaresizliğin, bunalımın 
sonuçları, özellikle gece nöbetlerinde fenalaşmalar, bayılmalar, sinir 
krizleri ve en son aşama DELİLİK. Örnekler az değildir. PTT Sağlık 
Yardım Sandığı’na başvuran memurların birinci sırada, ruh ve sinir 
hastalığından şikâyet etmeleri bir rastlantı değildir.  

Tüm bu sorunlarımıza karşı gösterilecek tepki boyun eğmek, içi-
mize atmak, bunalıma düşmek olmamalıdır tabiî ki. Tek çıkış yolu 
oligarşinin ve onun PTT içindeki temsilcilerinin üzerimizde kurduğu 
bu azgın sömürü ve baskıya, hep birlikte, bilinçli ve örgütlü mücade-
leyle karşı durmaktır. Üzerimizdeki çifte sömürüyü yıkmak, özgür ve 
insanca yaşamak, ekonomik demokratik tüm haklarımızı söke söke 
almak istiyorsak, sınıfsal mücadeleye katılmalı, işç i sınıfı ve tüm 
emekçilerle omuz omuza, patronlara karşı savaşmalıyız. 

Yaşasın PTT Kadın Emekçilerinin Bilinçli ve Örgütlü Birliği!  

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 49. 5 Aralık 1978.  
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EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET  

 
Evindeki kölelikten kurtulan ve bir 

fabrikada, işyerinde çalışmaya başla-
yan kadın emekçinin çalışmaya başla-
ması ile birlikte karşısına sayısız yeni 
sorunlar çıkmaktadır. Esas olarak ka-
dın olmasından gelen bu sorunların en 
başında kadınların erkeklerle aynı işi yapmalarına karşın eşit ücret 
almamaları gelmektedir. Yani "eşit işe, eşit ücret" bugün kadın 
emekçilerin önlerindeki önemli taleptir. 

Erkek işçilerle birlikte işe başlayan kadın işçilere çok zaman er-
kek işçilerle aynı işler yaptırılır. Yaşlı analar, gencecik kızlar bu zor 
ve ağır işleri yapmalarına rağmen erkek işçilerden daha az ücret 
alırlar. Kadın işçilerin ücretleri çok zaman asgari ücretin dahi altın-
dadır. 

Kadınların eşit işe eşit ücret alamamalarının nedeni kapitalistlere 
göre kadının bir süre sonra çalışmaktan vazgeçmesidir. Ayrıca kapi-
talistlere göre çalışan kadınların eşleri de çalışmaktadır, bu nedenle 
kadının eve götürdüğü para aile için, kapitaliste göre bir lükstür. Öy-
leyse kadın işçi daha az para alsa da olur ! 

Kadın işçiler gerçekten fabrikada uzun süre çalışamazlar. Yaptık-
ları işin ağırlığı fabrikadaki işin yanı sıra ev işleri çok zaman kadın 
işçinin bitip tükenmesini sağlar. Bu şartlar altında daha fazla çalışa-
maz. Bu durum yani kadın işçinin çalışmayı bırakması kimin kaba-
hatidir. Şüphesiz kapitalist düzen kadın işçiyi çalışamaz duruma 
sokmaktadır. Kadın işçinin bir süre sonra çalışmayı bırakmasının 
nedeni: onları fabrikada günde 8-10 saat, hatta daha çok tüm sağlık 
koşullarına aykırı bir biçimde en zor işlerde çalıştıran kapitalist dü-
zendir. 

Doğum, kadın işçilerin çalışmayı bırakmalarının bir başka önemli 
nedenidir. Çocuk bekleyen bir kadın aynı ağır çalışma şartlarında 
çalışmaya devam edemez. Hele doğuma yaklaştığı günlerde kadın 
işçinin çalışması daha da zordur. Oysa yasalar kadın işçiye doğum-
dan önce 6 hafta doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 hafta izin 
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verir. Bu süre yetersizdir. Doğum yapan bir kadının 6 hafta sonra 
tekrar ağır çalışma şartlarına dönmesi zordur. Kaldı ki kadın işçilerin 
çok büyük çoğunluğu sigortasız olarak çalıştırılırlar. Bu nedenle işçi 
kadınların çok büyük bir kısmı yasaların tanıdığı 12 haftalık izinden 
dahi yararlanamazlar. 

Çalışan kadının sorunu sadece doğum sırasında aldığı izin de 
değildir. Doğan çocuğun bakımı genellikle kadın emekçinin çalışma-
yı bırakmasına yol açar. Yasalar büyük işyerlerinde çocuklar için 
kreş açılması gerektiğini söyler. Ama, hemen hemen hiç bir işyerin-
de kreş yoktur. Küçük işyerlerinde çalışan kadınlar için ise yasalarda 
da hiç bir madde yoktur. Böylelikle çocuk doğuran kadın işçi, eğer 
evde çocuğuna bakacak biri yoksa, zorunlu olarak çalışmayı bırak-
maktadır. 

Görüldüğü gibi, kadın işçilerin eşit işe, eşit ücret almamalarının 
nedeni olarak kapitalistlerin "kadınlar kısa zamanda işi bırakırlar" 
iddiası aslında kapitalistlerin kendi düzenlerinin bir ürünüdür. Onlar 
bizi hem fazla çalıştıranlardır, ağır işlerde çalıştıranlardır doğum 
sırasında ve doğum sonrasında yeterli izni vermeyenlerdir, çocukla-
rımızın bakımında yasaların koyduğu önlemleri dahi alamayanlardır 
hem de “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali "kısa zamanda işten 
ayrılıyorsunuz" diyerek ücretimizi eksik verenlerdir. 

Demokratik kadın hareketi "eşit işe, eşit ücret" talebini gerçekleş-
tirmek için var gücüyle mücadele etmelidir.  

 Kadın, ev isleriyle uğraştığı sürece sıkıntılı durumdadır. 
Kadının tam özgürlüğe ve erkekle gerçekten eşitliğe kavuşabil-
mesi için, toplumsal işlere, ortak üretim emeğine katılması ge-
reklidir. Kadın, ancak o zaman, erkeğin durumuna yükselecek-
tir. 

 Kadın işçi hareketinin başlıca ödevi, kadının yalnız biçim-
sel eşitliğini değil, ekonomik ve sosyal eşitliğini sağlamak için 
savaşmaktır. Kadın, toplumsal üretim emeğine celbedilmeli "ev 
işleri" köleliğinden koparılıp alınmalı, mutfağın, çocuk odasının 
bitip tükenmez işlerinden, bu aptallaştırıcı ve aşağılayıcı du-
rumdan kurtarılmalıdır. Asıl ödev, işte budur...  

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 17. 25 Nisan, 1978.  
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ÇOCUK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ  
SOSYALİZMDEDİR  

 

Dünya çocuk yılı 1979 senesiyle bir-
likte hayli gerilerde kaldı. Her gün on 
binlerce çocuğun açlık, bakımsızlık gibi 
nedenlerden öldüğü dünyamızda, bü-
tün bunların nedeni olan kapitalistler de 
çocuk yılına “ilginç" planlar ve yatırım-
lar ile katıldılar. Bu yılı, tüketimi artırmak ve kârlarına kâr katmak için 
bir araç olarak ele aldılar. 

Devrimciler, egemen sınıfların ve özellikle de tekellerin bu sah-
tekârca tavırlarını deşifre etmek için çocuk yılına aktif olarak katıldı-
lar. Her yerde konuya ilişkin seminerler, konferanslar, geceler dü-
zenledirler. Örneğin Karadeniz Kadınlar Derneği Samsun Şubesi 
1979 Uluslararası Çocuk Yılına bakış açısını, çocuk sorunlarının 
nereden kaynaklandığını ve çözümünün ne olduğunu göstermek 
amacıyla 16 Kasım 1979 akşamı ve 17 Kasım 1979 sabahı bir gece 
ve toplantı düzenlemiştir. 1500 emekçi ve işçi, çocuklarıyla geceyi 
izlemişlerdi.  

Tüm sorunlar gibi çocuk sorunları da sömürüye dayanan kapita-
list toplumdan kaynaklan maktadır. Kendini, demokratik kadın hare-
ketini yükseltmekle yükümlü kılan Karadeniz Kadınlar Derneği, ka-
dın ve çocuğun yakın ilgisinden dolayı çocuk sorunlarını da progra-
mı içinde değerlendirmededir. Gerek bu, gerekse de emperyalist-
kapitalist sistemin uluslararası çocuk yılını bile bir sömürü aracı ola-
rak görmesinden dolayı böyle bir geceyi düzenlemiştir. İçinde yaşa-
dığımız sömürü ve soygun düzenine uygun kafalar yetiştirmek için 
egemen sınıflar, kendi çıkarları doğrultusunda bir eğitim sistemi uy-
gularlar. Bununla çocuğun önce babasına, sonra babaların babası 
devlete bağımlı olması başkaldırmaması sağlanır. Eğitim kurumla-
rındaki bozuk eğitim sistemi ile çocuklar arasındaki rekabet kızıştırı-
lır, bireycilik, muhbirlik ve dalkavukluk gibi değerler yerleştirilir ve 
geliştirilir." 
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"İlköğretim zorunlu olmasına rağmen, özellikle kırsal kesimde pek 
çok çocuk bundan yoksundur. Halen okulsuz köy sayısı 3716’dır. 2 
Milyon çocuk okulsuz ve öğretmensizdir." "Çocuk ölüm oranı ise 
SSCB’de % 0.10 iken Türkiye'de ise %1.53'dir." "Kapitalist ülkelerde 
çocuk emeği de amansızca sömürülmektedir. İngiltere'de maden 
işletmeleri milyonlarca çocuğun kemiği üzerine kurulmuştur. Türki-
ye'de Hatay bölgesinde, pamuk tarlalarındaki işgücünün % 60 kada-
rı çocuklara aittir.  

"Tarımda durum bu iken sanayide çocuk emeğinin sömürüsü çı-
raklık kurumu ile yasallaştırılmıştır. Türkiye'de çırakların taban ücreti 
asgari ücretin % 31'i olarak saptanmış, çocukların günde 13 saat 
çalışmaları hükme bağlanmıştır. 

"Sosyal toplumlarda durum çok farklıdır. Ortada çocuk sorunları 
diyebileceğimiz nitelikte sorunlar yoktur. İşçi sınıfının iktidarı tüm ça-
lışanların geleceği ile çocukların geleceğinde güvence altına almış-
tır. Yeterli eğitim sağlık ve beslenme olanaklarından tüm çocuklar 
eşit olarak yararlanırlar. Çünkü bu toplumlarda sömürü ortadan 
kalkmıştır, ezen ve ezilen sınıflar yoktur. 

"Uluslararası çocuk yılı bir aldatmacadır. Zira emperyalistler bir 
yandan insanları kitleler halinde yok edip yapılara zarar vermeyen 
nötron bombasının reklamını yaparken, bir yandan da Uluslararası 
Çocuk Yılı gibi göstermelik işler yapmaktadırlar.  

"Çocuk yılında sosyalistlere düşen görev, çocuklarla ilgili tüm so-
runların kapitalizmden kaynaklandığı ve bu sorunların çözümünün, 
sömürüden uzak sınıfsız bir toplumu kurma, yani sosyalizmi kurma 
savaşının başarıya ulaşması ile mümkün olabileceğini vurgulamak 
ve bu uğurda mücadele etmektir." 

Karadeniz Kadınlar Derneği (KKD) üyesi arkadaşların çocukları-
nın hazırladığı şiirlerin okunması ve folklor gösterisinden sonra İranlı 
devrimci Samed Bahrengi'nin yazdığı ve K.K.D. üyelerince hazırla-
nan "Bir Şeftali, Bin Şeftali” adlı oyun ile gece son bulmuştur.  

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 101. 17 Ocak, 1980.   
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GÜZELLİK YARIŞMALARI  

BİR BURJUVA OYUNUDUR 
 

Sık sık burjuva gazetelerinin birinci 
sayfalarında büyük yer kaplayan bir 
konu: "Güzellik Yarışması". Geçtiğimiz 
günlerde gene burjuva gazetelerinin 
sayfalarını doldurdu. Arjantin adayı 
birinci seçildi. Belki bir süre daha "gü-
zel"lerin resimleri ile süslü yazılar, dedi -kodular, b0urjuva gazetele-
rinde yer alacak; bir süre daha dünyada milyonlarca insan bu konuy-
la ilgilenerek zamanının bir kısmını geçirecek. 

"Güzellik yarışmaları" da burjuvazinin kit leleri uyutma siyasetinin 
bir parçasıdır. Burjuvazi kitleleri uyutarak, onları kendi çıkarlarını 
savunmamaya, politikayla ilgilenmemeye iter. Burjuvazinin bununla 
güttüğü amaç, kitlelerin bilinçlenmesini engellemek ve böylece 
egemenliğini biraz daha sürdürebilmektir. 

Bütün toplumlarda üstyapı, altyapıdan kaynaklanır ve altyapıyı 
korumaya hizmet eder. Kapitalist toplumda da kapitalist üstyapı 
(devlet burjuva ideolojisi, vs.,) kapitalist sınıfın egemenliğini ve böy-
lece kapitalizmin alt yapısını, kapitalist üretimi korumaya hizmet 
eder. İşte bu yüzden bugün kapitalist ülkeler de, burjuva ideolojisi 
bütün toplumda egemendir. Burjuva ideolojisi, bu toplumdaki bütün 
kişilere, okul, çevre, basın, radyo, televizyon tarafından verilir.  

Bu eğitime ('.) güzellik yarışmalarından başka aşk veya macera 
romanları, fotoromanlar, filmler, spor tutkunluğu, diskotekler ve daha 
sayılamayacak kadar çok benzer konu da dahildir. Bunların hepsi 
kitleleri uyutma, politikadan uzaklaştırma amacına hizmet ederler. 

Güzellik yarışmalarının başka bir yönü de kadının bu toplumda 
mal olduğunu (alınıp satıldığını) bir kere daha sergilemesidir. Bu 
yarışmalarda en değerli kadının nasıl olduğu seçiliyor. Böylece en 
pahalı kadın için ölçütler belirleniyor. Kadınlar üzerine (yarış atları 
gibi) bahse giriliyor. 
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Arjantinli "güzel"in birinci seçilmesinin ayrı bir önemi var. Arjan-
tin'deki faşist diktatörlük kitleleri uyutmaya, herkesten çok ihtiyaç 
duyuyor. Bu yarışmada birincilik kazanılmasıyla daha çok dikkatleri 
halkın üstündeki açık terörden uzaklaştırabilecek. Arjantin' de yapı-
lan futbol şampiyonası ve birinciliği Arjantin takımının kazanması da 
aynı amaca hizmet etmişti. Yine daha önceki Dünya Güzellik Yarış-
masını, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gelen adayın kazan-
ması, bu olaylara benzer bir olaydı. 

Burjuvazinin egemenliğine son vermek için kitleleri bilinçlendir-
mek ve örgütlemek gerekiyor. Bunun için burjuva ideolojisine karşı 
aktif ve uzlaşmaz bir mücadele sürdürülmeli ve burjuva ideolojisinin 
kitleler üzerindeki egemenliği kırılmalıdır. Burjuvazinin şartlandırı l-
malarına karşı siyasi gerçekler en geniş kitleye açıklanmalıdır. Bur-
juvazinin kitleleri uyutma, pasifize etme politikası teşhir edilmeli / 
kitleler içinde yaşadıkları somut koşullardan hareket edilerek bilinç-
lendirilmelidir. 

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 47. 21 Kasım 1978.  
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( 8 MART’IN ANLAMI)3 
 

Uluslararası işçi kadınlar günü ya da 
Uluslararası Kadınlar Günü 8.Mart bü-
tün dünyadaki işçi ve emekçi kadınların 
bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesindeki uluslararası birliğinin gü-
nüdür. 

8 Mart 1857 'de Amerika'nın New York kentinde 40 bin kadar do-
kuma isçisi kadın ekonomik ( 10 saatlik iş günü) ve demokratik (oy 
hakkı vs. ) hakları için yiğitçe mücadele etmekteydi. Burjuva baskı-
sına karşı mücadele için kadınların geniş yığınlarını harekete geçir-
me amacıyla 1910'da Kopenhag'da toplanan Sosyalist Kadınların II. 
Uluslararası Konferansında Clara Zetkin'in (bir Alman devrimci ka-
dın) teklifi üzerine 8.Mart “Uluslararası Kadınlar” günü olarak kabul 
edildi. Uluslararası Kadınlar günü ilk kez Almanya, Avusturya, Da-
nimarka ve İsviçre’de 1911 yılında; Rusya'da ise ilk kez 1913 de 
kutlandı.  

 

Uluslararası Kadınlar Günü Rusya'daki büyük Ekim Devrimi ile 
yeni boyutlar kazandı. Devrim mücadelesi sürerken 8. Mart 1917 'de 
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isçi kadınlar Petrograd'da yine en ileri saflarda sömürücülere karşı 
mücadele ediyorlardı.  

Yıl 1978, 8 Mart.. .Ezilen halkların ve işçi sınıfının kurtuluş müca-
delesinde kadınlar tüm insanlığın kurtuluşu için dünyanın dört bir 
yanında kahramanca ve fedakârca savaşıyorlar. Hayat, tüm devrim 
yapmış ve hâlâ devrim mücadelesi veren ülkelerde şu gerçeği ispat-
lıyor: 

"...insanlık tarihinde, ezilenlerin hiç bir büyük hareketi emekçi ka-
dınların iştiraki olmadan yürümemiştir." 

İşçi sınıfının kurtuluşuyla; toplumda ikincil insan durumunda olan 
emekçi kadınların kurtuluşu birbirine sıkı sıkıya bağılıdır. İşçi sınıfı 
kurtuluşunu sağlayamaz, kapitalizmi künden yıkamazsa kadınların 
kurtuluşu sağlanamaz. Öte yandan kadınlar devrim mücadelesine 
katılamazlarsa ..işçi sınıfı kurtuluşunu gerçekleştiremez. Yani soru-
na sınıfsal açıdan yaklaşılmadıkça kadın hareketini yürütme olana-
ğımız yoktur. 

Ülkemizde geniş kadın kitlelerinin büyük çoğunluğu bugün geri 
bilinç ve politik ilgisizlik içindedirler. Bunun nedenini de yıllardır ka-
dınların "yatak odası, çocuk odası ve mutfağa zincirli tutsaklar" ha-
linde yaşamalarında aramak gerekir. 

Öyleyse bugün kadın-erkek tüm proleter devrimcilerin görevi ge-
niş kadın kitlelerini örgütlemek, onları devrimci mücadeleye katmak 
olmalıdır. 

8 Mart'ı yalnızca emekçi kadınların günü olarak kabul edemeyiz. 
Bu, soruna sınıfsal açıdan yaklaşmamak olur. 8 Mart sadece kadın 
emekçilerin değil, bütün ezilenlerin; kadın-erkek bütün emekçilerin 
hâkim sınıflara karşı verdikleri kurtuluş mücadelesinin yükseldiği bir 
gündür. 

Bu açıdan proleter devrimcileri bu günü şanına layık bir biçimde 
kutlamalı; yazılı, sözlü ve değişik kitle gösterileri ile hayata geçir-
melidirler. 

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 10. 8 Mart 1978.  
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KADINLAR OLİGARŞİNİN OYUNUNA 
GELMEYECEKTİR! 

 

Ülkemizde bugün siyasal ve ekono-
mik bir bunalımın içinde çırpınan oli-
garşi, kurtulabilmek için emekçi halkla-
rın mücadele hedefini şaşırtmaya uğra-
şıyor. Bunu başarabilmek için de öyle 
yöntemler deniyor ki, oligarşinin ne 
kadar zor durumda olduğunu anlamamak mümkün değil. 

Geçtiğimiz birkaç ay içinde CHP'ye saldırısını yoğunlaştıran AP, 
küçük-esnafı hayat pahalılığına direnişe çağırmış ve bu yöntemlerle 
CHP hükümetinin düşüşünü kolaylaştırmak istemiştir. Bu arada ka-
dınları da saf dışı bırakmak istemeyen AP, onları da hayat pahalılı-
ğına karşı mücadeleye çağırmaktadır. AP'nin otomobilciler ve kadın-
ların hayat pahalılığına karşı direnmeleri fikri, Şili'de geçmişte oy-
nanmış oyunları hatırlatıyor bize. Allende hükümeti sırasında, 
ClA'nın oyunları ile emperyalizme bağımlı Şili'nin ekonomisi büyük 
bir kriz içine girmişti. Bu kriz tüm ağırlığıyla emekçi halkın sırtına 
yüklenirken, Şilili kadınlar ellerinde boş tencerelerle gösterilere baş-
ladılar. AP'nin ilham aldığı bu eylemlerin, daha sonra CIA tarafından 
görevlendirilen provokatörlerin önderliğinde örgütlendiği anlaşıldı. 

Evet, bugün hayat pahalılığına karşı kadınları harekete geçirmeyi 
düşünen AP, kimin çıkarlarını savunuyor? Emekçi halklarımızın mı, 
oligarşinin mi? Bugüne dek düzenin en sadık koruyucusu olma gö-
revini üstlenmiş olan AP, hayat pahalılığına karşı direnişe çağırdığı 
kitlelerin mücadelesini CHP'ye karşı yönlendirmeye çalışıyor. 

Şu açıktır ki ne CHP ne AP emekçi kitleleri ve kadınlarımızı in-
sanca yaşama düzeyine çıkaramazlar. Kadınlarımız, hâlâ evlerinde-
ki boş tencerelerin, hasta çocuklarının, akşam eli boş dönen kocala-
rının üzüntüsü ile ezilmektedir. Evin mutfağını düzenleyen emekçi 
kadınlarımız; sefaletin göbeğinde yüzerken kendilerini bu insanlık 
dışı yaşam koşullarına iten şeyin ne olduğunun bilincine varıyorlar 
gün geçtikçe. Halklarımız bugün, hayat pahalılığı ve sömürü çarkı 
altında inliyorlarsa, bunun tek nedeni içinde yaşadığımız düzendir. 
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Kapitalistlerin daha çok kâr elde etmek ve yabancı sermayeye şirin 
görünebilmek için giriştikleri sömürünün oranı gün geçtikçe artıyor. 

Kadınlarımızın mutfağında, yabancı sermayenin margarinleri ve 
tüpgaz gibi en temel gereksinimler bulunmazken, şekere, çaya vb. 
her şeye zam geliyor. Ve zamlar gün geçtikçe birbirini kovalıyor. 
Petrole gelen zamlar, her çeşit malın fiyatını artırırken, yabancı 
sermayenin tefecileri ülkemizi sık sık ziyaret edip, yeni zamlar ko-
parmaya bakıyorlar. Yabancı sermayeye göbeğinden bağlanmış. 
Yabancı sermayeye göbeğinden bağlanmış ve ülkemizin tüm zen-
ginliklerini yabancılara satmaktan utanmayan kapitalistler, halkları-
mızdan biraz daha kemerlerini sıkmalarını istiyorlar. Analarımızın 
evlat acıları dinmeden faşist katliamlara her gün yenileri ekleniyor. 
Bu düzen insanları kemiriyor, bitiriyor, tüketiyor. 

Ancak işçi kadınlarımız, emekçi kadınlarımız, hemen hepsi burju-
va politikacılarından medet umulmaması gerektiğini gün geçtikçe 
daha iyi anlıyorlar. Çünkü/ kadınların düşmanı da proletaryanın 
düşmanının ta kendisidir. Çünkü kadınlarımız, sömürü düzenine 
karşı savaş madıkça bu zamdan, bu zulümden kurtulmaları olanak-
sızdır. 

Emekçi kadınların mücadelesi, burjuva politikacılarının değil, işçi 
sınıfının önderliğinde başarıya ulaşabilir. Kadınlarımızın hayat paha-
lılığına karşı mücadeleye katılmaları, sınıf mücadelesine katılmaları 
anlamına gelir. Hayat pahalılığının engellenmesi; evlatlarımızın da-
ha iyi günlerde, can güvenliğinin sağlandığı, eğitim olanağının veril-
diği, sağlık sorunlarının çözümlendiği günlerde yaşayabilmesi için 
şarttır bu mücadele. Sınıfsal, ulusal veya cinsiyet farklılığına daya-
nan her türlü baskının ortadan kaldırılması için şarttır. İnsanlığın 
kurtuluşu için şarttır bu mücadele.  

O halde emekçi kadınlar olarak; devrimci, demokrat, ilerici, yurt-
sever kadınlar olarak faşist terörle evlat acısını içinde duyanlar ola-
rak haykırmalıyız anti-oligarşîk demokratik halk devriminin sloganla-
rını! Hayat pahalılığına, sömürüye, faşizme, emperyalizme, sömür-
geciliğe karşı sloganlarımızı, işçi sınıfının bir parçası olarak haykıra-
lım!  

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 69. 24 Mayıs 1979.  
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KADINLARIN KURTULUŞU 
İŞÇİ SINIFININ 

KURTULUŞUNA BAĞLIDIR 

 

“KADIN SORUNU BİR SINIF SORUNUDUR. ANCAK, KADINLARIN CİN-
SİYETLERİ GEREĞİ OLAN SORUNLARI DA VARDIR. KADINLAR EZİL-
DİKLERİ VE BASKI ALTINDA TUTULDUKLARI SÜRECE, SORUN YAL-

NIZCA BİR SINIF SORUNU DEĞİL, AYNI ZAMANDA DA BİR AHLAK 
SORUNUDUR.” 

 (LE DUAN)  

Sömürünün var olduğu sınıflı toplumlar boyunca kadınlar ezilen 
ve sömürülen cins olma durumundan kurtulamamışlardır. Kadınlar 
özellikle kapitalist toplumda demokratik hak ve özgürlüklerine sahip 
çıkmak doğrultusunda mücadeleyi geliştirmişlerdir. Burjuva demok-
ratik devrimler çağında pat layan feminist hareketler, süreç içerisinde 
burjuvazi tarafından sahip çıkılarak düzen sınırları içerisinde hapse-
dilmiştir. Bugün artık, burjuva feminizmi kapitalizm sınırları içerisinde 
kadınlara eşitlik ve özgürlük elde etmeyi amaçlayan, kadınlara hedef 
olarak erkeklere karşı mücadeleyi gösteren ve devrimcilikle uzaktan 
yakından ilişkisi olmayan bir akım halini almıştır. Kadınlar kendi so-
runlarına sınıfsal bir bakış açısından bakmadıkça ve kendi kurtuluş-
larının sosyalizmde gerçekleşebileceğini kavramadıkça, "Kadınların 
Kurtuluşu" bir gevezelikten öteye gitmeyecektir. Çünkü Kapitalist 
düzenin koşulları içinde kadınların kurtuluşu mümkün değildir. 

Kadın Yoldaşlara,  

Kadınların kurtuluşu köşemiz bundan böyle ayda bir kez her za-
manki boyutlarından daha geniş olarak yayınlanacaktır. Böylelikle 

KURTULUŞ, Demokratik Kadın Hareketi’nin sorunlarına daha 
geniş bir şekilde eğilebilecektir. Ancak, kadın yoldaşlarımız ayda 
bir yayınlanmakta olan bu köşeye katkılarını göndermelidirler. 

Araştırmalarınızı, mücadele örneklerini, kadın sorunu üzerine dü-
şündüklerinizi, bu köşe hakkındaki düşüncelerinizi, eleştirilerinizi 

kurtuluşa gönderin. Kadınların Kurtuluşu köşesi kadın yoldaşların 
kollektif eseri olmalıdır.  
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"Zaten tümüyle biçimsel eşitlikte bile (Adli eşitlik, iyi beslenen ile 
açın, bir şeyin sahibi ile sahibi olmayanın eşitliği) kapitalizm tutarlı 
olamaz. Bu tutarsızlığın en belirgin kanıtı da kadın ve erkeğin eşit-
sizliğidir. Ne kadar ilerici ne kadar cumhuriyetçi, ne kadar demokra-
tik olursa olsun, hiç bir burjuva devleti erkeğin ve kadının haklarında 
tam bir eşitlik sağlamadı. 

Sosyalizm kadın sorununu burjuva feminizminden çok farklı ele 
alır. Kadınların Kurtuluşu sorunu, sadece kadınları değil tüm prole-
tarya sosyalistlerini ilgilendiren, uğrunda mücadele verilmesi gere-
ken bir sorundur. Çünkü kadın sorunu, öz olarak sınıfsal bir sorun-
dur ve sömürünün her çeşidine (sınıf, cins, ulus vb.) karşı mücade-
leyi yükseltmek, geliştirmek proletarya sosyalistlerinin görevidir. İşçi 
sınıfının kurtuluşu yolunda verilen mücadelenin içerisinde kadınların 
da yer almasını sağlamak, devrimci mücadelenin tabiatı gereğidir.  

Kadınların kurtuluşu, neden işçi sınıfının kurtuluşuna bağIıdır? 
Kadınlar neden devrimci mücadeleye katılmak zorundadırlar? 

Birincisi, kadınların kurtuluşu ile işçi sınıfının kurtuluşu sorunu 
temelinden birbirine bağlı sorunlardır. Kadınların ezilmesini, sömü-
rülmesin, ikinci sınıf vatandaş sayılmasını doğuran neden, üretim 
araçları üzerinde özel mülkiyetin varlığıdır. Kadının sömürüsünün 
tarih sahnesine çıkışı ile sınıfların doğuşu eş zamana rastlar. Hatta 
Engels "Tarihte kendini gösteren ilk sınıf çatışması erkekle kadın 
arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın, karı-koca evliliğindeki gelişmesiyle 
ve ilk sınıf baskısı da, dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına 
alınmasıyla aynı zamana rastlar" der. 

Öte yandan işçi sınıfının sömürülmesinin temel nedeni de üretim 
araçlarının üzerindeki özel mülkiyettir. İsçi sınıfı kapitalistlerin özel 
mülkiyetindeki üretim araçlarını, o sınıfın elinden alıp ortak mülkiyet 
haline getirmedikçe sömürüden kurtulamaz. 

Kadınların ve işçi sınıfının sömürüsünün nedeni aynıdır: Üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiyet! O halde verilecek mücadele de bir 
biriyle çakışacak ve sömürünün, özel mülkiyetin ortadan kaldırılma-
sını hedefleyecektir. Bu durumda, mücadeleye önderlik edecek ve 
mücadelenin kaderini tayin edecek olan da elbette ki işçi sınıfıdır. 
Çünkü sömürüye karşı verilen mücadele, bir sınıf mücade lesidir, 
ezilen sınıfın ezen sınıfa karşı verdiği uzlaşmaz bir mücadeledir. 
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Şüphesiz kadınlar bir sınıf değil, sadece insanlığın yarısı ve bir cins-
ten insanların oluşturduğu önemli bir toplumsal güçtür.  

Bu yüzden de kadınların kurtuluşu mücadelesi, işçi sınıfı müca-
delesinin bir parçasıdır ve ona temelinden bağımlıdır.  

Kadınların kurtuluşu, sömürünün ortadan kaldırılması demek ol-
duğu için, işçi sınıfının kurtuluşunda da bir ölçüt sayılabilir. 

"Proletarya kadınları tam özgürlüğe kavuşturmadan, kendisi tam 
özgürlüğüne kavuşamaz." (Lenin, Kadınların Kurtuluşu, s. 107.) 

İkincisi; kadınların sadece sınıfsal anlamda değil, kadın oldukları 
için, kadın cinsine özgü bir sömürü altında oldukları ve onların 
emekçi kitlelerin en az yarısını oluşturduklarını da gözardı etmemek 
gerekir. İşçi sınıfının, emekçi kitlelerin yarısını kadınlar oluşturur. 
Kadınların devrimci mücadeleye katılmamaları, devrimci mücade-
lenin bir yığın mücadelesi olma özelliğini ortadan kaldırır. Biliyoruz ki 
"proletaryanın cinsiyeti yoktur" ve emekçi kitleler için de aynı şey 
geçerlidir. 

"Emekçi kadınlar, işçi ve köylü kadınlar, işçi sınıfının büyük yedek 
kuvvetlerini teşkil ederler. Bu önemli kuvvet halkın yarısını temsil 
eder. Kadın yedek kuvveti, işçi sınıfının yanında mı, karşısında mı 
olacaktır? Proleter hareketinin kaderi, proleter devriminin ve proleter 
iktidarının zaferi ya da yenilgisi buna bağlıdır. İşte bu yüzden, prole-
taryanın ve onun ileri müfrezesi olan komünist partisinin görevi, ka-
dınları ve işçi köylü kadınları, burjuvazinin etkisinden kurtarmak ve 
bunları proletaryanın bayrağı altında politik olarak eğitmek ve örgüt-
lemek i için kesin mücadele vermektir. 

"Fakat emekçi kadınlar, sadece bir yedek güç oluşturmazlar. On-
lar, işçi sınıfının doğru bir politikası sonucu işçi sınıfının, burjuvaziyle 
savaşacak olan gerçek bir ordusu olabilirler ve olacaklardır." Marks, 
Engels, Lenin, Stalin. Kadın ve Marksizm, s. 161-162.  

Sosyalizm her türlü sömürünün silinip atıldığı, uzlaşmaz sınıfların 
ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı bir 
düzen olduğu için; aynı zamanda kadınların kurtuluşunu gerçekleşt i-
rebilecek yegâne toplumdur. Sosyalist toplumda, süreç içerisinde 
tamamlanan bir takım değişiklikler kadını gerçek özgürlüğüne ka-
vuşturacaktır. Bu değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz: 
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1- Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ortadan kaldırılması, 

2- Kadınların sosyalist üretime katılması, 

3- Ev işleri, çocuk bakımı gibi kadınları eve bağlayan işlerin kamu 
hizmeti haline getirilmesi, 

4- Kadınların hukuki anlamda gerçek eşitliğinin sağlanması, 

5- Kadınların siyasi mücadele ve devlet kademelerinde yer alarak 
yeteneklerinin geliştirilmesi vb, sömürüye karşı yükselt tiği mücade-
leye, işçi sınıfının devrimci mücadelesine katılmak zorundadırlar. 

Devrimci mücadelede kadının yerini küçümsemek, kadınların kur-
tuluşunun sınıfsal bir sorun olduğunu kavramamak demektir. Kadın-
lar, dünya devrimci mücadeleleri içerisinde, Sovyetlerde, Küba'da, 
Angola'da, Vietnam'da, Filistin' de, İran'da, Bulgaristan'da ve daha 
nice ülkelerde silahlı mücadeleden politik mücadelenin her biçimine 
kadar her çeşit mücadeleye katılmış, yetenekleri ve gelişim düzeyle-
ri oranında başarı göstermişlerdir. 

Ülkemizde devrimci mücadelenin boyutları gün geçtikçe yüksel-
mekte, buna karşılık oligarşi emekçi halklarımız üzerindeki baskı ve 
terörü arttırmaktadır. Yükselen devrimci mücadelenin içerisinde nis-
bi de olsa, emekçi kadınlarımız da yer almaktadır. İşçi, köylü, tüm 
emekçi kadınların mücadelesinde güncel hedef, demokratik hak ve 
özgürlükleri kısıtlayan sıkıyönetim olmaktadır. Sıkıyönetimin tüm 
emekçiler üzerinde estirdiği baskı ve terör fırtınasının kadınlara da 
yansımaması olanaksızdır. 

Nitekim, emekçi kadınlarımız, mahallelerde, fabrikalarda, tarla-
larda, okullarda sıkıyönetime ve faşist baskılara karşı direniyor lar, 
mücadele bayrağını açıyorlar. 

İşçi, köylü, tüm emekçi kadınlarımız, sıkıyönetim ve faşist bas-
kılara karşı hep birlikte, tüm emekçilerle birlikte, bütün gücümüzle 
direnelim.  

Direnelim ki; çocuklarımız sömürünün olmadığı bir geleceğe ka-
vuşabilsinler ve kadınlar, ezilmeden aşağılanmadan, insan gibi ya-
şayabilsinler. Sosyalizme ulaşabilmek için adım adım, demokratik 
halk devrimine doğru yürüyelim. Yürüyelim ki, insanca yaşana-
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bilecek bir toplumu yaratmanın sorumluluğu ile insanlığın onuruna 
sahip çıkabilelim.  

Geleceğimiz kendi emekçi ellerimizden, kendi mücadelemizden 
ve inançlı yüreğimizden doğacaktır.   
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EMEKÇİ KADININ DEMOKRATİK TALEPLERİ  

 

Bugün ülkemizde işçi, köylü ve tüm emekçi kadınların demokratik 
taleplerini şöyle özetleyebiliriz:  

 Kadın, erkek farkı gözetilmeksizin, eşit emek vererek eşit iş ya-
panlara eşit ücret verilmelidir. 

 Kadınlara gece çalıştırma yasağı konmalıdır.  

 İşçi ve memur kadınlar için kreş, çocuk bakım merkezleri, emzir-
me odaları açılması zorunlu tutulmalı, bu zorunluluk kadın işçi sayı-
sıyla sınırlı tutulmamalıdır.  

 İşçi ve memur, tüm çalışan kadınlara, üç ay doğum öncesi, üç ay 
da doğum sonrası olmak üzere ücretli doğum izni yasallaştırılmalı-
dır. 

 Ayrıca bir seneye kadar ücretsiz doğum izni verilmelidir. 

 Çalışan kadınların, evlilik veya doğum gibi nedenlerle işten çıkar-
tılmaları yasaklanmalıdır. 

 Kadın sağlığına zararlı işlerde kadınların çalıştırılması yasaklan-
malı. "Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü" günümüz koşullarına uygun bir 
biçimde değiştirilmelidir. 

 20 yılda emeklilik yasasında, 18 yaş öncesi çalışmanın da yasa 
kapsamına alınması doğrultusunda değişiklik yapılmalıdır. 

 Kadınlara, iş bulma ve terfi konusunda eşitlik sağlanmalıdır.  

 İşçi ve memur ayırımı olmaksızın her yerde, kadınlar için de 8 
saatlik işgünü uygulanmalıdır. 

 Çalışan kadınlar için zorunlu fazla mesai kaldırılmalıdır. 

 İşçi kadınlara işyerlerinde mesleki eğitim verilmelidir.  

 Kadın işçiler, gebelikleri sırasında isterlerse hafif işe alınabilmeli-
dir.  
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 "Doğum yardımı, çocuk parası" adı altında verilen ödeneklere, 
işçi, memur ayırımı yapılmaksızın günün maddi koşullarına uygun 
bir asgari miktar belirlenmelidir. 

 Tarım işçisi ve mevsimlik işçi olan kadınlar, sosyal güvenlik kap-
samına alınmalıdır. 

 Tarım işçisi kadınlara sendikalaşma ve sigorta hakkı tanınmalıdır.  

 Kırsal kesimlerde ve şehirlerde kadınlar için eğitim ve sağlık hiz-
metleri yaygınlaştırılmalıdır, kadınlar doğum kontrolü, çocuk bakımı 
ve ana-çocuk sağlığı konusunda aydınlatılmalıdır. Kadınlar için 
okuma-yazma kursları açılarak, okumaya teşvik edilmelidir. 

 16 yaşından küçük genç kızların çalıştırılması yasaklanmalıdır.  

 Başlık parasıyla evlilik engellenmeli ve cezalandırılmalıdır. 

 Özellikle kırsal kesimde, çok eşli evlilikler, kumalık gibi kadını 
aşağılayan evlilikler yasaklanmalıdır. 

 Kadınların erkek çocuk doğurmaya zorlanması, koca ölünce ka-
yın biraderle evlenme zorunluluğu, dini nikâh, küfür ve angarya ya-
saklanmalıdır. 

 Kadını mal durumuna indirgeyen tüm meslekler, ayrıca fuhuşu 
meşrulaştıran yasa maddeleri kaldırılmalı, fuhuşu kâr aracı olarak 
yaygınlaştıranlar, destekleyenler hakkında ağır ceza hükümleri ko-
nulmalıdır.  

 Fuhuş her haliyle yasaklanmalı, fahişeler toplumsal üretim ala-
nında çalışmaya itilerek yeniden topluma kazanılmalıdır.  

Kadınları aşağılayan, mal durumunda teşhir eden basın-yayın 
faaliyetleri yasaklanmalıdır. 

Kadın -erkek eşitliğine ters düşen ve kadınları ikinci sınıf va-
tandaş durumuna düşüren tüm yasalar kaldırılmalıdır. 

Medeni Kanunun 159. maddesinde ifade edi len "kadının çalış-
mak için kocasından izin alması zorunluluğu" kaldırılmalıdır. 

Ev kadınları toplumsal üretimin içine itilmeli, kadın işsizliğinin 
önüne geçilmelidir. 
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 Kadınları ev-köleliğinden nisbi de olsa kurtarabilmek için 
emekçi halklarımızın yararlanabileceği, ucuzluk, genel çamaşırha-
neler, kantinler açılmalıdır. 

 Kürt kadını üzerinde toprak ağasının zulmünü ve sömürüsünü 
meşrulaştıran uygulamalar yasaklanmalıdır. 

 Kürt kadınının ulusal değerlerinin aşağılanması, sömürgeci 
baskı aracı olabilecek her türlü yasa ve uygulama yasaklanmalıdır.  

 

KURTULUŞ GAZETESİ. Sayı 102. 24. Ocak, 1980. 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  

 

8 Mart 1983  

 

Bundan 73 yıl önce, 8 Mart 1910'da çeşitli ülkelerden gelen 
emekçi kadınlar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplandılar. 
Eşit haklara kavuşmak, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek, 
savaşsız, barış içinde bir dünyada çocuklar yetiştirmek, sömürüşüz 
bir dünyanın yaratılması için tüm yaşamlarını adamış devrimci, de-
mokrat ve sosyalist kadınlar 8 Mart'ı tüm dünya emekçi kadınlarının 
birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ilan ettiler. 

Neydi 8 Mart'ı "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan ettiren etken-
ler? 

8 Mart 1908'de konfeksiyon işçisi binlerce kadın ABD'nin New-
York şehri sokaklarında seslerini yükseltiyorlar ve Kapitalizme karşı 
mücadele bayrağını açıyorlardı. İş yaşamlarındaki ağır koşullar kar-
şısında Sosyalist Partinin çağrısına uyarak renk, dil, din vb. ayı-
rımlar yapmadan, bir bütün olarak birleşiyorlardı. Militanca sokaklara 
akın edan proleter kadınlar şu taleplerde bulunuyorlardı: “Eşit işe 
eşit ücret", "işçi annelere gerekli bakım", "iş yerlerinde yeterli sağlık 
koşulları", sendikalarda örgütlenme hakkı". 

Öncülüğünü proleter kadınların yaptığı bu yiğitçe başkaldırıdan 
iki yıl sonra Alman İşçi Sınıfı'nın önderlerinden, Kadın hareketinin de 
lideri Clara Zetkin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta toplanan 
"Uluslararası Sosyalist Kadınlar Birliği"nin II.Kongresinde, 8 Mart'ın 
"Uluslararası Kadınlar Günü" olarak bütün dünyada kutlanması öne-
risinde bulunuyordu. Clara Zetkin'in bu önerisi büyük bir coşkuyla 
kabul edildi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu karardan sonra İlk kez 1911 yı-
lında Almanya, Avusturya, Danimarka ve İsviçre'de kutlandı. Kutla-
malara büyük bir kitle katılımı oldu. Daha sonra 1912'de New-
York'ta "4O.OOO'in ayaklanması" olarak bilinen tekstil iş kolundaki 
genel grev 1908'de proleter kadınların başlattığı mücadelenin bir 
devamı olmuştur. Artık proleter kadınların başını çektiği kadın hare-
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ketleri bütün dünyada bir çığ gibi gelişiyordu. Özellikle Rusya'daki 
emekçi kadınlar gelişen devrim mücadelesine de bağlı olarak bu 
mücadelenin tam ortasında yerlerini alıyorlardı. 1914 yılında Peters-
burg'da kadınlara seslenen ilk sürekli yayın olan ve Nadejda Krups-
kaya ile Inessa Armand tarafından hazırlanan "İşçi Kadın" adlı dergi 
çıkarılmaya başlandı. 8 Mart 1917'de Petrograd şehrinde büyük bir 
kitle gösterisi yapan Rusya'nın emekçi kadınları, 1917 Ekim Devrimi 
sırasında işçi sınıfının yanında yer alarak kendi kurtuluşlarının an-
cak ve ancak sosyalizmle olabileceğini bütün dünya kadınlarına 
ispatladılar. 

Zaten M-L'e göre kadın sorunu sonsuz ve çözümsüz bir sorun 
değildir. Aksine geçici tarihsel bir sorundur. Tarihsel süreç içerisinde 
kadın sorununu incelediğimizde görülen gerçek, kadınların alçakça 
esirliğinin, sömürücü toplumlarda binlerce yıldır devam etmiş ve 
etmekte olduğudur. Burada şu soruyu sormak gerekir. Bütün toplum 
biçimlerinde kadınların durumu aynı mıdır? Elbette ki hayır. Sınıfla-
rın oluşumuyla yani sınıflı toplumlara geçişle birlikte, kadınların zo-
runlu köleliği de başlamıştır. Her üretim biçiminde üretici güçlerin 
konumuna göre de değişik biçimler almıştır. Özel mülkiyetin ortaya 
çıkmasıyla ve toplumun sınıflara ayrışmasıyla kadın, alınıp satılan 
bir meta olarak görülmüş ve özgürlüğü tamamen yok edilerek üze-
rindeki baskı ve sömürü her geçen gün daha da azgınlaşmıştır. Kö-
leci ve feodal toplumlarda kadınların bu sömürüsü net olarak görül-
mektedir. 

Ancak kapitalist topluma geçişle birlikte kadınlar ikinci bir sömü-
rüyle de karşı karşıya kalmışlardır. Kadının kadın olarak sömürüsü 
(yatak odası, çocuk odası ve mutfak köleliği) birinci, ikincisi ise işçi, 
emekçi kadınların ekonomik köleliğidir. Kapitalist toplumda artı de-
ğer sömürüsü, kadınların sömürüsünü de perde arkasına gizlemiştir, 
burjuvazi sınıf ve sınıflar mücadelesini reddeder. Bakış açılarına 
göre ise kadın sorunu sınıfsal değil cinseldir. Kadınlar ikincil insan-
lardır. Onlar doğuştan talihsizdirler ve kaderlerine karşı gelmemeli-
dirler. Erkeğine kesin itaat etmelidirler vb...  

Kapitalizmin emperyalizm çağında emekçi kitleler her geçen gün 
daha fazla yoksullaşmaktadırlar. Bu yoksullaşma sonucu kadınlar 
da ekonomik mücadeleye her geçen gün daha büyük oranlarda ka-
tılmaktadırlar. Bu durum, yani kadınların da çalışma zorunluluğu, 
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kapitalistlerin işine gelmektedir. Kârlarına kâr katabilmek için kadının 
işgücünü daha ucuza satın almakta, en ağır ve niteliksiz işlerde ka-
dınları çalıştırmaktadırlar. Kapitalist ülkelerin pek çoğunun ya-
salarında kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptirler. Ne var ki kadın-
lara verilen bu haklar da göstermelik, şeklen eşitliktir. (Seçme, se-
çilme hakkı vb.) göstermelik bu haklar kadın sorununu sınıfsal teme-
linden saptırabilmek için kullanılmaktadır. Kadınların karşı karşıya 
olduğu eşitsizliği sınıfsal açıdan değil, kadın-erkek eşitsizliği olarak 
göstermektedirler. Kİ bu feminizmdir. Bugün dünyanın birçok ülke-
sinde ve Türkiye'de feminist dernekler faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Lenin burjuva toplumunda kadın sorununun kadınlar hesabına 
çözümlenemeyeceğini belirtmektedir. Tam kurtuluşun kapitalist top-
lumu yıkarak, yerine sosyalist toplumu kurmakla gerçekleşeceğini 
söylemektedir. Lenin, kadınların kurtuluşuna ve onların kapitalizme 
karsı olan mücadeleye katılımına özel bir önem vermiş, yazılarında 
bu konuya açıklık getirmiştir. "... Bütün kurtuluş hareketlerinin tecrü-
besinde görüldüğü gibi, devrimin başarısı kadınların ona ka-
tılmalarına bağlıdır". "Emekçilerin kurtuluşu emekçilerin davasıdır. 
İşte böyle, kadınların kurtuluşu da kadınların davası olmalıdır". 
"Sosyalist devrim, toplumun büyük bir kısmı, kadınlar, katılmaksızın 
gerçekleştirilemez" demektedir. Yalnızca yasalarda çerçevesi çi-
zilmiş biçimsel olarak kadın-erkek eşitliği değil, gerçekten hayatın 
her alanında ekonomik-sosyal eşitliğin olabilmesi ancak ve ancak 
kadınlar için de sosyalist toplumu kurmakla gerçekleşecektir. Bize 
bunu sosyalist toplumlar kanıtlamışlardır. 

Türkiye'de devrimci-demokrat kadın hareketlerinin geçmişine ba-
karsak, onun köklerinin derin olmadığını görürüz. Devrimci hareketin 
geçmişten aldığı deney ve tecrübelerden, devrimci-demokrat kadın 
hareketinin yoksun olduğunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de sosyalist 
hareketin proletarya tabanına oturmamış olması, dağınıklığı vb. du-
rumları kadın hareketinde de belirleyici rol oynamıştır. Çeşitli siyasi 
akımlara bağlı, onların teori ve pratiği doğrultusunda örgütlenen 
kadın dernekleri kurulmuştur. Bunların bazıları ayrı örgütlenmişler, 
bazıları da kendi içlerinde kadın sorununa eğilmeye çalışmışlardır. 
Belli olumsuzlukların yanı sıra bu dernekler işçi ve emekçi kadınların 
sorunlarına cevap verememiş ve kadın hareketinin bütünlüğünün 
parçalanmasına da neden olmuştur. 
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Önceden de belirttiğimiz gibi sosyalist hareketin nesnel durumu 
ve sınıf mücadelesinin kendiliğinden gelişimi doğal olarak kadın 
hareketinde de belirleyici rol oynamıştır. Bu da 12 Eylül askeri dikta-
törlüğüyle birlikte zorunlu dağılımı ve faaliyetsizliği getirmiştir. Tabii-
dir ki devrimci-demokrat kadın hareketinin gelişiminin cılız ve yeter-
siz kalışına yalnızca bu saydıklarımız değil başka etkenler de neden 
olarak gösterilebilinir.  

Bugün her proletarya sosyalistinin kendine şu soruyu sorması ge-
rekmektedir: "Ben eşimin, anamın, kızımın veya kızkardeşimin, fab-
rikamdaki, işyerimdeki kadınların devrimci mücadele içinde yer ala-
bilmesi için, eğitilmesi ve tecrübe kazanması için gerekli çabayı sarf 
ettim mi?" Bilindiği ve hayatın gösterdiği gibi, eğitilmemiş, bilinçsiz 
bir kadın, hayatın her alanında ve devrimci mücadelede kendisi is-
temeden de olsa fren vazifesi görmektedir. Burjuvazi grev ve dire-
nişleri kırmak için proleterlerin eşlerinden yararlanmak arzusuyla 
nasıl onlara acıklı mektuplar yazıp, görüşmelere gelip iknaya çalışı-
yorsa (!) Cunta da bugün aynı şekilde devrimci kadınlardan medet 
ummaktadır! İşkencelerde erkek yoldaşların eşlerine, kızkardeşleri-
ne veya analarına yapılan insanlık dışı baskılar bilinmektedir. İçinde 
yaşadığımız ve bizi bekleyen zor günler bütün kadın yoldaşlar için 
önemli bir deney olmaktadır.  

Her devrimci kadının da bugün kendine “ben kendimi devrimci 
mücadelenin bir neferi olarak yetiştirebildim mi?” sorusunu sorması 
gerekir. Alınan yanıt ne olursa olsun, bugünün illegalite koşullarında 
mücadele yöntemlerini kavramak, onları özümsemek ve teorik ye-
tersizliklerimizi ne kadar sınırlı koşullarda olursak olalım gidermek, 
bu doğrultuda büyük bir çaba harcamak zorundayız. Ki proletarya-
nın devrim mücadelesinde "sosyalist kadınlar" olarak yer alabilelim.  

Örgütümüzün bugün gelmiş olduğu aşama içerisinde, kadın yol-
daşların durumunun daha bir netlik kazanacağı kuşkusuzdur. Dev-
rimci-demokrat kadınlar olarak bizler de, kendimizi bu doğrultuda 
örgütümüz içinde görevler almak üzere hazırlamalıyız. Bütün dün-
yadaki sosyalist kadınların mücadeleleri bizlere rehber olmalı, onla-
rın azim ve kararlılıklarını kendimize örnek almalıyız. 

Bugünkü faaliyetsizlik içinde kendimizi geçmişle avutmaktan, ka-
ramsarlığa düşmekten, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kaynak-
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lanan gereksiz ve yersiz çıkışlardan kaçınmalıyız. Tam tersine; her 
birimiz kendimizi kollektif yaşamı kavramaya, olaylara objektif bak-
mayı öğrenmeye ve kendimizi liberalizmden kurtarmaya zorlamalı 
ve bunları birer görev olarak kabul etmeliyiz. Bizlere yardımcı her 
zaman örgütümüz ve erkek yoldaşlarımız olacaktır. Biz kadınlar da 
ancak ve ancak örgütümüze olan güvenimizle devrimci-demokrat 
mücadelemizi sürdürebiliriz. 

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, bütün dünyadaki devrimci-
demokrat kadınların seslenişini yenileyelim ve kendimizi gelecek 
günlere hazırlayalım.  

 

KADINLARIN KURTULUŞU İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞUNA BAĞ-
LIDIR! 

YAŞASIN BÜTÜN DÜNYA KADINLARININ DEVRİMCİ-
DEMOKRATİK MÜCADELESİ! 

YAŞASIN SOSYALİZM!  
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SOSYALİST İDEOLOJİ VE KADIN  

 

Diyalektik Maddeci anlayışa göre tarihsel evrimde egemen etken, 
son tahlilde, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimidir. Ve bu üre-
tim İkili bir karakter taşır. Bir yandan insanın yasaması için gerekli 
ihtiyaç maddelerinin üretimi diğer yandan da bizzat türünün üretil-
mesidir.   

Toplumun ve toplumsal kurumların oluşmasını ve gelişmesini be-
lirleyen maddi hayatın ihtiyaç maddelerinin üretilme biçimidir. "Var-
lıklarının toplumsal üretiminde, insanlar ... genel olarak entellektüel 
hayat sürecini şartlandırır.” (Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. 23) 

Üretimin ikili karakterinden bahsettik 1. yanı doğa insan çe-
lişkisinin doğrudan çözümlendiği alandır. 2. yanı ise süreci belirle-
yen çelişki bizzat insan türü içinde ve zıtların birliği biçiminde kendini 
gösteren, kadın erkek arasında çözülür. 

İkinci yanın çözülmesinde kadın erkek arasında kurulan ilişkilerin 
biçimi kesin olarak 1.yanın çözülmesinin kendine has özellikleri tara-
fından şartlandırılır, yani daha açık bir dille söylemek gerekirse her 
hangi bir tarihi dönemde, herhangi bir toplumda kadın erkek arasın-
da oluşan ilişkiler -ki toplumsal kuruluş olarak ‘aile’ adını alır- o top-
lumda hakim olan üretim ilişkileri tarafından koşullandırılırlar. 

Bu noktadan hareket ettiğimizde ve konumuzda kadın erkek iliş-
kileri olunca bunları incelemenin temel yöntemi gelmiş geçmiş üre-
tim İlişkilerini—mülkiyet biçimlerini incelemek olarak ortaya çıkmak-
tadır. 
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Bazı geçiş dönemlerini ve istisnai halleri dışlarsak insanlığın bu 
güne kadar 5 üretim biçimini tanıdığını söyleyebiliriz. Bunlar; İlkel 
komünal, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist üretim biçimleridir ve 
yine kendi aralarında üretim araçlarının mülkiyeti açışından temel iki 
özellik gösterirler. İlkel komünal ve sosyalist üretim biçiminde üretim 
araçlarının kollektif mülkiyeti varken, köleci, feodal, kapitalist üretim 
biçimlerinde üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır ve buna bağlı 
olarak ta söyleyebiliriz ki komünal ve sosyalist üretim ilişkileri sömü-
rünün olmadığı üretim ilişkileri iken köleci, feodal, kapitalist üretim 
ilişkileri kendi aralarında bir sürü farklı özellik göstermekle beraber 
insanın emekçi sınıfların "alabildiğine sömürülmesi temel prensibi 
üzerine kurulmuşlardı.  

Bu noktadan kadın erkek ilişkilerine yaklaşırsak, komünal ve sos-
yalist üretim biçiminde kadının erkekle en azından eşit olduğunu – 
ana-erkil ailede kadın önemliydi- diğer 3 ünde de erkeğin kadını 
kendine "mülk" edindiğini söyleyebiliriz- bu mülk edinme olayı aşa-
ğıda da inceleyeceğimiz gibi farklı özellikler taşır, bazen süslü elbi-
selerle mücevherlerle konaklar, arabalar velhasıl bir sürü lüks tüke-
tim malı ile kapatılmaya örtbas edilmeye çalışılsa da özünde bütün 
bu süslemeler ve erkeğin arzusu hilafına asla gerçekleşemediği için 
hiç bir zaman bu efendi-köle ilişkisini yeterince örtememiştir- 

İlkel komünal toplumda en ilkel aile biçimi olarak gurup halinde 
evliliğe (premiscios) rastlıyoruz. Yani bir küme erkekle bir küme ka-
dının bir birlerine karşılıklı şekilde sahip olduğu ve kıskançlığa çok 
az yer bırakan evlilik biçimi. Gurup içinde erkekler poligami, kadınlar 
ise poliandri uygularlar. Kadın ve erkekler ortak olduğu gibi çocuklar 
da ortaktır ve hâkim hukuk analık hukukudur. Zira soyağacı ancak 
anadan inme olarak saptanabiliyordu, Bu tip analık hukukunun eko-
nomik temeli ise erkeğin avcılık kadının ise toplayıcılık yapması so-
nucu avdan sık sık eli boş dönen erkeğin ekonomik olarak belli bir 
ölçüde kadına bağımlı olmasıdır.  

Bu dönem, kendi içinde bir sürü özellik göstermekle beraber, ana 
hatları böyledir. Kadın, erkeğe, en azından eşittir. İkinci önemli aile 
biçimi  …………….. biçimidir. Bir önceki aile biçiminde analık huku-
kunu göstermiştik. Oysa, iki başlı aile düzeninde analık hukukunun 
çöküşünü gözlüyoruz. ( 4 )  

http://gi_.rermistik.oysa/
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"Demek ki, ailenin ilkel tarihi içindeki evrimi, başlangıçta tüm tirü-
büyü kapsayan ve içinde iki cins arasındaki ortaklığın hüküm sürdü-
ğü çerçevenin durmadan daralmasından ibarettir. Ailenin daha ön-
ceki biçimlerinde erkekler asla kadın sıkıntısı çekmedikleri tersine 
istediklerinden fazla kadına sahip oldukları halde ilk karı koca evlili-
ğinin -ikibaşlı- aşamasında, kadın az bulunan ve aranan bir nesne 
haline gelir. Bu evlilik eşlerden her birinin isteğiyle bozulabilir. Ayrıl-
mada çocuklar kadına kalır ve ayrılmadan sonra eşlerden her biri 
yeniden evlenmekte özgürdür." (Engels) 

"Özel bir ev ekonomisinin zorunlu kılmak için çok güçsüz ve ka-
rarsız olan iki-başlı aile daha önceki zamanlardan devralınmış ko-
münist ev ekonomisini ortadan kaldırmaz. Ama bu ekonomi yalnızca 
ev içinde kadının ağır basması anlamına gelir" (Engels) 

Üretim araçlarının gelişmesi sonucunda oluşturulan artık-ürün 
geçmişteki üleşimin temellerini yok ederek, ortak çalışma zorunlulu-
ğunu ortadan kaldırınca özel mülkiyetin ilk temelleri de atılmış oldu. 
Çoktan zorunlu bir uğraş haline gelmiş olan avcılığın geliştirdiği vü-
cut yapıları ile madeni işleyen, ondan alet yapan erkeklerdi. Özel 
mülkiyetin çıkışıyla tarımda ve avcılıkta kullanılan bu aletleri erkek 
ürettiği için onların sahibi de erkek oldu. Kadına üretimde hiç bir 
değeri olmayan ev eşyaları kaldı. 

İki-başlı evlilik, aile içine yeni bir unsur sokmuştu: Sahici annenin 
yanında hakiki bir babaya da yer veriyordu. Erkeğin özel mülkiyetin-
deki servet (üretim araçları köleler) çocuklarına kalamazdı. Çünkü 
analık hukukuna göre çocuklar onun mirasçısı değildi. Bu çelişik 
durumun sonucunda analık hukukunun yıkılışı, kadın cinsinin büyük 
tarihi yenilgisi oldu. Evde bile idareyi ele alan erkek kadını aşağıladı, 
köleleştirdi, kadın erkeğin zevk ve çocuk doğurma aleti haline geldi.  

"Daha başlangıçta, tarımsal hizmetlerle ilgili olduğuna göre mo-
dern aile, tohum halinde sadece köleliği değil toprak köleliğini de 
kapsar. Sonraları toplum ve devlet içinde geniş ölçüde görülen tüm 
çelişkiler minyatür halinde modern ailede bulunur." (Marks. Aktaran 
Engels) 

Ailenin evrimini "tek-eşli aileyi" inceleyerek bitirelim. İki başlı aile 
doğar. Kesin zaferi başlangıç durumundaki uygarlığın ( 5 ) işaretle-
rinden biridir. Babaları kesinlikle bilinen çocuklar yetiştirmek amacıy-
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la, bu aile kesinlikle erkek egemenliği üzerine kurulmuştur. Çünkü 
bu ailede çocuklar babalarının dolaysız mirasçılarıdır. Evlilik bağının 
sadece erkek tarafından koparılabilmesi geçerli kuraldır. Sadakat-
sizlik hakkı ise erkeğin tekeline bırakılmıştır. Bu hak toplumsal ge-
lişme yükseldiği ölçüde – köleci, feodal, kapitalist - daha çok kullanı-
lır. Ama kadın eski cinsel pratiğini hatırlar ve onu yeni baştan yaşa-
mak isterse, tüm önceki dönemlerden daha şiddetli bir biçimde ce-
zalandırılır. Tek eşli evlilik, sosyalist topluma dek ve devrimcilerin 
dışında, hiç bir şekilde bireysel aşkın meyvesi olmadı. Evlilikler, 
geçmişte olduğu gibi gene büyükler tarafından kararlaştırıldıklarına 
göre, monogami ile cinsel aşkın hiç bir ilişkisi yoktur. 

"Tarihte görülen ilk sınıf çatışması erkekle kadın arasındaki uz-
laşmaz karşıtlığın karı koca evliliği içindeki gelişmesiyle ve ilk sınıf 
baskısı da dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına alınmasıyla 
aynı zamana rastlar. Karı koca evliliği büyük bir tarihsel ilerlemedir; 
ama aynı zamanda kölelik ve özel mülkiyetin yanı sıra günümüze 
kadar gelen ve bazılarının refah ve gelişmesi, bazılarının da acı ve 
gerilemesi ile elde edildiğine göre, her ilerlemenin aynı zamanda 
nisbi bir gerileme olduğu bir çağı açar."  

Servet eşitsizliğinin ortaya çıkışından sonra köle emeğinin yanı 
sıra ücretli iş de kendiliğinden oluştu ve aynı zamanda köle kadının 
profesyonel fuhuşu da görüldü. 

Hetairisme'nin kınanması erkekler için değil, yalnızca kadınlar 
içindir. Onun sayesinde monogami içinde ikinci bir çelişki doğar. 
Hayatın tadını çıkaran kocasının yanısıra, yüzüstü bırakılmış kadın. 

Cinsel aşk, ancak ezilen sınıflar içinde, yani günümüzde pro-
letarya içinde, kadınla erkek arasında kurulan ilişkilerin gerçek kuralı 
olabilir, proleter aile içinde Hetairisme ve fuhuş çok silik bir rol oy-
nar, kadın boşanma hakkını fiilen yeniden elde ermiştir. Eğer birbir-
lerine tahammül edilemez bir duruma gelinirse ayrılmak doğaldır.  

Proletarya evliliği kelimenin tam anlamı ile monogamiktir ama ta-
rihsel anlamda değildir. Burjuva ailesi açık yada gizli, kadının evcil 
köleliği üzerine kurulmuştur. Aile içinde erkek burjuvadır kadın ise 
fiilen emekçi. (Çok zengin ailelerde kadının işini uşaklar yapar, fakat 
moral olarak değişen bir şey yoktur) 
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Kadının kurtuluşunun ilk şartı tüm kadın cinsinin kamu işlerine 
geri dönmesidir ve bu şart karı-koca ailesinin, toplumun ekonomik 
birimi olarak ortadan kaldırılmasını gerektirir. 

"Burjuva evliliği ………. kadınlar üzerinde ortaklıktır.  

Burjuvalar …iz, resmi fuhuştan bahsetmezsek, proleterlerin karı-
larını ve kızlarını el altında bulundurmaktan yetinmeyerek, birbirleri-
nin karı ve kızlarını baştan çıkarmaktan delicesine zevk alırlar.  

(Komünist Manifesto) 

"Şimdi fuhuşun olduğu kadar monogaminin de mevcut ekonomik 
temellerini kökten değiştirerek bir toplumsal devrime gidiyoruz. Top-
lumsal devrim vasiyetle bırakılabilecek en önemli, sürekli servetlerin 
-üretim araçlarının-, hiç olmazsa büyük kısmını toplumsal mülkiyete 
dönüştürerek, sömürüyü ortadan kaldıracak ve bütün bu çoluk ço-
cuk kaygılarını asgariye indirecektir. Ekonomik nedenlerden ötürü 
doğmuş olan monogamik aile bu sebepler ortadan kalkınca kaybo-
lacak mı? Buna hiç de haksız olmayarak şu yanıt verilecektir: Kay-
bolması bir yana, monogami asıl bu andan sonra tam anlamıyla 
gerçekleşecek demektir. Fuhuşun ortadan kalkınca monogami tehli-
keye düşmek bir yana, nihayet gerçek haline gelir, hatta erkekler 
içinde." (Engels)  

Bu toplumsal devrim için mücadele eden erkekler sosyalist ide-
olojinin ışığı altında kadınlara gerçek değerini vermek zorundadır lar. 
Bu yolda kadınlarla omuz omuza yoldaşça yürüyebilmek için bu 
kaçınılmazdır. "Kadınlar olmaksızın devrim mücadelesi başarıya 
ulaşamaz." (Lenin) 

Bu mesele pratik olduğu kadar ahlâki bir öneme de sahiptir. 
Geçmişteki feodal, burjuva üstyapısından kalan alışkanlıklarımızdan 
sıyrılıp sıyrılmadığımızın da aynı zamanda çok iyi bir  mihenk taşı-
dır. 

Sosyalizmin kadına getireceklerini bildiğimize göre mücadele bo-
yunca üst yapımızda bunları şimdiden uygulamaya başlamak hem 
kadınlar-hem de erkekler (Devrimci) için kaçınılmaz bir zorunlu luk 
olarak ortaya çıkmaktadır, 
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Burjuvazinin bu konudaki İdeolojik saldırılarına çok daha kararlı 
ve sert bir şekilde cevap vermeliyiz. Feodalite'nin son derece "kısıt-
ladığı" cinsel hayata karşılık burjuvalarımız şimdi de "serbest aşk", 
cinsel özgürlük" çığlıkları atmakta ve bunun kadın erkek ilişkileri 
açısından son derecede "ilerici" bir şey olduğunu söylemektedirler. 
Onlara göre kadınlar artık özgürlüklerini (cinsel olarak) kazanmışlar-
dır. 

Burjuva ideolojisi devrimci saflardaki zayıf kararsız unsur lar ara-
sında hemen kendine yandaşlar bulur. Psiko-seksüel bunalımdan 
da kurtulamamış bu zavallılar aracılığı ile "serbest aşk" "cinsel öz-
gürlük" gibi kavramlar sözde devrimci tezler olarak (tarafların adeta 
yemek yer su içer gibi serbest irade olmak şartıyla arada aşk olma-
dan fiziki ihtiyaçlarını gidermeleri çok tabi bir şeydir" gibi) savunul-
maktadır. Bu kavramlar burjuvaziye aittir ve onun çürümüşlüğünün 
bir göstergesidir. Sosyalist ideoloji bunlara tümden karşıdır.  

Marks, Engels, Lenin gibi ustalar, seksüel sapmaları, "serbest 
aşkı" mahkûm etmektedirler. Serbest aşk bir burjuva hak iddiasıdır. 
"Aşkın ciddi sonuçlarından kaçınmak, çocuklarla engellenmemek, 
kocalarını aldatmak isteyen burjuva kadınlar tarafından göklere çı-
karılır" (Lenin). Lenin "aşksız burjuva evliliğine" karşı "aşklı proleter 
evliliği" savunur. Lenin'den bir örnekle bu ifade ettiklerimizi pekiştir-
mekte yarar vardır. "Genç arkadaşımız Huz'u iyi tanırsınız, çok ye-
tenekli bir gençtir, ama ondan hiçbir şey çıkmayacağından korkarım. 
Bir aşk macerasından öbürüne atılıp çırpınmaktadır. Bunun ne poli-
tik ne de devrim için hiç bir değeri yoktur. Şahsi hikâyelerinin politi-
kayla iç içe girmiş olduğu kadınlar ne de karşılarına çıkan ilk genç 
kadınla büyülenen ve her eteğin arkasından koşan erkekler için mü-
cadelede sağlamlık ve eminlik yönünden garanti veremeyeceğim. 
HAYIR, BU DEVRİMLE BAĞDAŞMIYOR" (Lenin).  

"Serbest aşk" kavramına bağlı olarak değinilmesi gereken diğer 
bir kavram da "çapkınlık”tır. Bir meziyetmiş gibi gösterilmeye çalı-
şılır, fakat şunu bilmekte yarar var: çapkınlık, kendine güveni ol-
mayan, aşağılık duygusu içinde kıvranan erkeklerin bunu bastırmak 
için seçtikleri bir yoldur. En büyük çapkın Don Juan'ın iktidarsız ol-
duğunu, kadın kasabı Landuzu’nun ise kadınlardan (aslında başarı-
sızlıktan) çok korktuğu bir gerçektir. Görüldüğü gibi, bu, sosyalistler 
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için asla bir meziyet olamaz. Sosyalistler açısından kadın-erkek iliş-
kilerini özetlersek şu sonuca varırız. 

Sosyalistler kadını bir mal olarak görmezler ve kadından o anla-
yışla yararlanmaya kalkmazlar. Kadın insandır, bu nedenle erkekle 
eşittir. Sosyalistler için kadın erkek ilişkileri bir sevgi, aşk sorunudur. 
Tek eşli evlilik esastır. Geçici maceralar, cinsi güdülerini tatmin, 
çapkınlık, hayatını yaşama arzusu kısaca burjuvazinin "serbest aşk" 
tezi sosyalistler tarafından kabul edilemez. Sosyalistler, sevgi, aşk 
bağı ve aynı dünya görüşüne sahip olunan ilişkilere dayalı evlilikler 
kurabilirler, kurmalıdırlar. "Tütün" adlı romanda Pavel ile Lila'nın, 
ilişkisi gibi Lenin ve Krupskaya gibi. Bu hiç de zor değildir. Hele bir, 
sosyalist ideoloji ve ahlâkı doğru kavrayalım. (Alman İdeolojisi. 37.)  

"Düşüncemize hareket noktası olarak seçtiğimiz temel düşünce-
ler dogmalar ya da keyfi temeller değildir. Ancak, hayal gücünde 
soyutlamaya uğratılabilecek olan gerçek temellerdir. Bu temeller 
gerçek fertlerdir, bu fertlerin faaliyetleridir ve içinde yaşadıkları mad-
di (ekonomik) şartlardır; hem hazır olarak buldukları hem de kendi 
faaliyetlerinden doğan maddi şartlardır." Marks/Engels. 

"Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, belirli, 
zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar; bu üretim 
ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine 
tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, 
belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden hukuki ve siyasi üst 
yapısını, üzerinde yükseldiği somut temeli teşkil eder. Maddi hayatın 
üretim tarzı, toplumsal, siyasi ve genel olarak entellektüel hayat sü-
recini şartlandırır." (Ekonomi Politik Eleştirisine Katkı. S.23. Marx.)  

 

KURTULUŞ İÇİN İLERİ. Sayı 7.  Temmuz 1977.  
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8 MART ÖZEL SAYISI ( 6 ) 
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8 MART ve SOSYALİST GELENEK 

 

8 Mart, proleter kadınların önderliğinde başlayan uzun erimli bir 
mücadelenin sonucu, emekçi kadın hareketinin tarihine altın harfler-
le yazılmıştır. 8 Mart, proleter kadınların önderliğinde; devrimcilerin, 
işçilerin, köylülerin, tüm demokrat, ilerici, yurtsever kadınların ortak 
bir hedefte kararlı ve somut bir biçimde birleşmelerinin simgesi olan 
bir gündür. 8 Mart, kapitalizme karşı kadınların büyüyen direnmele-
rinin göstergesi ve doğaldır ki, bu direnmeyi pekiştiren bir anlam 
taşır. 

8 Mart 1908'de sanayinin gelişimiyle birlikte çalışma yaşamına gi-
ren New-York'lu 40.000 dokuma işçisi kadın, 8 saatlik işgünü ve 
ücretlerinin arttırılması için greve giderler. Başlayan grev direnişe 
dönüşür ve bu direnişi kırmak için militarist güçler saldırtılır. Çıkan 
çatışma sonucu ve yangında yüzden fazla proleter kadın ölür, çok 
sayıda kadın işçi de yaralanır. 1910 yılında Kopenhang'da toplanan 
II. Enternasyonal’ e, Alman devrimcisi Clara Zeltkin bu günün Ulus-
lararası Emekçi Kadınlar Günü olarak tanınmasını önerir. II. Enter-
nasyonal’e bağlı sosyalist kadınların tamamı tarafından öneri kabul 
edilir. O günden sonra, uluslararası nitelikte kutlanan 8 Mart’ın, sos-
yalistler açısından önemi ve anlamı; emekçi kadınların kapitalizme 
karşı mücadeleyi eyleme dönüştürmede tüm dünya proletaryasıyla 
ortaklaşmaları ve emekçi kadınların ekonomik-politik hakları için 
yürüttükleri mücadeleye uluslararası bir nitelik kazandırarak tarihe 
geçirmeleridir. 

Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü'nün Rusya'da ilk kutlanması 
Ekim Sosyalist Devrimi'nin zafere ulaşmasıyla noktalanır. Petrograd 
şehrinde yapılan ilk kutlama gösterileri, Rus işçi ve köylülerini Şubat 
devriminin başına geçirir. Bu devrim Ekim Sosyalist Devrimi'nin za-
feriyle son bulur. Yine uluslararası emekçi kadınlar günü, II.Dünya 
Savaşı süresince Alman faşizminin  insanlığa yönelttiği büyük vah-
şetle birlikte, tüm dünya kadınlarının faşizme, emperyalizme ve sö-
mürgeciliğin sebep olduğu savaşlara karşı mücadelelerini yükselttik-
leri bir gün olur. Bütün bu yıllar boyunca savaşa karşı nefret ve kin-
le, bütün insanlığın dostluk ve işbirliği arzularıyla, emekçi kadınların 
hak eşitliği ve özgürlüğü, enternasyonalist dayanışmanın yaygın-
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laşmasını ve kadınların en güzel dayanışma örneklerini sergiledikleri 
bir gün olarak kutlanır.   

1975 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadınlar 
Günü olarak kabul eder. Bu kabullenişte emekçi sözcüğünün çıka-
rılmış olması sorunun sınıfsal özünü gözlerden gizlemeyi getirse de; 
dünya kadınlarının cins olarak ezilmelerine karşı bir başkaldırışın, 
emperyalist ülkeler nezdin de de karşı durulamayacak boyutlara 
ulaştığının göstergesi olması nedeniyle kadın kurtuluşu mücadele-
sinde ileri bir adım olduğu açıktır. Kapitalizm bu günü, tıpkı "Anneler 
Günü" gibi göstermeye çalışmakta ve kendi egemenliğini sarsmaya-
cak bir çerçevede kalmasının ideolojik-politik önlemlerini almaktadır. 

Tarihen kadın hakları savunuculuğu anlamına gelen feminizmin, 
proletarya mücadelesinin dışında bir çizgi oluşturmuş olması burju-
vazi tarafından kullanılmaktadır. Cins ayrımcılığına karşı olmaları 
feminist hareketleri bizzat burjuvaziyle ve onun sistemiyle karşı kar-
şıya getirmesine rağmen, küçük-burjuva temelde bir hareket olması 
nedeniyle düzen içi kalmakta ve kadınların kurtuluşunu da bireysel 
çerçeveye sığdırarak egemen sınıfa nesnel olarak yardımcı olmak-
tadır. 

İşte devrimci sosyalistlere düşen görev feministlere bu açmazla-
rını gösterebilmek ve onları gerçek kurtuluşlarının sağlanacağı pro-
letaryanın mücadelesine çekmek olmalıdır. Elbette bunun olabilmesi 
için kadın sorununa M-L özde doğru bir yaklaşım getirebilmek ve 
çözümüne ilişkin somut programlar sunabilmek gerekmektedir.  

Reel-sosyalizmin kadının cins olarak ikincil konumuna devam et-
tirmesinin nedenlerini, niçinleri ortaya çıkarmak bu çabanın önemli 
gündem maddelerinden birini oluşturmalıdır. Bunların yanı sıra pro-
letarya ve tüm emekçi kesimler içerisinde kadın cinsinin de ezilme-
sine karşı propaganda sürdürmek ve kadının kurtuluşu mücadelesi-
ne proletaryanın sahip çıkmasını sağlamak gerekmektedir.  

Bu sorunun çözülebilmesinin güvencesi ise bizzat ezilen cinsin 
sorunu sahiplenerek bağımsız örgütlenmelerini yaratması ve bu 
uğurda proleter kadınları mücadeleye katmasıdır.(Tabi i ki diğer sınıf 
kadınlarını da dıştalamaksızın.) 
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Proletarya nesnel olarak erkek egemen ideolojiyi içerisinde ye-
şertmeyecek bir sınıftır. Bunun nedeni proletaryanın tarihsel ve nes-
nel olarak biricik devrimci sınıf olmasının nedenleridir. 

"Proletaryada, tek-eşlilik ve erkek üstünlüğünün korunması ve mi-
rasçılara geçmesi için kurulmuş olduğu hiçbir mülkiyet bulunmaz. 
Öyleyse, bu sınıfta, erkek üstünlüğünü yararlı hale getirmek için 
hiçbir uyarıcı yoktur. Üstelik, hatta bunu sağlamak için gerekli araç-
lar bile eksiktir. Bu üstünlüğü koruyan burjuva hukuku, yalnızca mülk 
sahipleri ve onların proleterlerle olan ilişkileri için mevcuttur; tuzluya 
oturur; öyleyse, para yokluğundan, işçinin karısı karşısındaki duru-
munda hiçbir geçerliliğe sahip değildir. İşçinin karısı karşısındaki 
durumunda, koşullara göre, bambaşka kişisel ve toplumsal ilişkiler 
hüküm sürer. Ve üstelik, büyük sanayi, kadını evden kopararak 
emek pazarına ve fabrikaya gönderdiği ve onu çoğunlukla ailenin 
desteği durumuna getirdiğinden beri, proleterin evinde, erkek üstün-
lüğünün son kalıntısı da temelini yitirmiş oldu. Belki tek-eşlilikle bir-
likte töreye girmiş bulunan, kadınlara karşı bir kabalık artığı hariç." 
(Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. Sf. 95) (abç) 

Engels'ten yaptığımız bu uzun alıntı, proletaryanın neden kadın 
kurtuluşunda da önderlik yapacak biricik sınıf olduğunun maddi te-
mellerini ortaya çıkarmaktadır. 

Burjuvazi kendi ideolojisini topluma yaymak ve kurduğu hiyerar-
şiyi küçük yaştan itibaren insanların beynine yerleştirmek için patri-
yarkal aileyi güçlendirmiştir. Erkek egemen ideoloji, burjuvazinin 
ideolojisi olarak toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde her 
gün her saat şırınga edilmektedir. Bundan elbette proleter erkekler 
de nasibini almaktadır. (Sosyalistleri de dahil.) Ucuz emek gücü elde 
edebilmek için kadınların çalışma hayatına katılmaları burjuvazi ta-
rafından engellenmezken, bunun aile kurumuna getireceği zararlar 
ise ikiyüzlü ahlaksal politikalarla dengelenmeye çalışılmaktadır. Pro-
leter erkekler arasında rekabet duyguları körüklenmekte, ellerindeki 
işi kaybetme nedenlerinden birinin kadın işçiler olacağı propagan-
dası her an işlenmektedir. Kadınıyla, erkeğiyle böylesi bir ideolojinin 
bombardımanı altındaki proletarya, elbette kadın cinsinin ezilmişliği 
mücadelesine sahip çıkmakta da geri kalmaktadır. Zaten kendisi için 
sınıf olma bilincine varmadığı sürece, bilimsel sosyalizmi tanıyıp, 
kavrayıp onu eylemine kılavuz yapmadığı sürece, proletaryanın ta-
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rihsel ve nesnel olarak biricik devrimci sınıf olmasının sosyalizmi 
gerçekleştirmede de yeterli olmadığı açıktır. 

O halde proletaryanın devrimci mücadeleye atılması ve kendisiy-
le birlikte tüm ezilen ve sömürülenleri kurtuluşa doğru taşıması, ön-
celikle emperyalizme ve onun gerici ideolojilerine karşı bir mücade-
leyi eylemine kılavuz yapmasıyla olanaklıdır. Bu da açık ki, bilimsel 
sosyalist dünya görüşünden başka bir dünya görüşü değildir.  

8 Mart'ları işte bu bilinçle ve sosyalist geleneği daha da pekiştire-
cek bir anlayışla kutlamak ve bu günü kadınların kurtuluşu mücade-
lesinde dünya emekçi kadınlarının dayanışmalarının ve eylemlerinin 
yükseltildiği bir gün haline getirmek proletarya sosyalistlerinin görevi 
olmalıdır. 

Sözümüzü Lenin'le noktalayalım:  

"Kahrolsun bu yalan! Ezilen bir cins var oldukça, ezilen bir sınıf 
var oldukça, sermayede, hisse senetlerinde özel mülkiyet var olduk-
ça, herkes için özgürlükten ve eşitlikten söz eden yalancılar kahrol-
sun. Herkes için özgürlük değil, herkes için eşitlik değil, tersine 
ezenlere ve sömürenlere karşı, ezme ve sömürme olanağının orta-
dan kaldırılması için savaşım. Sloganımız budur! 

- Ezilen cins için özgürlük ve eşitlik! 

- İşçiler için, çalışan köylüler için özgürlük ve eşitlik! Ezenlere 
karşı savaşım, kapitalistlere karşı savaşım!" (Kadın ve Aile).  

"PROLETARYA, KADINLARIN TAM KURTULUŞU İÇİN SAVAŞ-
MADAN KENDİNİ KESİNLİKLE KURTARAMAZ !   
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FEMİNİZM ÜZERİNE  
GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Kapitalizmin emperyalizm aşamasında ya da söylene geldiği gibi 
“çağdaş kapitalizm” koşullarında toplumsal ilişkilerin insancıl olma-
yan doğası iyice ortaya çıkmıştır. Her şeyin en basit metadan 
zekâya ve aşka kadar her şeyin alım-satım konusu olduğu bir top-
lumun kültürel değerleri de birer birer çözülmektedir. İnsan değerinin 
sıfıra indirgendiği, maddi nesnelere sahip olmanın kişiliğin tek ölçütü 
olduğu ve tüketiciliğin azgınca körüklendiği, insanı bütünüyle maki-
nalaştıran robotlaştıran bir ideolojinin ülkemiz özgülünde hızla yay-
gınlaştırıldığı gözlemlenmektedir. Elbette tüm bunlar kapitalizmin 
doğal ve kaçınılmaz sonunun (yıkılışının) habercileridir. Aynı za-
manda, kapitalist sistemin bu sona hızla yaklaşmasının ve bütün 
alanlarda içine girdiği çıkmazın belirtileri de olmaktadır.  

Böylesi bir ortamda, tarihsel evrimin doğal süreci geniş halk kit-
lelerinin devrimci kabarışını beraberinde getirmeye açıktır. Tarihsel 
gelişiminin nesnel yasasını ortaya çıkaran bu doğal süreç, dümdüz 
ve engebesiz bir yol izlememektedir. Tarihen de hiçbir zaman izle-
mediği açıktır. Ülkemiz özgülünde de bu yol çeşitli olgu ve işlevlerin, 
nesnel ve öznel etkenlerin, birbirine karşıt çeşitli eğilimlerin birbirle-
rinin içine geçerek oluşturdukları dolambaçlı yolları aşarak geçile-
cektir. Doğal olarak böylesi girift bir yol üzerinde ortaya çıkan çeşitli 
eğilimlerle mücadele etmek de ayrıca bir zorunluluk olmaktadır. Ko-
numuz özgülünde bu eğilimlerden biri de kadının kurtuluşu soru-
nunda sosyalizm dışı söylemlere ve önermelere sahip feminizm ol-
maktadır. 

12 Eylül sonrası sosyalist hareketin yenilgisi sonucunda oluşan 
boşluk ortamında burjuvazi, içine düştüğü derin ekonomik krizi kitle-
lerin gözünden gizlemek amacıyla kuşkuculuğu, suçluluk ve karam-
sarlık duygularını kışkırtarak, toplumsal sosyo-ekonomik olayların 
böylesine gelişiminin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu öne süre-
rek, geniş bir anti-sosyalist propagandayı egemen kılmıştır. Bunun 
yanı sıra her türlü nihilist başkaldırıyı desteklemeyi ve yüreklendir-
meyi, kitleleri devrimci örgütlenmelerden uzaklaştırmanın bir yönte-
mi olarak benimsemiştir. Giderek nihilizm, günümüz kapitalist ülkele-
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rinin küçük burjuva aydın çevrelerinde olduğu gibi emperyalizme ve 
onun ideolojisine bir tepkinin, aynı zamanda çaresizliğin, yenilginin 
ifadesi olarak ülkemiz sosyalistleri arasında da hızla gelişmiştir.  

İşte "yeni sol" böylesi bir ortamda ülkemizde filizlenmiştir. "Yeni 
sol", çeşitli toplumsal değer alanları arasındaki bağı yeniden değer-
lendirmeye; burjuva manevi gerçekliğinin çürümüş kategorilerini 
yadsımaya; varlık, gerçeklik ve yaşamın temel sorunlarının çözü-
müne ulaşmak için kültür düşüncesinden hareketle idealist bir felse-
fe yaratma çabası içindedir. "Yeni sol"  içinde önemli eğilimlerden 
biri de küçük-burjuva radikalizmidir.   . 

Yeşiller (çevreciler), ateistler, anti-militaristler, feministler, eşcin-
seller marjinal hareketler olarak ortaya çıkarken, politika sözcüğün-
den nefret ettiklerini bile söylemektedirler. Her ne kadar politikadan 
söz etmekten korkmaktaysalar da bu akımların son derece net bir 
"kültür politikaları" vardır. Aynı zamanda radikalist hareketin içinde 
barınan çeşitli eğilimlerin ideolojilerini ifade biçimleri birbirlerinden 
farklıdır. Ancak ideolojik söylemlerindeki bu farklılıklar, çağdaş sö-
mürü toplumunda insanın kişiliğine yabancılaşmasına karşı çıkmala-
rı, burjuva değer ölçülerini (manevi) yadsımaları ve burjuva devletin 
bugünkü toplumsal yapısına karşı durmaları ortak karakteristik yan-
larını oluşturmaktadır. Radikalizmin konsensiyonları (görüşleri), dü-
şünceleri genel yönleriyle her zaman yanlış değildir. Yalnız var olan 
olumlulukları, yıkılmaya mahkûm kapitalist sistemi kökünden inkar 
edip yani salt demokratik ilkeleri savunmakla yetinmeyip, aynı za-
manda, kurtuluşu bu sistemin ötesine götürecek devrimci dönüşüm-
leri yaratacak önermeleri yoktur. Günümüz dünyasının tarihsel 
perspektifinin kökünden değişmiş olduğunu bilerek veya bilmeyerek 
görmezlikten gelmektedirler. Geçmişte mutlak ilerici bir karakter ta-
şıyan ve aynı zamanda antagonist toplumsal çelişkilere açık, burju-
va demokratik özde bir toplumsal devrimin başlangıcında değiliz. 
Artık çağımız sosyalist devrim ve sosyalizmin kuruluş çağıdır.  

Radikal-feministler de var olan kapitalist sistemle belirli ölçülerde 
çelişmektedirler. Kapitalist sistemin, sosyo-ekonomik ve politik temel 
kurumlarıyla çatışmakta; can çekişen sistemin karşısına yeni ilişkiler 
arayışıyla, yeni talepler ve ideallerle çıkmaktadırlar. Kadın cinsi açı-
sından olumlu diyebileceğimiz demokratik yönlerine karşılık bu dü-
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şünce ve ideallerini formüle edebilmekten yoksun, sosyalist bilimsel 
dünya görüşünü yadsıyarak, her türlü küçük-burjuva radikalizmine 
kaçınılmaz bir biçimde eşlik eden, tam bir inkârcılığa, anarşist bir 
nihilizme yönelmektedirler. Bizzat kendilerinin önerdiği kadınların 
kurtuluşunu gerçekleştirecek sosyal devrimin (bazılarına göre salt 
kadınların devrimi) perspektiflerini çizememektedirler. Zaten böyle 
bir perspektifi çizmekten yoksun olmaları, bilimselliği yadsımalarının 
kaçınılmaz sonucu olmaktadır. İnkârın, karşı çıkışın ve tepkiciliğin 
kısır çemberi içinde dönüp durmaktadırlar. Bireyin yalıtılmasından, 
kadının "kötü gerçeklikten" sübjektif ve idealist kaçışından ve son 
tahlilde siyasal pasifizmden başka bir yol bulamamaktadırlar. Doğal 
olarak da reddettikleri sistemle mücadele içine girmek yerine, mü-
cadele alanlarını terk etmekte ve kendi ütopyaları içerisine hapsol-
maktadırlar. 

Şu gerçekliğe gözlerini kapamaktadırlar; Kapitalizm bilimi, eğitimi, 
sanatı ve tekniği geliştirmekle birlikte bu gelişimi bir sınıfa yabancı-
laşmış olarak gerçekleştirmektedir. Kapitalist kültür, ahlakı ve bireyi 
uzlaşmaz karşıtlar olarak ayırmıştır. Bu ahlaksal ve bilimsel görüşle-
rin uzlaşmaz çelişkisini doğurmaktadır. Toplumda hâkim kültür, bur-
juva kültürü olarak egemenliğini sürdürürken ezilen ve sömürülenle-
rin oluşturduğu bir kültürü de bulunmaktadır. Bu karşıtlığı ve sosyo-
ekonomik oluşumu ortadan kaldırmak ve kültürü sosyalist temel 
üzerinde sağlıklı, bütünsel olarak yeniden kurmakla mümkündür. 
Radikalistler ise işte bu aşamada proletaryanın mücadelesini redde-
derek -doğal olarak sınıf savaşımı ve siyasal mücadelesini- bunun 
yerine şu ya da bu kültür konsepsiyonunu önermektedirler. Böylece 
tam bir çıkmaz içerisine girmektedirler. Çünkü tüm "devrimci şiddet-
lerine" rağmen hâkim düzeni hiç mi hiç tehdit etmemektedirler. Böy-
lece sosyal kategorinin büyük bir bölümünün radikalleşmesinin önü-
ne geçemeyen tekelci burjuvazinin yüreğine su serpmektedirler. 
Radikalizmin materyalist felsefeyi reddetmesi burjuvazi tarafından 
desteklenmelerini, kabul görmelerini ve sosyalist mücadelenin kar-
şısına alternatif olarak çıkarılmasını getirmekte, böylece genç insan-
ların, toplumun etnik gruplarının ve kadınların köktenci istemlerle 
düzen sınırları içinde tutulmalarının önlemi alınmış olmaktadır.  

Radikal feministlerin yanı sıra toplumumuzda kendilerine çeşitli 
adlandırmalarda bulunan feminist eğilimlerin hepsi 12 Eylül sonrası 
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ortaya çıkmışlardır. Feministler olarak niteleyeceğimiz bu eğilimler 
arasındaki farklılığa geçmeden önce; ortak paydaları yalnız 12 Eylül 
sonrası oluşmaları değil, emperyalist ülkelerde gelişen kadın hare-
ketlerini ülke nesnelliğini göz ardı ederek "şabloncu" diyebileceğimiz 
bir biçimde benimsemeleridir. Diğer bir ortak paydaları da; "erkek 
egemen sisteme" ( 7 ) -bazıları için salt erkek egemenliği geçerli- 
başkaldırıları ve küçük burjuvazinin tarihsel olarak kanıtlanmış sınıf 
karakteriyle / kadın özgürlüğünde ütopizm içine düşmeleridir. Bun-
lardan eşitlikçi feministler üzerine çok söz etmeye gerek yok. Düzen 
sınırları içinde ekonomik-hukuksal vb. düzenlemelerle kadınlar üze-
rindeki ayrımcı baskıların kalkabileceğini ve erkekle kadın eşitliğinin 
gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Sosyal-demokrat bir öz taşıyan 
düşünceleri sonuçta kadınları; antagonist toplumlardaki karşıt sınıf-
ların güç ilişkilerinden ve proletaryanın devrimci sınıf savaşımından 
soyutlama, koparma politikasına hizmet etmektedir.  

Diğer bir feminist eğilim, feminist sosyalist olduklarını söyleyen 
kadınlardan oluşmaktadır. Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği çevre-
sinde bir araya gelen bu kadınların görüşlerini kendilerinden aktara-
lım: "Önce feminizm sonra sosyalizm. Kadın kurtuluş mücadelesin-
de sosyalizm bir araçtır... Sosyalist toplumda kadınların kapitalist 
topluma göre daha iyi bir durumda olacaklarını tahmin ediyoruz. 
Ama feminist politikanın yapılmasına inanıyoruz .... Sosyalizm ütop-
yamdır.....Bence feminizm kadının varoluşunu hissetme mücadele-
sidir." (Milliyet Aktüalite, Söz Gazetesi, Kadınca Dergilerinden.) 
(abç) Görüldüğü gibi ortaya bir söylem "salatası" çıkmaktadır. Sos-
yalizmin hem ütopya hem araç olması, feminist politika vb. 

Muhakkak ki inkârın (olumsuzlamanın) devrimci eylem olmasını 
engelleyen ütopya değildir. Ancak küçük-burjuvazinin yaşam gücü-
nü yitirmiş yansıması olan, bizzat bu inkârın (olumsuzlamanın) ka-
rakteridir. "Eleştirisel Eleştiri" ile zorunlu bir polemiğe giren Mark-
sizm’in kurucuları gösterdiler ki, salt düşünceler insanı eski toplum-
sal düzenden (rejimden)  çıkaramaz. "En iyi durumda salt düşünce-
ler kişiyi eski düşüncelerin sınırları dışına götürebilir" Tek başına 
düşünceler hiçbir şey gerçekleştiremezler. Bunun gerçekleşmesi 
insanları ve tarihsel olarak bir gücün kullanılmasını gerektirir." Aya-
ğını yere basan sosyalizmin birincil ilkesi, salt teori alanından kurtu-
luşu, hayal olduğundan reddeder ve gerçek özgürlük için, idealist 
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"iradeden" öte, son derece elle tutulur, son derece maddi bazı ko-
şullar gerekir! (Marx-Engels Seçme Eserleri c.2 s.104.)  

Oysa feminist sosyalistler, bu temel gerçeği her zaman bilerek ya 
da bilmeyerek atlamaktadırlar. Bu nedenle salt bilinç yada kültür 
alanında devrim yapmaya çağıran her söylem gibi, sömürücülerin 
iktidarını ve mülkiyetini hiçbir zaman tehdit etmezler, tam tersine 
bunlara hizmet ederler. Çünkü feminist-sosyalist söylem, sosyalizme 
ertelemeci bir bakışla önce kadınların bilinçsel devrimini savunmak-
tadır. Bu da ancak gerçek bir kültür devrimiyle, ancak ve ancak so-
mut ve maddi toplumsal-siyasal devrimci dönüşümle gerçekleşir. 
Bunun dışında bilinçsel kültür devrimi, boş bir hayalden başka bir 
şey değildir. Feminist sosyalizm son tahlilde, ancak bir siyasal görü-
şün taraftarlarının oluşturduğu eğilim olarak varlığını korur. Zaten 
sermaye kendi doğası gereği kadının kendisine verilen rolü reddet-
mesini, kadının kendisini (kişiliğini) hissetmesini tüm bunların kendi 
düzeni içinde aşılmasını ortadan kaldırmıştır. Kapitalizm kadını ve 
erkeği kendi kişiliğine, cinsiyetine yabancılaştırarak, burjuva kültürel 
ideolojiyle (kültürü ideoloji yoluyla egemen kılma) insanın maddi ve 
manevi köleleştirilmesini evrensel kılmaktadır. 

Feminist-sosyalist söylem, öncelikle sömürü ve baskının yok 
edilmesinin koşulu olarak ataerkilliğe karşı mücadeleyi önermekte-
dir. Bunun doğal sonucu olarak da kapitalizm ataerkilliğin yıkılmasıy-
la yani kadınların cins olarak yürütecekleri mücadeleyle ortadan 
kalkacaktır. Bu bağlamda önermeleri zaman zaman sosyalist görü-
nümde olsa da feminist önermeler öncelik taşıdığından ve bilimsel 
sosyalizmin diyalektik bütünlüğünden koptuklarından M-L görüşler, 
önermeler değildir. Kapitalist sistemi ortadan kaldıracak temel güç, 
proletaryanın gücü yadsınmaktadır. 

Bir başka feminist eğilimi de, "sosyalist-feminist" olduklarını söy-
leyen kadınlar oluşturmaktadır. Bu eğilim Marksizmin ışığında kadın 
kurtuluşu önermeleriyle yola çıktığını iddia etmesine karşın salt ka-
dın cinsini kapsayan bir söylem oluşturmuş ve bunları sosyalizmle 
bağdaştırma çabası içerisindedir. Sosyalist erkeklerin kadınlar üze-
rindeki otorite ve hakimiyetlerini dile getirirlerken, sosyalizmin bilim-
sel kurucularına da saldırmaktadırlar. Bilimsel sosyalizmin" kadın 
kurtuluşuna yetemeyeceğini uygulamadaki sosyalizmi örnek göste-
rerek kanıtlama çabasındadırlar. Şöyle söylemektedirler:  
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"Feminizm kritiği bizi içermediği için bize ait olmayan kategorileri 
reddetmemiz biz kadınları başka bir dil kullanmaya yöneltti... Mark-
sist teorinin tarihine, sadece ‘reel sosyalizmin’ nasıl oluştuğu açısın-
dan değil, sosyalizm ve kapitalizm arasındaki uluslararası çelişkinin 
Batı solunda nasıl dile getirildiği açısından da bakalım. O zaman 
göreceğimiz hem bireysel hem de kollektif günlük bilinçle, bu bilincin 
teoride temsil edilmesi arasında giderek büyüyen teorik ve pratik 
kopukluk olduğudur. Teori (Marksist), siyaseti, ihtiyaçların sentezi ve 
ifadesi olarak değil, onlardan bağımsız olarak koymaktadır. Devleti 
sivil toplumdan ayrı ve ona karşı bir şey olarak sunmaktadır. Eko-
nominin sadece maddi yönüyle ilgilenir; toplumsal bilinç dışı, duygu-
sal, cinsel ve bedeni olanı ikincil diye ayırır, hatta bazen yok sayar. 
Sonuçta bu teori savaşa burjuvazinin seçtiği alanda girer ve böyle-
ce, ne bireyin çıkarına ne de onun ihtiyaçlarının karmaşıklığına da-
yanmayan bir politika çıkartır ortaya. ... 

 Bilinçli ve yerinde bir tavırla "bilimsel" bir teori olmaya yeltenme-
yen feminist hareketlerin yine de bu sorunlar hakkında söyleyeceği 
çok şey var. Onun materyalist düşünüşü, sadece "akla" dayanan, 
solcu uyarlamalarında bile erkeksi ve burjuva olan bir politikanın 
biçim ve mantığını reddetmesinden temelleniyor... Siyaset, rasyo-
nellik ve devletin örgütsel yöntemleri ve dilinin dışında kalma; baş-
kalarının belirlediği ayrıcalıkları ve uyum gösterme kararlarını kabul 
etmeme; toplumsal çatışmanın her türlü düzene sokuluşunu, yani 
iktidarı reddetme; hiç kimseyi dışarda bırakmayan ve kendi hiçbir 
yanımızı dıştalamayan bir komünizmin inşaası için kendi özgünlü-
ğüne dayanarak taraflar, araçlar, dil ve zaman oluşturma – kadınla-
rın düşünüşü ve bilinci, işte böyledir; ama bu, pekâlâ başkalarının 
da bilinci olabilir."   

Yukarıdaki uzun alıntıyı özellikle Avrupa Komünizminin savunu-
cularından olan sosyalist-feminist A.M.Crispino'dan yapma zorunlu-
luğu doğdu. Çünkü Türkiyeli sosyalist-feministler henüz düşüncele-
rini birleşik bir söylem oluşturacak tarzda dile getirmemektedirler. 
Bağımsız feministlerden bir kadının dediği gibi; "kimileri biraz femi-
nist saflarda, biraz sosyalist saflarda zaman geçiriyorlar. Onların adı 
da, sosyalist-feminist oluyor."(Milliyet Aktüalite) 
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Avro-Komünizm temelinde gelişen sosyalist feminist hareket, 
Sovyetler Birliği’ni dönem dönem eleştirirken bilimsel sosyalizmi de 
saptırmaktadır. Marksizm günümüze cevap vermeyen bir teori ola-
rak görülmekte ve dolayısıyla sınıf mücadelesi reddedilerek sivil 
toplum teorilerine dört elle sarılmaktadır. (Ayrıca bkz: “Sosyalizm 
Feminizm ve Eylemde Birlik” adlı kitap.) Cinsel ezilmişlik temelinde 
kadınlara özgü siyaset, dil, eylem vb. üretilirken, M-L örgütlenmelere 
karşı yeni örgütlenme modelleri de sunulmaktadır. Ancak gelinen 
noktada bunların, kadınların kurtuluşu mücadelesinde yeni ve daha 
ileri boyutlar kazandıramadığı ve kitlesel bir onay görmediği de açık-
tır. 

Sosyalist-feministlerin erkek egemen ideolojiye karşı mücadelede 
kendilerini sosyalizm dışı tutmamaları bir olumluluk olsa da, bunu 
doğru bir sınıfsal perspektife oturtamamaları ve tepkici bir hareket 
olarak kalmaları, sınıf mücadelesi dışına savrulan kadın kurtuluşu 
savunucuları olmalarını getirmektedir. Bu da onların sınıf bilincinden 
yoksun, soyut bir "devrim" sözcüğüyle kadın kurtuluşu sorununa 
bakmalarını getirmektedir. Onlarca, öznel koşullar nesnel koşullara 
göre öncelik taşımaktadır. Böylece bilimsel sosyalizme göreceli bir 
sahiplenme de olsa, görünen cinslerin eşitsizliğinin gerçek nedeni 
erkekler olarak kabul edilmesidir. Tarihsel materyalist anlayışın 
maddi yaşamın üretimi ve yeniden üretimi yerine yaşamsal önerme-
lerle mutlak iradeyi "tarihsel dönemin bilinci" gibi söylemlerle ideolo-
jik bir doğru olarak getirmektedirler. Böylece de bilimsel sosyalizme 
duyulan inançsızlıklarından, insan davranışlarını bilimsel değil de 
felsefi kavramlarla genelleştirmektedirler. Sosyalist feministlerin üst-
yapı kurumlarına ve aile kurumuna yönelik görüşleri sosyalistlerle 
benzerlik taşısa da yukarıda da açıklamaya çalışıldığı gibi düşünce 
ile eylem arasındaki zorunluluğun yasalarının sosyo-ekonomik olu-
şumlara uygulanışındaki tarihsel materyalizmin diyalektik yönteminin 
reddedilmesiyle sosyalistlerden ayrışmaktadırlar. Bu da onların, 
toplumun hiyerarşik yarısına, bu yapının temelindeki değerlere karı 
olmaları ancak, sonuçta kültürel veya geleneksel cinsel iş bölümü 
içinde saklı olan patriyarkal (ataerkil) gücün görünüşünün etkilen-
mesinin ötesinde herhangi bir işlevlerinin olamayacağını gösterir. 

Feminist hareketin kadın kurtuluşunu proletaryayla birlikte dü-
şünmemesi, genel olarak sosyalizme karşı bir güvensizliği taşıması, 
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bireysel kurtuluşu öne çıkaran ideolojilere yaslanması sadece fem i-
nist görüşlerin yanlışlığıyla izah edilmemelidir. Bugün için "reel sos-
yalizm”in kadını toplumda ikinci cins olmaktan çıkaramadığı, kadını 
her alanda ve özellikle siyaset alanında etkin duruma getiremediği, 
ideolojik ve teorik alanda bu sorunu aşacak üretimler ve zenginlikler 
sağlayamadığı gizlenemeyen bir gerçekliktir. Bu olumsuz örnekle-
rinde kadın mücadelesini sosyalizmden uzaklaştıran nedenler yarat-
tığı kabul edilmediği sürece ne insanlığın yarısını oluşturan bir cinsin 
kurtuluşu hızla gerçekleşebilecektir, ne de kadın ezilmişliğine baş-
kaldıran feminist hareketlerin, sosyalizm mücadelesine katılımı sağ-
lanabilecektir. 

Feminizm küçük-burjuva demokrat bir harekettir. Dolayısıyla pro-
letaryanın devrimdeki müttefiklerindendir. Sadece bu nedenle değil, 
tüm insanlığı ilgilendiren ve derin köklere sahip olan bir sorun olma-
sı nedeniyle sosyalistlerin mutlak üzerinde uğraşmaları ve çözüm 
yollarını gösterebilmeleri gereken en ciddi sorunlardan biridir. Bu 
konuda M-L anlayış sorunun çözümü için yeterli zenginliklere ve 
derinliklere sahiptir. Önemli olan, uygulanan sosyalizmin sorunu 
çözümdeki yetersizliklerini veya kayıtsızlıklarının temellerini ortaya 
çıkarabilmektir. 

Bu bağlamda bağımsız kadın örgütlenmesinin, politik bir muhte-
vaya sahip olacak biçimlerini oluşturmak, sürecin sonuna kadar var-
lığını sür dürebilmesinin olanaklarını yaratmak ilk koşul olmalıdır. 
Sosyalist demokrasi; sosyalist kültür ve bilimsel sosyalist öze sımsı-
kı bağlıdır. Bu nedenle sosyalist demokrasi anlayışı sömürü ve bas-
kıdan kurtulmuş insanlar arasındaki ilişkilerin bir ifadesi olmalıdır. 

Proletarya sosyalistleri, anti-kapitalist potansiyeller taşıyan fem i-
nist eğilimlerin, devrimci hareketin içerisine çekilmelerinin gerekle-
rini, neden ve niçinlerini bilmektedirler. O nedenle hiçbir proletarya 
sosyalisti anti-feminist olamaz. Ancak, bu akımların önündeki çık-
maz yolu göstermeye çalışmak da anti-feminist olmayı getirmez. 
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KADINLAR  

 

Yıl 1933 
Morringen'de ilk kamp kurulur, 
İlk kadın toplama kampı..... 
Ve sonra diğerleri..... 
Kamplar çoğalıyor 
kamplarda yüzbinlerce kadın toplanıyor  
42 yıl önceydi 
Yürüyordu kadınlar genç kızlar  
Kimi ana kimi sevdalı  
ve kiminin eteklerini yamanmış  
ağlamaklı çocukları  
karınlarda papatya tohumları 
yürüyorlardı bilinmez bir denklemin geçitinde  
yürüyorlardı Dachau'ya 

Mathausen’e 
Auschwitz'e 

Yürüdü Teresa Berowska 
ameliyatla kadınlığını alanların üstüne  
büyüttü direnme ve onuru  
bunlar ikiz çocuklarım diye 
Ve Liane Berkovits  
İki gün kala yirmi yaşının bitimine  
yürüdü asılacağı Berlin Plotzenses’e  
gözlerinde boyun eğmeyen bir pırıltı  
özgürlük şarkıları söyleyerek  
dudaklarında gizli bir kıpırtı 
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Yürüdü Olga Benario 
Brezilya'dan Bernburg Krematoryumu’na  
ve yıkarcasına dünyanın isini pasını 
savurdu küllerini Almanya'dan Boines Aires varoşlarına 
 
Ve bir başka zaman 
bir başka kampta 
yürüdü giyotine Liasette Herman 
ilk Alman kadını olmanın onuru 
akıyordu kan kızıl boynundan 
 
Yürüdüler 
Kadınlar, genç kızlar 
alınlarında bir tutam öfkeli perçem 
yüreklerinde sevgiler taşıyarak 
ve nefreti Gestapo tuzaklarına bırakarak 
Geride ne mermer bir sütun  
ne toprak bir tümsek  
binlerce yılın ikinci sınıfı  
birinci sınıf bir mücadele vererek 

yürüdü 
yürüdü 

yürüdüler   
 
 
Murat TIKIROĞLU  
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İSLAM - KUR'AN CİNSELLİK VE KADIN 

İnsanların maddi doğa ile ilgili bilgilerinin doğa olaylarını açıkla-
maya yetersiz olduğu ve "akıl erdiremediği" olayları fizik ötesi güç-
lerle açıklayan, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişin ifadesi 
olan "İslam dini", meta dolaşımının ve ticaretin yaygınlaşmaya baş-
ladığı bir tarihsel dönemle çakışarak, sosyal ve ekonomik işleri dü-
zenleyen, toplum ve devlet modeli olarak formüle edilmiş bir ideolo-
jidir. 

Özel mülkiyete dayalı bir sınıfın iktidarının çimentosu olarak, te-
melde var olan ilişkilerin bilinç biçimine sokulduğu ideolojik şekil-
lenmedir, İslam dini. Özel mülkiyete dayanması temel karakteri ol-
duğu için de sınıflı toplumların tümünde egemen sınıfın ideolojisi 
olarak, kapitalizmde de kapitalist özel mülkiyetin koruyucusu ve sa-
vunucusu olmuştur, olmaktadır. 

Tanrının yeryüzündeki şiddet ve otoritesi olan İslam ideolojisi ku-
rumları günümüz burjuva ideolojisinin de temel unsurları olan şiddet, 
otorite ve rekabet kurumlarıyla çakışır. 

Tarihsel olarak çıkış noktalarının, incelemede ayrı ayrı ele alın-
ması gerektiğini bir tarafa bırakırsak; Kapitalizme karşı çıkılmadan 
İslami ideolojiye, İslami ideolojiye karşı çıkılmadan da kapitalizme 
karşı çıkılamaz.  

Kapitalizm, insan emeğinin meta haline gelerek kendisine yaban-
cılaştığı, toplumsal ilişki üzerinde pek çok ilişkiyi de yabancılaştırdığı 
bir sistemdir. İslam ideolojisi de önerdiği toplumsal, ekonomik sis-
temle reddetmediğl özel mülkiyet sistemi ile, kadını meta olarak gö-
rür. 

Dedik ki. İslam tanrının yeryüzündeki şiddet ve otoritesidir. İs-
lam’ın temel kitabı Kur'anda tanrı peygambere der ki: "Seni korkut-
mak için ve öğüt versin diye gönderdim." Kur'an’ın her sayfasından 
kan damlar. Kur'an’daki yaptırımlar cehennemdir. Ateşlere atmalar, 
kızgın demirlerle dağlamalar, cehennem azabı çektirmeler, üzerine 
kurşun döküp eritmeler. (O zaman atom bilinseydi yaptırım ve korku 
aracı olabilirdi herhalde!?) ...  
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İslam, akla ve de insana aykırı bir sistemdir. Çünkü değişmez ve 
evrensel ilkelerle gerçeği (hakikat'i) "tek" görür. "Hak" bir tanedir. 
"Tanrı hakkı ve kelamı". Allanın buyruğu bu yoldadır. İnsan "kul"dur. 
Kesinlikle, tanrı kelamı ve emirleri dışında düşünülemez. Kuşku du-
yulamaz, tartışılamaz. Ve İslam tümüyle korkuya dayanan bir felse-
feye sahiptir. 

İslam'ın temel karakteri olan şiddet, otorite önerdiği tüm toplum-
sal ilişkilerde yer aldığı gibi özel ilişkilerin (kadın-erkek) de tam orta-
sında yer alır.  

Kadın-erkek ilişkisini ve cinselliği de "düzenler"ken, egemenliğin 
tek taraflılığı ve eşitsizliği, erkek egemen yani ataerkil bir egemenli-
ğin önerilmesi, düzenlediği ve önerdiği ilişkilerin eşitsiz, haksız ve 
taraflılığı açıktır. Hukukun temeli olan “eşit olmayanın eşitlenmesi” 
ilkesi İslam hukukunda yerle bir edilmiştir. Kadının kendi bedeni 
üzerindeki tasarruf hakkının dahi erkeğe verilmiş olması, onu aşağı-
laması, horlaması, egemen olan erkek tarafından korunmaya muh-
taç, düşünemez, zaaflarla dolu, isterik ve cinselliği İle de toplumun 
düzenini bozabilecek şeytanın ta kendisi olması Kur'an’da ki İslam 
hukukunun formülasyonudur. 

Bundan dolayı da kadına toplum içinde verdiği yer "evde otur-
mak, erkeğe ve çocuklarına hizmet etmek, erkeğin cinsel arzu ve 
ihtiyaçlarını giderecek "kutsal göreviyle sınırlamış; kadının toplamsal 
konumunu ve üretimdeki yerini görmezden gelmiş, erkeğin tartışıl-
maz üstünlüğünü kadının fiziksel-organik zayıflığıyla açıklamıştır.  

İslam'da kadın ya kızkardeş, ya karı, ya da anadır. Kadın sevgili 
ya da arkadaş olamaz. İslam’ın kadına cinsellik konusunda verdiği 
görev cinsel bir araçtan öteye geçmez. 

"Kocanın kadın üzerindeki baş hakkı, doğum için kırsal alana gi-
derken deve üzerine bindiği sırada bile olsa arzulanması halinde 
kendisini kocasına sunmaktan kaçınmamasıdır. 

Kocası evinden ayrılıp bir yere gittiği zaman süsü bırakmak ka-
dının vacip görevleridir. 

Hiçbir kadına nefsini kocasına sunmadan uyuması helal değildir. 
Kişi karısını yatağına çağırdığı zaman kadın gelmekten kaçınır, ko-
cası da bu sebepten ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse melekler 
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sabaha kadar o kadına lanet ederler. (Kocasının) Kırgınlığı ve kız-
gınlığı devam edip dururken kocasının cinsel arzularına karşı diret-
meye devam eden kadının namazı kulaklarını aşmaz.(Allah katına 
yükselip kabul olmaz.) 

Allah'a kulluğun gereği olarak ahlaki değerleri ve kadınsı özel-
likleriyle kocasını mutlu etmesi gereken kadının sebepsiz olarak 
kocasına karşı cinsel direnişe geçmesi onun arzularını basite alıp 
çiğnemeye kalkışması elbette ki büyük suç, azim ve günahtır." 

(Ali Rıza Demircan. “İslam'da Cinsel Hayat”.) Bu tutumlarından 
dolayı "Önce kendilerine öğüt verin, sonra uslanmazlarsa kendilerini 
yataklarında yalnız bırakın, yine de dinlemezlerse dövün." 
(Kur'an’dan. Nisa Suresi. Ayet 34.) 

Görüldüğü gibi erkeğin ihtiyaçlarını gidermek Allan'ın sevabını 
kazanmak için bile gerekli şart olmaktadır. (Allah da mı erkek ne?I) 
Erkek kızabilmekte, bağırabilmekte, dövebilmekte. Kadın kaderini 
kabullenmezse Allah’ın lanetine uğramakta. 

Yine Kur'an’dan: 

"Erkekler kadınlar üzerinde idareci ve hakimdirler, çünkü Allah bi-
rini diğerinden üstün yaratmıştır. İyi kadınlar itaatkârdırlar."  

İyilik kötülük gibi değişken kavramlar da erkeğe itaat etmekle, 
boyun eğmek ve köle olmakla kadın için ölçü olmaktadır. Erkeğe 
kadını istediği gibi kullanma hakkı veren İslam, kadını "Evinden er-
keğin izini olmadan çıkmayı lanetler". "Erkeğe dokuz kadın alma -
kuma- hakkı tanırken" buna karşı çıkmayı yine cehennem azaplarıy-
la cezalandırır. 

"Bir kadının eline dokunan kişinin kıyamet günü eline ateşten bir 
kor parçası konur." 

"Gözlerde zina eden (bakış) şeytanın zehirli oklarından bir oktur? 

"Haram cinsel münasebetler önce bakışla başlar, gülümseme, 
selamlama ve konuşma ile geliştiği ve buluşma ile sonuçlandığı" için 
tüm bu ilişkileri zina ile suçlayıp, kadını kapkara çarşaflara sokar. 

Zina cezası kadına "RECM"dir. Yani taşlanarak ölüm. Recm ya-
pılacak kadın önce yarı beline kadar gömülür, taşlanarak öldürülür. 
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İslam'a göre kadın "AVRET"tir. "Avret, baştan aşağı çekici bir 
varlıktır. Şeytan onu önemseyerek karşılar". Yani kadın şeytanla 
özdeşleştirilmiştir. 

İslam Cennet'te de kadını rahat bırakmaz. Erkeği ödüllendirmek 
için kadını ona sunar:  

"Memeleri yeni oluşmuş, turunç memeli, otuz üç yaşında ve hiç 
yaşlanmayacak kızlar ve dolu kadehler vardır." (Kur'an’dan Bakara 
Suresi. Ayet 25.) 

Yine Kur'an’da, bizim "muzur kurulumuz"un poşetlerine girecek 
türden "ödül" tanımları yer almıştır:  

"İnciler gibi el değmemiş, beyaz tenli, gözünün beyazı bembeyaz, 
siyahı da simsiyah, ahu gözlü, bakire ve her cinsel ilişkiden sonra 
tekrar bakire olan, kocalarına aşık, işveli, sevişme sırasında aşk 
nameleri fısıldayan, otuz üç yaşında ve hiç yaşlanmayacak şekilde 
yaratılan, yalnız eşlerine bakan, eşlerine dilberlere bakmak ihtiyacını 
duyurmayacak şekilde bakışları etkili ve çekici olan, hiçbir erkeğin 
eli dokunmamış ve gözü değmemiş, yanakları kırmızılıkta yakut gibi, 
vücutları berraklık ve beyazlıkta mercan benzeri, yüzleri güzel mi 
güzel, tenleri zar gibi ince ve şeffaf, memeleri yeni oluşmuş kübik 
şeklinde, turunç memeli, vücutları her türlü kirden arınmış, temiz, 
güzel ve tatlı dilli olan; eşlerini içi boş bir inciden yaratılmış 60 mil 
uzunluğunda özel döşenmiş cennet çadırlarında, özel yatak odala-
rında ağırlayan kızlar sunulmuştur." (Kur'an’dan Ayetler: Vakia 5, 
24, 35, 38; Rahman 56, 58, 70, 72; Sâffat 48; Nebe 31, 34; Bakara 
Suresi 25.  

Denilir ki; İslam şefkat ve tolerans dinidir. Eşitlik ve adaletin öl-
mezliğinin dinidir. Evet, salt cinsellik yanıyla bile ele alındığında in-
sanlığın yarısını teşkil eden kadının üzerinde, insanlığın diğer yarı-
sının baskısı, "hak"ları ile İslam'ın ne kadar eşitlikçi ve "şefkat'li bir 
din olduğu görülmektedir. İslam, kadınların bedenleri dahil kendi 
kendilerini denetleyebilen, bağımsız ve özgür bireyler olabilecekleri-
ni teorik olarak bile kabul etmeyen bir sistemdir. "Kadın tüketicidir, 
kaşık düşmanıdır", hırsızla özdeştir. 

Mülkiyet ilişkilerini reddetmeyen İslam, miras hukukunda da ka-
dını mirastan bile mahrum bırakır. "Kadın devamlı tüketicidir. Üretlci 
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olan erkek oğlan evlat ile mütemadiyen tüketici olan kız evlat bir 
olmaz." 

Kadın güvenilmezdir. Onun içinde kadının tanıklığı da geçersiz-
dir. Mahkemede kadın tanık gösterilemez. Eğer hiçbir erkek tanık 
bulunmazsa kadının tanıklığı geçerlidir. O da, kadına da tanık olabi-
lecek bir erkekle geçerlidir. Kadının aklı bir şeye ermez ve doğruyu 
söylemez. Kur’an’da erkeğe bu konuda şöyle yol gösterilir: 

"Eğer bir işi yaparken kendi başına karar veremeyeceksen, önce 
babana danış, o yoksa erkek kardeşine, o da yoksa amcana, o da 
yoksa komşunun erkeğine danış. Onu da bulamazsan kendi karına 
danış fikir sor ve onun söylediğinin tam tersini yap" diyerek, İslam’ın 
kadınla erkeği ne kadar "eşit" gördüğü, dahası onu alçalttığı bundan 
daha güzel ifade edilemez ! Bu kadar yeter.  

Sistemleşmiş tüm baskı biçimlerinin temelinde "özel mülk edin-
me" yatmaktadır. Özel mülk edinmeyi temelde savunan İslam, bir 
sınıf iktidarıdır aynı zamanda. Tüm insanlığın kurtuluşu için mücade-
le eden devrimci proletarya İslam'a yaklaşırken bu noktayı hiç göz-
den ırak tutmamalıdır. 

Özel mülk edinme sistemleşmiş baskının temeli olduğuna göre,  
kadını da erkeğin mülkü olarak sunan İslam'a bu temelde de bir bi-
linç oluşturmadığında nihai mücadelesinde egemen sınıfın yanına 
savrulduğunu gözden ırak tutmamalıdır. 

- Özel mülkiyete ve sistemleşmiş baskıya karşı çıkarken, doğdu-
ğu andan itibaren toplumda önceden belirlenmiş kadın erkek rolleri-
ne göre şekillendirilmeyi de sorgulamayı, ve bu rollere de karşı çık-
mayı unutmamalıdır.  

İdeolojik şekillenme temelde var olan ilişkilerin bilinç 'biçimine so-
kulmasıdır.  

Var olan bu ideolojik şekillenmeye karşı çıkmak:  

- Kadınların biyolojik olarak doğa tarafından alta itildiği, erkek ka-
rakterinin baskıcı olması temelini reddetmek; şiddet temelinde örgüt-
lenmiş toplumsal yapıda (yukarıda gördük ki İslam da bu toplumsal 
yapının çimentosudur) erkeğin şiddete yönelik, kadınların da boyun 
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eğiş içinde olduğu toplumsal eğitim sürecine karşı çıkmak devrimci 
sınıfın görevlerindendir. 

Devrim mücadelesinde, partileşme sürecinde ki temel görevlerini 
yerine getirirken bu konudaki görevlerini de gündelik mücadeleyle 
bütünleştirmek… İşte kadın ve erkek tüm insanlığın kurtuluşu mü-
cadelesini başarıya ulaştıracak yol.  

 

 

 

 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          163 

 

CİNSEL ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE 

 

Her gün soluk alıp-
vermek kadar, acıkın-
ca yemek yemek, 
susayınca su içmek 
kadar cinsel eğilim ve 
isteğin de bir içgüdü 
olduğunu biliyoruz. 
Nedense diğer içgü-
düler beslenme, sa-
vunma vb. bu denli 
ilgi çekmiyor da, cin-
sellik konusu sanatın 
bile tüm dallarına ya-
yılacak kadar genişliyor, sadece sanatla kalmayıp ekonomik ve si-
yasal bir öz de taşıyor. Cinsellik dedik mi aşktan, sevgiden, ahlak-
tan, evlilikten, kadın-erkek ilişkilerinden, çocukların eğitiminden vb. 
konular üzerinde durmadan geçmek olanaksız. Bu nedenle cinsellik 
konusunu basitçe açıklamak oldukça zor.  

Günümüzde de burjuva ahlakı ve ahlak babaları, cinsel güdülerin 
boyunduruk altında tutulmasını savunurlar. Hatta daha da ileri gide-
rek, bir insanın tüm yaşamı boyunca cinsellikten yoksun yaşayabile-
ceğini iddia ederler. Cinselliğin böylesine yok sayılıp, baskı altına 
alınmasının gerekliliği anlatılırken diğer yandan ise, kapitalist eko-
nominin işleyişi gereği cinselliği sömürürler. Açık-saçık erotizmi kö-
rükleyen her türlü yayınlar, sex filmleri, kasetler, fahişelik, kadın tica-
reti alabildiğine yaygınlaştırılır. 

Bilindiği gibi, kölelik döneminde canlı alet diyebileceğimiz köleler 
vardı. Efendi için bir eşyaydı köle. Alınır-satılır, tepe tepe kullanılır 
ve istenirse de öldürülebilinirdi. Ezilen ve sömürülen bir cins için bu 
günümüzde de geçerlidir. Kadın bir metadır, canlı bir alettir. Alınır-
satılır, tepe tepe kullanılır, elde kanlı bıçak ya da ağzı burnu kan 
içinde, mosmor gözlü kadın fotoğrafları çekilip, altına "namusunu 
kurtarmanın anısı" diye yazılır. Toplumumuzda kadın bir sömürü 
aracıdır. Erkek başka kadınlarla ilişki kurduğunda “çapkındır”, kadın 
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"orospu" olur. (Sözler toplum içinde kullanıla geldiği biçimde akta-
rılmıştır. Okuyanlardan peşinen özür dilerim.) Bırakın cinsel ilişkiyi, 
bazen kadının başka bir erkeğe bakması bile yeter, bu "unvanı" al-
masına. Konuşulan, arkadaşlık edilen bir kadının erkek yakınları 
(koca da dahil) "dürzü", "kavat", "pezevenk" olur. Erkeğin serti "ka-
zak" kadınınki "eli maşalı", erkeğin birileri hakkında konuşması "ha-
ber", kadınınki "dedi kodu", erkeğin konuşkanı "hoş sohbet" kadı-
nınki "geveze" olur. Böylesine değersiz olan kadınlar bir ahlâk, na-
mus ölçütüdürler aynı zamanda. Ahlâk hocası ise bağırır / “kadına 
saygı gösterin” diye. Erkekler evin içinde de dışında da serbest, her 
türlü gelişmeye açıktırlar. Kadınlar ise yemek, çamaşır, ütü, çocuk, 
temizlik ve toprağa bağlı, gelişmeye yüzde yüz kapalıdırlar. Ahlâk 
babası bağıracaktır yine, "insanları seviniz!" Böylesi bir toplumda 
erkeğin kadını sevmesi ya da kadının erkeği sevmesi, sevginin ge-
reksindiği temellerde olabilir mi? Nasıl egemen olan bir cinsin bulun-
duğu ortamda sevgi bağımsız şekillenebilir ki? Demokrasi gibi; bir 
yandan hak ve özgürlükleri baskı altına alacaksın, diğer yandan da 
"demokrasi" var nutukları atacaksın. Gerçek, çıplak gözden gizle-
nemez.  

Erkek egemenliğinin geçerli olduğu toplumlarda, kadının ve erke-
ğin sevgi, aşk, cinsellik anlayışları birbirlerinden çok farklıdır. Artık 
aşk, sevgi ve cinsel özgürlük konularında cins ayrımı yapmadan 
düşünmek, proletaryayı yok saymak gibidir. Tüm "feministliğimizle" 
cinsel özgürlük temelinde serbest aşkı yaşamımıza birey olarak ge-
çirsek de, yine düşüncelerimiz, davranışlarımız vb. erkek egemen 
ideolojinin baskısı altında olur. Bırakalım feministliği bir yana, acaba 
erkekler nasıl bakmaktadır cinsel özgürlüğe, aşka, sevgiye? Bugün 
uzlaşmaz sınıflı toplumlarda gerçek insan sevgisi olurmuş gibi, kimi 
burjuva erkek yazarlar "hümanizma" diye yırtınıp duruyorlar, gerçek 
aşk ve sevgi üzerine. Marks'ın dediği gibi insanın karakterini içinde 
yaşadığı ortam belirliyor. Öyleyse bizlere düşen bu ortamı insancıl 
bir duruma getirmektir. Yani her insanın toplumsal yerini zenginliği, 
yoksulluğu, ırkı, milliyeti ve cinselliği değil, emek ve yeteneğiyle be-
lirleyen bir düzen sağlanmadıkça ahlak babalarımız daha çok bağı-
racaklar: "İnsanları sevin, kadınlara saygı gösterin" diye. 

Tekrar konumuza dönersek, öyleyse nedir bugün sevgi denilen 
şey? Kadın ve erkekler için aşk, sevgi nedir? Cinsler arasında farklı 
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farklı aşk, sevgi anlayışları mı vardır? Erkek egemen ideolojiyle do-
natılmış bir toplumda yaşadığımız düşünülür ise aşkın, sevginin ve 
cinselliğin odak noktasını erkek cinsinin oluşturması kaçınılmaz olu-
yor. O halde kadınların manen de erkek kültürüyle biçimlenmeleri 
söz konusu. Kadınlar, kadın olarak dünyaya geldiklerine bin piş-
mandırlar. Genellikle gözlemleriz, kadın-anne kız çocuğu doğurdu-
ğunda içsel bir hüsrana uğrar. (Sanki erkek çok mu mutlu olur?) 
Kendi çektiklerinin aynısını yaşayacak bir canlı dünyaya getirdiğinin 
buruk üzüntüsüyle, kadınların "kız" çocuklarına yaklaşımları dış kö-
tülüklerden koruma, kollama kaygılarını taşır. Bu bilinçsiz yetiştirme 
biçimi yine "kız" çocuklarını kadın-anne gibi şekillendirir. "Anasına 
bak kızını al” halk tabiri bir gerçeklik içermektedir.  

Kadınlar, kendilerinin sevildiğini; canım, şekerim, tatlım, hayatım, 
aşkım, sevgilim, çiçeğim, prensesim vs. sözleriyle değerlendirirler. 
Tüm bunların erkeksi bir kültürün diliyle hitap olduğunu fark etmez-
ler. Bu sözlerle diğer kadınlardan daha çok sevildiklerinin iç huzu-
ruyla avunurlar. Kadınlar (istisnalar genel kuralı bozmaz) çocuğum, 
yavrum, nonoşum, kuşum vb. denilmesinden hoşnut olmamalarının 
gerekliliğini düşünmeden, tüm bu hitapların bir sevgi karşılığı oldu-
ğunu kabullenirler. Hatta söylenmediğinde de sevilmediklerini düşü-
nürler. Toplumda yıkılmaz bir dogma oluşmuştur kadınlara yaklaşım 
ve kadınlar üzerinde bir takım çarpık yargılar. Kadınlar iki türlü dav-
ranış biçimi, kadınsı olmak ya da erkeksi olmak arasında sıkışmış 
bir kimlik arayışı içerisine girerler.  

Kadınsı olmak yüzyıllardır her sömürücü kültürde, her toplumsal 
örgütlenme biçiminde aşağılanmayı beraberinde getirdiği gibi üzün-
tü, keder, mutsuzluk, kararsızlık, karamsarlık ve acı çekmeyi de be-
raberinde getirmiştir. Kadınlar özellikle toplum tarafından çarpıtılmış 
değer yargılarıyla ve bunun taşıyıcısı erkek egemen ideoloji ve ku-
rumlarıyla, doğanın kendilerine verdiği güzelliği yadsırlar. Kadın 
olmaktan utanırlar. Yine kadınlar doğanın verdiği özelliklerini, özel 
bir durum olarak kabullenirler. Yani her kadın, cinsel özellikleriyle 
başka kadınlardan farklı olduğunu, özel bir kişi olduğunu kabullen-
miştir. Vücudunun biçimi üzerine geliştirilen spekülatif erkeksel dü-
şünceler kadınlarda da böylesi bir "özellik" anlayışını geliştirir. Ka-
dınlar bu özelliğin içinde yaşarlar. Özel sevgi, aşk ve cinsellik bek-
lentileri içindedirler. Ne var ki erkekler de bedensel özellikleriyle bir-
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birlerinden farklıdır. Ancak onlarda özel erkek olmak anlayışı teslim 
olmayı değil, otoriteyi, hakimiyeti simgeler. 

Kadınların, akıllarının ve bilinçlerinin kendilerinden üstün tanıtılan 
erkeğe teslim edilmesi buyrulduğundan, sevgi ve aşkta kadınlar için 
mantık yoktur. Bu nedenle tüm ebeveynler kadının mantığını oluştu-
rur. "Kendini ziyan edeceksin çulsuz herif için", "geleceğini garantiye 
al, aklını başına topla, sevgi nasıl olsa sonra da oluşur" vb. Kadınla-
ra sevgi anlayışı böylesine öğretilir. Artık kadın dış bir sevgi eklek-
tizmiyle karşısındaki erkeğe bakar ve evliliğini kurar. Kendisine öz-
gürce sevmekten uzak, maddi belirleyici bir sevgi anlayışı şırınga 
edilir. Mutsuzluk kaçınılmaz son olur. 

Kadınların cinsel olarak özelleştirilmiş olduklarını söylemiştik. 
Sevgi anlayışı da bu cinsel özelleştirmeyle birlikte, kadınlarda sev-
diği erkeğin kendisine tapması beklentilerini de getirir. Erkek artık 
onsuz yaşayamayacaktır. (!) Engels’in dediği gibi; "her kadının her 
erkeğe, her erkeğin her kadına ait olduğu" bir insanlık döneminin 
"utancının" kurtulmak için bulunmuş bir özelleştirmedir bu. "Saygı-
değer" düşün adamlarının katkılarıyla da, yoğun bir çaba harcana-
rak, kadınlar tek eşliliğe erkekten daha çok inanırlar böylece. Özel 
sevgi anlayışı, kadınların boyun eğmesinin içselleştirilmesini gerçek-
leştirmiştir. Artık iffetli, namuslu, temiz olan kadınlar tek eşliliğin ko-
ruyucu bekçileri olmuşlardır. Sözün burasında yine Engels'den bir 
alıntı yapalım: “Eğer sıkı bir tek eşlilik iffetin doruğu ise, elliden iki 
yüze kadar değişen halkalarının her birinde eksiksiz bir erkek bir dişi 
cinsel organa sahip bulunan ve bütün yaşamını, bu parçaların her 
biri içinde, kendi kendisiyle çiftleşmekle geçiren münzevi solucana 
madalya vermek gerekir." (Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kö-
keni. s.46) 

Kapitalizmde kadınlar için cinsel özgürlük tek eşli evliliktir. Ancak 
böylesi bir durum toplumsal bir onay görür, kadınlar erkekler "saye-
sinde" saygın bir yer elde edebilmenin şansına sahip olurlar. Ölür-
cesine sevdiğini sandığı erkekle evlendikten sonra cinselliklerini 
yaşarlar. Sonu cinsel açıdan beklentilerinin dışında da olsa toplu-
mun ahlâk anlayışı, kadınların cinsel tatminsizliği nedeniyle boşan-
malarına karşı durur. Kadın bunu ancak, farklı biçimlere dönüştüre-
rek gerçekleştirebilir. Evliliklerin sonu niçin "şiddetli geçimsizlik veya 
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ekonomik nedenler"dir hep? Hakimin karşısına geçip, "ben cinsel 
yönden aradığımı bulamadım" diyen kaç kadın gösterilebilinir? Ka-
dınlar cinsel arzularını baskı altında tutmakla ya da bilinç dışına 
atmakla kendilerini şartlandırırlar. Sonuç, ruhsal bozukluk, psikolojik 
nevroz, frijid teşhisleriyle kadınları hepten cinselliklerinden uzaklaştı-
rır, yabancılaştırır. 

Erkek içinse sevgi sonsuzdur. Sarışın, esmer, uzun, kısa, zayıf, 
şişman, zeki vb. kadınlar arasında sonsuz sevme özgürlüğü vardır. 
Doğal olarak da zaten sevme özgürlüğü hiçbir zaman elinden alın-
mamıştır. Nasıl alınsın sevgiyi belirleyen erkek değil mi? Sevgi an-
layışı da doğal olarak kadınlardan farklıdır. Erkekler için sevgi salt 
cinsel doyum olur. Sevgi konusunda sonuç olarak şu yargıya var-
mak yanlış değildir; kadınlar kapitalist toplumda sevgi özgürlüğüne 
hiçbir zaman sahip olamazlar. Hiçbir şey beklemeden yani, sevgide-
ki erkek egemenliğini ve toplumsal durumu yadsıyarak seveceğini 
düşünsek bile, kadınlar erkekten duygusal güvence bekleyecektir. 
Kadın erkekle özdeşleşerek (karı-koca) kabul gördükçe, ya duygu-
sal özdeşlik veya erkeğin her türlü egemenliği altında salt sevgiyi 
kabullenen köleler olmakla karşı karşıyadır. Kapitalizm koşullarında 
kadın, sevmekten her zaman kendisi fedakârlık yapmak zorunda 
bırakılan bir kişidir. 

Aşk ise, kavratılamaz bir sanal olarak anlatıla gelmektedir. Aşkta, 
cinsel ilişki toplumsal bir norm olarak yasaktır. (Platonik aşk.) Sev-
giyle aşk arasındaki ayırım, cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleş-
memesinde ortaya çıkar. Bugün birine aşık olursun, yarın diğerine, 
gençlik aşkı, olgunluk aşkı, gerçek aşk vb gibi. Tüm bunlar toplum-
sal birer olgudur. Aşk, kapitalizmde bir tüketimdir. Önce kadını sonra 
erkeği diyalektik bir bütünlükle kapitalistin metalarını tüketir. 

Kadın aşıktır. Ancak bu aşkının gerçekleşmesi (mutlu son) diğer 
kadınlardan farklı olmasıyla, erkeğe bu farklılığı kanıtlamasıyla ger-
çekleşebileceğine inandırılmıştır. "Büyük aşklar"da büyük bir erotizm 
ve romantiklik bataklığı böylece başlamaktadır. Ve aşk, kadınlar için 
tehlikeli bir çıkmazdır. Kadınların birbirleriyle rekabet duygularını 
körükleyen bir işlev görür. Erkekselleşmiş kültür, kadını cinselliğiyle 
değerlendirir. Aşkı da dış görünüş belirler. Ne var ki, kapitalizm ka-
dınların dış görünüşleriyle birbirlerinin benzerleri olmasını moda 
aracılığıyla gerçekleştirir. Yılın ideal vücut ölçüleri, saç biçimi, ruj, 
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far, saç renkleri, tırnak boyu uzunluğu rengi, elbise biçimleri vb. tüm 
kadınları birbirlerinin benzerleri haline getirir. Cinsel nesne olarak 
"kadın güzeldir" sloganı tüketimi körükler ve tüm kadınları kalıplaştı-
rır. 

Kapitalizm rekabet duygularını kadınlar arasında körüklerken, 
aşkta ise, öteki kadınlardan farklı olmak zorunluluk olur. Aşk, bir 
heyecan, coşku, hareketlilik, insanın yaşantısında bir farklılık olarak 
görülür. Erkek egemen ideoloji aracılığıyla erkekler de tüm bunları 
benimseyerek hatta rekabeti farklı yönde körükleyerek - kıskançlık 
duyguları vb - her iki cinsin kişiliklerini çarpıtır. Kadınlar için aşk, bir 
girdaba dönüşür. Ne yapması, ne söylemesi, nasıl olması vs. dü-
şüncelerinin esiri olurlar, kişiliklerini alt üst eden davranışlar göste-
rebilirler. 

Yetişmesi gereği kadına dokunmak, sarılmak, öpmek vb. erkeğe 
yasak değil, doğal olarak verilen bir haktır. Erkek isterse bunları aşk 
içinde gerçekleştirir ve toplumsal olarak da onay görür. Ancak kadın 
tüm böylesi davranışlarda bulunmaktan men edilmiştir. Eğer böylesi 
davranışlar gösterirlerse "hafif" olmakla suçlanırlar. Kadınlar aşkta, 
farklı anlaşılacakları kaygılarıyla istedikleri gibi davranamazlar. İç-
güdüsel isteklerini gizlerler. Aşkın sonu ciddi bitecekse, kadınlar 
erkeğe kendilerini farklı göstermekle yükümlüdürler. Erkek de kadı-
nın davranışlarıyla aşkını sürdürür. Ciddi kadın, aşık kadın cinselli-
ğini reddeden kadındır. Aşk bir tabu haline getirilmiştir ama bunun 
altında yatan nesnellik ise kapitalizmin tüketimi körükleme ve düze-
nini koruma çabasıdır. 

Gerçekten günümüzde ikiyüzlü burjuva ahlak anlayışında bu çar-
pıklığı çok net olarak görebilmekteyiz. Bu ikiyüzlü ahlak anlayışının 
temelinde burjuvazinin tek eşli evlilik anlayışı yatmaktadır. Tek eşlilik 
biryandan kadınlar için, mutlak el değmemişliği gerekli kılarken diğer 
yandan ise eş aldatmayı, kıskançlığı, fuhuşu beraberinde taşır. Ka-
dınlar ekonomik veya toplumsal güvence altına girmek için "ahlaklı 
bir fuhuşu" kabullenirler. Engels'in belirttiği gibi: "Eğer kadın alelade 
bir orospudan ayrılıyorsa bunun tek sebebi, vücudunu bir ücretli gibi 
parça başına satmayıp, bir köle gibi bir defada tamamen satması-
dır." Fouruiere'e göre de; "Nasıl dil biliminde iki olumsuz kelimeden 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          169 

 

bir olumlu çıkarsa, tıpkı onun gibi, evlilik ahlakında da iki fuhuş, bir 
iffet çıkar." 

İşte içinde yaşadığımız burjuva toplumun ahlak anlayışı ve bunun 
sevgiye, aşka, cinselliğe yansıması. Kokuşmuş gelenek, görenek, 
töreler ve ideolojisiyle burjuvazinin ahlak anlayışını bireylere yansıt-
tığı yerden göğe kadar doğrudur. Cinsellik açıklanmaya çalışıldığı 
gibi rezalet bir durumdadır. Ve W.Reich’ın dediği gibi; "bireyin ruhsal 
sağlığını bozucu bir etmen" olarak işlemektedir. O halde ne yapa-
lım? K.Millet, W.Reich, S.Firestone vb. izleyicilerinin önerdiği gibi 
mutlak "cinsel özgürlük" mü çözüm? Eğer böyle olsaydı, bir zaman-
ların hippilerinin "savaşma, seviş" sloganlarıyla dünyanın en mutlu 
ve sağlıklı toplumunun oluşması, gerçekleşmez miydi?  

Cinsel özgürlük insanın kendi ürettiğine ve kendine yabancılaş-
madığı, üretken ve sağlıklı bir toplumda gerçekleşebilir ve ancak o 
toplumda cinsel özgürlükten söz edilebilinir. Cinsel özgürlük, özgür-
lüğün “yasalarının” bilince çıkarılması ve bu eylemin bilinçli davra-
nışlar olarak yaşama geçirilmesidir. Serbest aşk cinsel güdülerin 
tatminine, yönelen bir eylemdir. Yani bilinci değil kayıtsızlığı ve so-
rumsuzluğu ifade eder. Burada bir ayraç koyup tüm ürünlerin, malla-
rın ortak kullanıldığı, tüm bireylerin eşit koşullar da yaşadığı ilkel 
komünal toplumda da cinsel özgürlüğün var olduğunu söyleyelim. O 
zaman özlemimiz ilkel komünal topluma geri dönüş mü olmalı? 
I7.,18., ve l9. yy ütopik sosyalistleri hep bu toplumun özlemini yan-
sıttılar. Ütopik sosyalistler insanların sömürüldüğünü görüyorlar an-
cak, bilimsel bir yol ortaya koyamıyorlardı. Düşüncelerinde metafi-
zik, gerçek dışı, tarih dışı mükemmel bir toplumdan başka bir şey 
yoktu. Örneğin 18. yüzyıl ütopik sosyalistlerinden Dezaym "benim 
ölçütüm insan organizmasıdır" diyerek, insan doğasının, yetenek ve 
tutkularının bilinmesi ve doyurulmasını böyle bir toplum için koşut 
olarak ileri sürüyordu. Bu kişiler gibi kurtuluşu ilkel komünal topluma 
dönmekte görenler günümüzde de yok değil. 

Marksizm, toplumu bilimsel temeline oturtan bir öğretidir. İlk ba-
kışta Marksizmin komünist toplumu ile ilkel komünal toplum birbirle-
rine benzer gibi görünür. Ne var ki, bu iki toplum sınıfsız olmanın 
ötesinde birbirlerinden oldukça farklıdır. İlkel komünal toplumda bi-
reyin evrimi en alt düzeydedir. Bu nedenle bireyin gereksinmeleri 
çok ilkel ve basittir. Oysa komünist toplumda insanın fizik ve düşün-
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ce yeteneği en üst düzeye ulaşmış içgüdü ve gereksinimleri çok 
değişmiş, farklılaşmıştır. İlkel komünal toplumda birey doğa ve top-
lumsal varlığının ayırdında değildir. Oysa komünist toplumda bireyin 
davranışları kendi denetimindedir. Birey bilinçli olarak kendi tarihini 
yaratabilecek güce erişmiştir. Artık cinsel özgürlük tartışılmaz olarak 
toplumsal bir olgudur. Öyleyse özlemimiz komünist toplumun olu-
şumunu beklemek mi olmalı? 

Cinsel özgürlük, kadının gerçek iktisadi ve toplumsal özgürlüğüne 
kavuştuğu sosyalist toplumda da gerçekleştirilebilinir. Ancak bu ko-
şullarda sosyalist devletin ekonomik-siyasal düzenlemelerine koşut 
olarak toplumsal eğitim ve kültür devrimi zorunludur. Engels’in belir-
lemesi şöyle: 

"İktisadi nedenlerden doğmuş bulunan tek-eşlilik, bu nedenler or-
tadan kalkınca yok olacak mı?... Yok olması bir yana, tek-eşlik asıl 
bu andan sonra tam anlamıyla gerçekleşecektir. Gerçekten üretim 
araçlarının toplumsal mülkiyete dönüşümüyle birlikte ücretli emek 
de, proletarya da ortadan kalkacaktır; öyleyse, aynı zamanda, belirli 
bir sayıda kadın için, para karşılığı kendini satma zorunluluğu da 
ortadan kalkacak demektir. Fuhuş ortadan kalkınca, tek-eşlilik tehli-
keye düşmek bir yana, sonunda bir gerçek haline gelir, hatta erkek-
ler için bile.” Devamla: "Üretim araçları toplumsal mülkiyete geçtik-
ten sonra, karı-koca ailesi, toplumun iktisadi birimi olmaktan çıkar. 
Özel ev ekonomisi, toplumsal bir sanayi haline dönüşür. Çocukların 
bakımı ve eğitimi bir kamu işi olur; toplum meşru ya da gayrı-meşru, 
bütün çocukların bakımını, üzerine alır. Kendini sevdiği erkeğe ka-
yıtsız-şartsız vermekten bir genç kızı alıkoyan -ahlaki olduğu kadar 
iktisadi- başlıca toplumsal neden 'sonra ne olacak' kaygısı da aynı 
biçimde ortadan kalkar. Bu, cinsel ilişkilerde yavaş yavaş daha bü-
yük bir özgürlüğün yerleşmesi anlamı taşır. (Ailenin, Özel Mülkiyetin 
ve Devletin Kökeni. s.100) 

Öyleyse sosyalist toplumda sevgi, aşk ve cinsel özgürlük birbirle-
rini tamamlayan bir özde var olacaktır. “Söyleme kışkırtma" (F. Mic-
hel Cinselliğin Tarihi) olmaktan çıkacaktır. Sevmediği hatta uyuşa-
madığı halde "kaba herife" katlanmak zorunda kalan kadınlara sos-
yalist toplumda rastlanmayacaktır. Yaşamları boyunca salt cinsel 
uyarılmalar ve doyumsuzluklar nedeniyle birlikte yaşam sürdürmek 
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zorunda olacak bireyler de olmayacaktır. Kapitalist toplumda çocuğa 
gösterilen yapmacık sevgi, sınıf ayırımının getirdiği ezilmişlik duygu-
ları yerini gerçek insan sevgisi ve saygısına bırakacaktır. Kadın-
erkek ilişkileri, yaşam amaçlarının ayırdında, ürettikleri şeylerin ken-
dilerine yansıdığının bilincinde bir araya gelen bireylerden oluşan 
birliktelikler olacaktır. Feodal ve burjuva ahlakının sahte, yapmacık, 
bireysel doyuma yönelik, özveriden, sevgiden, saygıdan yoksun 
insanlar arası İlişkilere sosyalist toplumda yer olmayacaktır.  

Kadın-erkek ilişkilerinde aklımıza gelebilecek kapitalist toplumun 
getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıyla tüm toplumun birey-
leri gerçek anlamıyla aşk, sevgi, cinsel özgürlük ve mutluluğa ulaşa-
bileceklerdir. Bu ise, ancak sosyalist toplumun oluşumuyla, sosyalist 
demokrasi ve sosyalist bilincin yerleşmesiyle gerçekleşebilecektir. 
Böylece insanlık tam olarak kazanacaktır. 

★★★ 
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FİLİSTİNLİ KADINLARLA DAYANIŞMAYI  
YÜKSELTELİM !  

 

Yıl 1916 I. Paylaşım Savaşı’nın galiplerinden biri olan İngilizler ta-
rafından Sykos-Picot anlaşmasıyla "manda" uygulanan Filistin halkı 
İçin bu hiç de yeni bir durum değildi. Çünkü, onların tarihi işgallerle 
doluydu.  

Emperyalizmin temsilcilerinden biri olan İngiltere’nin Filistin'deki 
üstlendiği "görev" ise Siyonist korsan bir İsrail devleti kurmanın ön 
hazırlıklarını yapmaktı. Filistin halkının tüm direnişlerine ve ayak-
lanmalarına rağmen emperyalizmin ve onun desteklediği Siyonist 
cinayet çetelerinin özellikle çocuklar ve kadınlar üzerindeki katliam-
ları sömürgeci ikiyüzlü emperyalizmin, Filistin'in stratejik öneminden 
de dolayı, dikkatlerinin büyük bir kısmını Filistine yöneltmesi ve o 
zamanki çeşitli konjonktürel nedenlerle bir korsan İsrail devletinin 
kurulmasına neden oluyordu. Bu noktaya gelene kadar ki Filistinli 
işçilerin ve tüm Filistin halkının, emperyalizmi ve onun işbirlikçisi 
Siyonistleri Filistin’den atmak için ayaklanmaları ve direnişleri; sonuç 
getirmedi. Ve böylece Filistin'in ve dolaysız olarak da-Filistinli kadın-
ların yazgısı emperyalizm tarafından 1916 yılında yazılmıştı.  

1948 yılı emperyalizmin ve Siyonizmln Filistin'de korsan bir İsrail 
devleti kurdukları yıl oldu. Baskı, işkence ve katliamlardan geçirilen 
Filistin halkının direnişi ve kararlılığı karşısında onları ülkelerinden 
sürerek ve siyonistleri yerleştirerek işgal etmek olan ırkçı ve sömür-
geci politikalarını uyguladılar. Bir zamanlar faşist Nazilerin kendileri-
ne uyguladıkları işkenceci ve ırkçı politikayı bu defa faşist Nazileri 
aratmayacak kadar işkence ve katliamlarla Filistin topraklarına yer-
leştiler.  

1948'den günümüze kadar, Filistin halkı dünyada eşine az rast-
lanan baskı ve katliamlarla yüz yüze geldi. Aynı Filistin halkı yine 
dünyada eşine az rastlanır kararlılıkta emperyalizme ve siyonizme 
karşı direniş gösterdi. Her yenilgi onları geleceğe daha bilinci hazır-
ladı. Büyük sürgün, Kara Eylül, Tel Zaatar, Beyrut direnişleri ve 
hepsinde katliamlarla bastırılmaları inançlarından hiçblr şey yitirme-
lerine neden olmadı. Onları bugün de emperyalizmin ve siyonizmln 
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karşısında dimdik ayakta görüyorsak, geleceğe olan inançlarından-
dır. Filistin ulusal kurtuluşçusu ve siyonizmln eline ilk esir döşmüş 
Fatma Bervani bu durumu şöyle ifade ediyordu. “İşgal altındaki top-
raklardaki hapishanelerde uygulanan işkence, baskı ve zulüm dev-
rimci kadınlarımızı her gün daha da kararlı yapıyor, çelikleştiriyor. 
Geleceğe olan inançlarını her gün daha da arttırıyor. Emperyalizmin 
ve siyonizmln kan kusan silahlarının altında, dünya halklarına şöyle 
sesleniyor Filistinli kadınlar: “Emin olun bizi ortadan kaldıramaya-
caklar, yok edemeyecekler. Belki uzun sürecek ancak, sonunda BİZ 
KAZANACAĞIZ.” 

Fatma Bervani'den Leyla Halit’e kadar Filistinli kadınlar Kurtuluş 
Mücadelesinde onurlu yerlerini almış yüzlerce yiğit direnişçiler çı-
karmışlardır. "Mutlu bir hayat için sağlam bir inanç gereklidir. Korku-
suzca ölmek için de yine aynı şekilde sağlam bir inanç gereklidir." 
(Peter USAKOV) sözlerini yaşama geçiren Filistinli kadınlar özgür 
Filistin'in yaratılmasında unutulmayacak direniş ve mücadele azmi 
göstermektedirler. 

Bunlardan biri olan SENA MAHAYIDLİ'yi anmadan geçmek Filis-
tinli kadınların haklı mücadelesini anlamamaktır. Sonunun ölüm ola-
cağının bilinciyle, katıldığı eylemi gerçekleştirirken tek düşüncesi bir 
gün zaferi mutlaka Filistin halkının kazanacağı olmuştur. 1985 yılın-
da Cizzin bölgesindeki İsrail askeri konvoyuna intihar saldırısı dü-
zenleyerek Siyonistlere karşı özgür Filistin’in yaratılmasına duyduğu 
inancı, kararlılığı ve cesareti tüm dünya halklarına bir kez daha ka-
nıtlamıştır. Özgür Filistin'in oluşumuna kadar Filistin hallkı daha nice 
"Güneyli Gelinler" nice SENA’lar doğuracaktır, Onlar ki unutulmaya-
cak, direniş sembolleri olmanın ötesinde tarihe mâl olacaklardır. Ne 
birle ne ikiyle ne üçle. Yüzlerce binlerce Filistin kadını olarak tarihe 
geçeceklerdir. 

20.asrın son çeyreğindeyiz. Filistin halkı yine mücadelesini nihai 
hedefine ulaştırmanın "gerçek" adımlarını atıyor. Ve Filistin halkının 
mücadelesinin her yükseliş dönemlerinde toplu katliamlarla karşılaş-
tığı bilinen bir gerçek. Şimdiden her gün onlarca Filistinlinin katledil-
diğinin haberlerini alıyoruz. Dünya halklarının buraya yönelik imkân-
larını seferber etmede Enternasyonalist görevlerini yerine getirip 
getirmedikleri tartışma konusu olsa da, birilerinin bu konuda zorunlu-
luklarının gerektirdiği gibi davranmadığı açık. Burada Türkiye ve 
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Kuzey Kürdistan devrimci ve demokratlarına düşen görev de her 
zamankinden daha fazla kendini göstermekte. Son zamanlarda sö-
mürgeci T.C.'nin de kendini Filistin halkının mücadelesinin yanın-
daymış gibi göstermesi iki yüzlü sömürgeci politikasını iyice futur-
suzlaştırması, Kürdistan halkına karşı yaptığı baskı, işkence ve kat-
liamları kendinin hiç de korsan İsrail devletinin iki yüzlü ırkçı politika-
sından aşağı kalır yanının olmadığı bir gerçekken, emperyalizm 
tarafından da sömürgeci Türkiye burjuvazisi Orta-Doğu sorunu ve 
ana halkasını oluşturan Filistin sorunu karşısında sahte ikiyüzlü "iyi 
niyetli" işkenceci rolüyle görevlendirilmiştir. 

8 Mart Uluslararası Kadın Gününde Filistinli kadınlarla dayanış-
manın somut ifadesi ise emperyalizmin ve sömürgeci T.C.'nin iki 
yüzlü kanlı politikalarını boşa çıkartmak, Filistin ulusal kurtuluş mü-
cadelesindeki Enternasyonalist görevlerimizi nesnelleştirmek, de-
mokratların görevi, Komünistlerin ise zorunluluklarındandır.  

FİLİSTİN HALKI MUTLAKA KAZANACAKTIR ! 

KAHROLSUN EMPERYALİZM, SİYONİZM ! 

ZAFER FİLİSTİN HALKININ OLACAKTIR ! 

YAŞASIN FİLİSTİNLİ KADINLARIN KURTULUŞ MÜCADELESİ ! 

YASASIN ENTERNASYONALİZM !   
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8 Mart Özel Sayısı’nın arka kapağındaki resim siyah-beyaz, görsel 
olarak çok bozuk olduğu için tarafımızdan, aynı resmin renkli-orijinal 
kopyası ile değiştirilmiştir. {HznN}  
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Nuran AĞAN’dan İ.M.Ayçiçek’e mektup.  

 

Sevgili Dost, 

Sana bu Mektupta bir kaç şeye ilişkin görüşlerimi yazmak istiyo-
rum. 

İlk olarak, kadın sorunu üzerine, son günlerde oldukça canımı sı-
kan, "taktım ben bu işe" dedirten cinsten sorunumu anlatmak istiyo-
rum. 

Birçok şeyde olduğu gibi kadın sorunu konusunda da net bir 
perspektife sahip olmadığımızı sanıyorum. Belki daha doğrusu var 
olan perspektifi savunabilecek durum da olmadığımızı. Bize N.S 
imzalı yazılar perspektif denirken, 8 Mart'a ilişkin broşür de perspek-
tif olarak sunuluyor. Ayrıca, perspektiften farklı düşündüğümüz, id-
dialarına karşı 9 aydır yazılı görüş istememize rağmen bize yazılı 
görüş verilmiyor. Bazı arkadaşlar ne yazık ki erkek egemen anlayı-
şın kalıntılarını değil bizzat taşıyıcılığın yapmaktadır. Ve hızla bir 
geriye dönüş var, bir sene önce savunduklarımızdan. Bunlar daha 
çok sözlü düzeyde bu nedenle tartışma belli bir seviyeye ulaşamı-
yor.  

Sözlü düzeyde reddedilen geçmişte savunduğumuz konu; kadı-
nın BAĞIMSIZ örgütlenmesi. Arkadaşlar bağımsız ifadesini artık 
eskisi gibi kullanmaktan kaçınıyorlar. Bugün gazeteyi oluşturan ar-
kadaşlar bu ifadeyi kullanmak istemiyorlar. Çünkü: Gazete işçilere 
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hitab edecek ve böyle bir gazete kadınları örgütlenmeye çağırmalı 
ama bu örgütlenmenin adı Kadın örgütlenmesi olmalıdır. Niye? 
Çünkü: Bağımsızlık ifadesi sosyalistlere bir tepki olarak getirilmiştir, 
bu tür örgütlenmelerin geçmişteki tekrarını yaşamamak için belirt-
mek gerekir, biçiminde savunular var. Kısacası, işçi gazetesi olduğu 
ve sosyalistlere tepki biçiminde getirildiği gerekçesiyle bağımsızlık 
tanımını kullanmak istemiyor arkadaşlarımız. Benim anladığım bu 
oldu. Kadınlar örgütlenmeye çağırılacak ama Bağımsız örgütlenme-
si savunulmayacak. Genel kabul gören görüş bu. 

Bu konuya ilişkin görüşlerimi daha önceki mektubumda yazdığımı 
sanıyorum. O günden bu yana değişen, politika belirleyicisi olan 
arkadaşlarımızın görüşü doğrultusunda genel kabul görmesi. 

Bu konuda iknaya açığım. Ancak bugün benim için en önemli 
şeylerden biri kadınların, erkeklerden farklı olarak yaşadıkları sorun-
lara ancak kendileri sahip çıktığı sürece ve bu sahip çıkışı kendi 
BAĞIMSIZ örgütlenmelerinde yarattıkları sürece çözüm yolu bulabi-
lecekleridir. 

Bağımsız olmanın en önemli koşullarından biri, içselleşmiş bir bi-
çimde yaşadıkları erkek egemen anlayıştan kadınların kendilerini 
koparmalarıdır. Bu kopma sırasında en yakınındaki erkekle müca-
dele etmek zorunda kalacaktır kadın. Ve kadın bu kopuşu sağlaya-
bildiği sürece kendi dönüşümünün sağlayacak ve erkeğin dönüşümü 
hızlanacaktır. Bugün kadının özel alanda bire bir erkekle yaşadığı 
sorunlar nasıl sistemin bir gereği olarak düşünülüyorsa, erkek ege-
men anlayıştan kendini bağımsızlaştırma mücadelesi de o kadar 
sistemle karşı karşıya gelmesi olarak düşünülmelidir. 

Ve yine bugün yüzyılların birikimini hemen üstümüzden atabile-
ceğimiz, gibi bir düşünceye kapılmayın diyen arkadaşlar yarın bizim 
yaratacağımız toplumda da kadınların erkek egemen anlayışa karşı 
sürdüreceği mücadelenin süreceğini düşünmeleri gerekmektedir. 

Kadının kendine güvenmesi için, 

Kadının kendini geliştirmesi için, 

Her sınıftan kadının kendi varlığının farkına varması için, 
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Becerebildiğimiz ölçüde burjuva kadının da kendi sınıfını inkâr 
etmesi için, 

Ve kadının, kendisini politik mücadelede de yedek güç olarak de-
ğil, asli güç olarak görmesi için gereklidir kendi örgütlenmesini ya-
ratması.  

Bu örgütlenmenin ana gücü-motor gücü toplumun devinici gücü 
olan işçi sınıfı kadınlarıdır. Hal böyleyken işçilere hitab eden bir ga-
zetede işçi kadınlara kendi örgütünüzü yaratın demek, yoksa birile-
rinin dediği gibi "bölücülük" yapmak mı olacaktır? Sanırım arkadaş-
lar burjuvazinin yarattığı bu bölücülüğe katkıda bulunmak istemiyor-
lar. Bunun için   "kadınlar sizin sorunlarınız var ve bu nedenle örgüt-
lenmelisiniz" denilecek, ama "kendi örgütünüzü kendiniz yaratacak-
sınız" denilmeyecek. 

Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum ben, tartışmamı sürdürü-
yorum. Bir de işin acı yanlarından biri, kadın sorunu üzerine bir tar-
tışma yaparken, feminist olmadığımızı kanıtlamak zorunda bırakılı-
şımız. Kısacası sevgili dost, kendi çevremiz içinde bu işin bu kadar 
zor ve yıpratıcı olacağını hiç düşünmemiştim. Sorunla benim de 
ilgilenişim, araştırma yapışım bir sene gibi bir zamanı kapsıyor. Bu 
nedenle birçok noktada eksik ve yanlış bakıyor olmam da olası. Bu-
nun yanı sıra daha düne kadar soruna can alıcı bir biçimde duyarlı 
yaklaşan bir kısım arkadaşların genel faaliyetliliğin kıpırdanmasıyla 
birlikte bu duyarlılığının azalması, genel siyasi faaliyetlilikten sorunu 
koparması. Geçmişin bir tekrarı daha. Bundan hep korkuyordum.  

Bu noktada yazmak istediklerim şimdilik bu kadar. 

Bir de şu yayın organları sorunu var. Her şeyden önce yayın or-
ganlarının teorik-politik diye ayrılması bana pek doğru gelmiyor. 
Ayrıca şu ana kadar gözlemlediğim olay ise politikaya yüklenen 
misyon sadece yönlendirilik. {Sözcük “yönlendiricilik” olabilir.- HznN} 
Yani, kaba tabir edersek birileri politikayı üretir, birileri ise bu politika 
doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. Oysa ki, kitle, doğrultu-
sunda hareket edeceği politikayı kavramalı, neyi - neden yaptığını 
bilmeli. İstediğimiz yöne hareket ettirebileceğimiz bir kol yok karşı-
mızda. Bir insan kitlesi var. Düşünebilen, üretebilen ve iktidarı ala-
cağını iddia ettiğimiz bir kitle bu. Evet, kapitalizm eşitsizlikler toplu-
mudur. İşbölümlerini, buna dayalı uzmanlaşmayı yaratmıştır. Herke-
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sin eğitim seviyesi, kültürel birikimi aynı değildir... Bu nedenle her-
kes düşünce üretemez. Bütün bunlar doğru olan şeyler. Ama bugü-
nün doğruları, bizim yanlış şeyler olduğunu iddia ettiğimiz, aşılması 
gerektiğini savunduğumuz doğrular bunlar. Ve biz diyoruz ki yöneti-
lenlerin de yönetime katıldığı bir toplum yaratacağız. Peki, bunun 
adımlarını bugünden neden atmıyoruz? Her zaman ki kolaycılık. 
“Yüzyılların birikimin bir çırpıda üstümüzden atamayız. Lenin de 
burjuva hukukunu kullanmak zorunda kalmıştır bir süre.” Sanki ben 
devrim yapalım diyorum. Hayır, ben de devrim yapalım demiyorum. 
Sadece devrime sağlıklı ve sağlam olarak gidebilmenin adımlarını 
bugünden atabileceğimizi söylüyorum. Üretilen her şeyde olabildi-
ğince benim de katkılarımın olabileceği bir düzenleme yapılsın ki 
alınacak kararları sahipleneyim. Böylece "ben-biz, biz de ben” olsun. 
Bir yapı içinde birey olabilmenin koşullarından biri olarak görüyorum 
üretilen her şeye olabildiğince katkılı olabilmeyi.  

Bilmiyorum, sen de bir arkadaş gibi “ne ilgisi var bu söyledikleri-
nin dergi ve gazeteyle”  diyecek misin? Ben bunlarla bağlantılı dü-
şünüyorum derginin yeni biçimini ve yeni çıkacak gazeteyi.  

Dergi biçim olarak kendisinin okunmasını engelliyor. Biz insanla-
ra önce okumayı öğretmek durumundayız. Bunun için biçim önemli. 
Üç-beş kişinin, sen ben bizim oğlanın değil, yüzlerce kişinin okuya-
bileceği bir biçime sokmamız gerekiyor ve teoriyi elit bir kesimin de-
ğil, daha çok insanın kavrayabileceği bir düzeye oturtmamız gereki-
yor. Arkadaşlar hiç bir albenisi olmayan kapak hazırladıkları gibi 
yazıyı ilgi çekici hale getirecek şeylerden bir olan spot dahi kullan-
maktan çekinmişler. 10. sayıya kadar olan hali mükemmel demiyo-
rum ama bu halinin yanında oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. 

Derginin yeni halini şöyle mizansenliyorum. Kaşları çatık, ara sıra 
bıyıklarıyla oynayan, oldukça sert görünümlü ve ancak kendisi gibi 
olanlarla konuşan bir tip. Çünkü iş bölümleri var, çünkü herkes aynı 
eğitim seviyesi ve kültürel birikime sahip değil. Bu gerekçelerle açık-
lıyor böyle uzak olmasını. Benim yakınlığımı sana gazete verecek 
diyor. 

Gazete işçilere seslenecek, peki dergi kime? 

Dergi de işçilere seslenecekse ayrıştırma niye? 
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Politikayı ne ile üreteceksin? Teorisiz politika olur mu? 

Teorisini özümsetemediğin politikayı kime ve nasıl kavratacak-
sın? 

Lenin Iskra’da devleti anlatırken yanlış mı yapmıştır? 

Kısacası politikayla seslenmek istediğimiz kitleye neden teoriyle 
de seslenmiyoruz?   

Örneğin, biz işçi sınıfına seçimlerde burjuva partilerini değil ba-
ğımsız sosyalist adayları desteklemesi doğrultusunda politik hedef 
gösterirken, bunu biz istediğimiz için değil, kendi çıkarları bunu ge-
rektirdiği için böyle olmasını anlatacaksak, önce ona, burjuva devlet 
biçimini anlatmamız gerekmiyor mu? Bunu neden aynı yayın içinde 
yapmıyoruz. Kişileri okuması, tartışması için zorlamamız gerekiyor. 
Okuduğunda tartışacak, tartıştığında da üretecek. Üretmesi, yöne-
time katılmasını sağlayacaktır. O zaman üretilen şeyler birilerinin 
değil herkesin olacaktır. 

Bunu nasıl sağlarız? Bunun koşullarından biri yayınsa eğer, ya-
yının biçimine önem vermek gerekiyor. Kupkuru, üzerinde sadece 
yazıların olduğu değil hareketli canlı resimlerin bulunduğu bir kapak-
la albenili hale getirebiliriz. Teorik yazıda da iyi seçildiğinde fotoğraf 
ya da bir çizgi kullanılabilir. Ayrıca yazının içinden seçeceğimiz bir 
pasajı spot olarak kullanmak ve yazının başlığını iyi bulmak yazıyı 
çekici hale getire bilir. Bunlar biçime yönelik ve önemli şeyler. İçerik-
te ise kamuoyunun duyarlı olduğu ya da duyarlı kılınabilecek konu-
lar dokunana (sosyalist demokrasi, ve kadın sorunu bunlardan yal-
nızca ikisi) bilecek konular sosyalist demokrasi ve kadın sorunu 
bunlardan yalnızca ikisi) seçildiğinde o dergi sen ben bizim oğlanın 
değil, herkesin okuduğu ve tartıştığı bir dergi olacaktır diye düşünü-
yorum. Bu konuda da kadro yeterli diye düşünüyorum. 

Gazeteye ve dergiye harcanacak olan paralar birleştirilerek on 
beş gün veya haftada bir çıkabilecek hem teorinin hem politikanın 
yapıldığı bir yayın organı pekala yapılabilir diye düşünüyorum. Ve 
böylece yaşamın pratiğini hep birlikte yakalar ve o pratiğe yön ver-
me yetisini kazanmış oluruz. İşçi sınıfı birilerinin sandığı kadar “ko-
yun” değil diye düşünüyorum. 
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Bilmiyorum derdimi anlatabildim mi? Epey karışık oldu galiba. Bi-
raz alelacele ya yazdığımdan, biraz da konuya ilişkin düşüncelerimi 
yeterince ifade edebilecek bilgi birikiminden yoksun olduğumdan bu 
durum. 

Senin görüşlerini öğrenirsem sevinirim.  

Selamlar.  

 

Nuran AĞAN.  
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KADIN YOLDAŞLARIN  

DURUMU 
 

Kadın yoldaşların bugünkü durumu, genelde kadın sorununa na-
sıl bakıldığının değilse de, pratikte bu konuya nasıl yaklaşıldığının 
somut göstergesidir. Soruna bakışla ele alış arasında bir çelişki sap-
tanabilir. Bu da ister istemez bakışın sağlıklılığını tartışma konusu 
yapar.  

12 Eylül’e hazırlıksız yakalanmanın ardından, örgütsel sürekliliği 
kesintiye uğratmayacak tedbirler alınırken kadın yoldaşlar ve sem-
patizanların durumlarına bir cevap verilmiş idi. Büyük şehirlere ve 
büyük sanayi merkezlerine güçlerimizi toplayarak, sınıf arasında 
sağlam mevziler elde ederek, askeri diktatörlüğe karşı direnme 
odakları oluşturulabileceği ve mücadelenin böyle bir yolla, yani geri 
çekilme taktiğiyle geliştirilip yükseltileceği saptanmış idi. Büyük ka-
yıplar, dağınıklık vb., olumsuzluklara karşın geri çekilme başarıldı. 
Geri çekilme, kadın yoldaşların ve sempatizanların da “geri çekilme-
si” ile, evlere çekilmesi ile sonuçlandı. Geçici bir dönem için belki 
izahı yapılabilecek bir dönem için belki izahı yapılabilecek bu durum 
giderek kalıcı hale geldi. İki yıl boyunca esas olarak evlere kapanan, 
devrimci faaliyetin içinde doğrudan bir görev alamayan kadınlarda 
bu durumun iki yanlı bir etkisi oldu. Birisi, beklemenin de görev ol-
duğu her adım başında kendilerine hatırlatılmış kadın yoldaşlar ge-
leneksel “tevekkül” tavrına girdiler. Onların gerilemesine, savaş at-
mosferinin adım adım dışına itilmelerine yol açan bu duruma “alıştı-
lar”. Nasıl olsa erkek yoldaşlar onlara da yapacak bir iş vereceklerdi. 
İkincisi, geç de olsa bu beklemenin artık sona erdirilmesi gerektiğini, 
“tevekkül”ün sonuç vermediğini gören kadın yoldaşlar sert tepkiler 
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göstermeye başladılar. Güvenlerinin zedelenmeye başladığını açık-
ça söylemeye başladılar.  

Kadın yoldaşların durumlarını örgütsel sürekliliğe ilişkin tedbirler-
le izah etmek mümkün değildir. Tedbir adına iki yıllık ataleti kimse 
açıklayamaz. Faaliyetin sistemli hale gelmediği, faaliyetin düzenlil i-
ğiyle bu konuya da bir cevap bulunabileceği şeklindeki gerekçeler 
de tutarlı değildi. 

Kadın yoldaşların mevcut durumlarının, kadınlara bakışla ilgili bir 
yanının olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kadın yoldaşların erkeklere 
göre daha tecrübesiz vb., olduklarını belirtmek bir gerçeği ifade etse 
de, onların mevcut durumlarının izahı olamaz. Kaldı ki kadın-erkek 
ayrımı yapılmaması gibi bir kuralı benimseyenlerin tutunabilecekleri 
bir nokta bu olamaz. Toplumun “ikinci sınıf” yurttaşları olan kadınla-
rın, sosyalist örgütlenme ve faaliyet içinde “ikinci sınıf yoldaş” mua-
melesine tabu tutulmalarını anlamanın olanağı yoktur.  

Soruna genelde çözüm bulma iyi niyetleri, adım atmamayı geçici 
olan bir durumu kalıcılaştırmayı birlikte getirmiş. Neden?  

Kadına mal edilmiş, yakıştırılmış, tevekkül, sabır, bekleme nitelik-
lerinin zımnen de olsa kabulüyle buralara gelinmiştir. Mutfak - yatak 
odası – çocuk odası üçgeninin dışında bir kadın, komünist örgütün 
bir bireyi olarak kadın imajı kabul edilmiş ama henüz dört başı ma-
mur bir şekilde özümlenememiştir. Bu söylediklerimizin abartılmış 
olduğu, soruna genelde sağlıklıca bakıldığı, bakışta bir zaaf olmadı-
ğı ama koşulların zorlamasıyla bugünkü durumun ortaya çıktığı söy-
lenebilir. Bu bile ortada düzeltilmesi gereken bir yanlışlık olduğunu 
kanıtlamaya yeter. Koşullarla durumu izah etmeye çalışmak bir yere 
kadar haklı olabilirdi, ama artık böylesi gerekçelere sığınmadan bu 
konudaki eksiklik ve hatalar kabul edilmeli ve kadın yoldaşların ör-
gütsel çalışmada doğrudan ve somut görevler alması sağlanmalıdır. 
Hatta bu konuda kadınlara daha toleransla yaklaşılmalı, onlar teşvik 
edilmelidir. Herkes yeteneğine, tecrübesine uygun bir biçimde gö-
revlendirilmelidir. Beklemenin görev olmadığı kabul edilmelidir.  

Kadın yoldaşlara savaşta sırasını bekleyen “yedek asker” gözüy-
le bakıldığı sürece, kadın yoldaşların ailesel durumlarının istihdam-
larında engel teşkil etmesi olgusu yaşatıldığı sürece örgütlenmenin 
bir yanı eksik ve sakat olacaktır. Savaşta devreye girecekleri zaman 
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gelinceye kadar, “yedeklerin” adım adım eridikleri, savaş atmosfe-
rinden uzaklaştıkları, köreldikleri kavranmalıdır. Örgütsel çalışmada, 
kadın erkek herkese yapabilecekleri bir iş vermek, devrimci hareke-
te katkısını düzenli bir biçimde yapabileceği bir görev vermek, örgüt 
yaşatma ve yönetme sanatının abc’sidir.  

Bazı kadın yoldaşlarımızca filistenizm olarak nitelenen bugünkü 
uygulamanın ardındaki mantık aşılmak zorundadır. Kadınlar katıl-
maksızın devrimci mücadele başarıya ulaşamaz, diyenlerin iki yıldır 
yanı başımızda bizlerle birlikte zorluklara göğüs geren ve görev bek-
leyen kadın yoldaşların durumlarının değiştirilmesi için yeterli çabayı 
harcamaması bağışlanamaz.  

Bugünkü mevcut konumlarından rahatsız olan ve haklı olarak 
endişelerini dile getiren bir kadın yoldaşın mektubundan bazı bölüm-
leri aynen aktarıyoruz:  

“Erkek yoldaşlarımız bu konuya muhakkak bir cevap bulacak, bir 
çözüm yolu getireceklerdi. Ama kendi istedikleri zaman ve mekânda 
… Sorunun esas olarak yakalanmayı gerektiren halkası, kadın ve 
erkekler arasında ayrım yapılmamasıdır. Bugün ben bir erkek yol-
daşımın çektiklerini duyduğumda, ayrıldığını işittiğimde, başarılarını 
izlediğimde neler duyabiliyorsam ve bu duyduklarım bir kadın yolda-
şa duyabileceklerimizin aynısı ise, sizlerin de bizlerin bugünkü du-
rumumuzdan rahatsız olmanız, utanmanız, tedirginlik ve kuşku 
duymanız gerekir. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi kaygılanma-
yan, geleceğimiz ve bugünümüze ilişkin kuşkularımızı ta yüreklerin-
de, beyinlerinde duymayanların elbette ki ellerinden bir şey gelme-
yecektir. Ve onlardan medet ummak abestir.  

1917’leri gerçekleştirenlerin ülkesine baktığımızda gördüklerimiz 
karşısında bile üzüntü ve hüzün duyarken, kendi geleceğimizi düşü-
nürken endişe duymamak, ağlamamak elden gelmiyor. Öylesine 
radikal düşüncelere sahip olan önderlerin attıkları sağlam temellerin 
yerinde bugün yeller estikten sonra, varın bizim geleceğimizi düşü-
nün…  

Bugün her yönüyle erkeklerin tekelindeki örgüt sürgit böyle ola-
mayacaktır. Sizler isteseniz de istemeseniz de koyduğunuz engeller 
aşılacaktır. Bunu kadınlar yapamasa bile önderliğine soyunulan sınıf 
yapacaktır. Böylesi önemli gediği olan örgüte önderliği kolay kolay 
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vermeyecektir. Örgütün dışında gelişecek olaylar ona yön verecek-
tir. Bu konuda kitlelerin nabzını elinde tutmak değil, onların peşinden 
gitme akıbetiniz işten bile değildir. Bundan ötürü de tarih sizleri yar-
gıladığında verecek cevabınız olmayacaktır. 

Sizleri, filisten mantığa sahip olmadığınızı kanıtlamaya çağırıyo-
rum.” 

Bu satırlar üzerinde herkes yeterince düşünmeli, hiç değilse ge-
çen iki yıl boyunca kadın yoldaşların durumu üzerinde ne kadar kafa 
yorduğunu, bu konunun genel faaliyetimiz içinde ne kadar bir yer 
işgal ettiğini değerlendirmeli ve zaaflar açıkça ortaya konmalıdır. 
Ancak tutarlı ve derinlemesine bir değerlendirme çabası, varolan 
çarpıklığı ortadan kaldırmanın başlangıcı olacaktır. Kadın yoldaşla-
rın sesleri boşlukta yankılanmamalıdır. 

 

EKİM DERGİSİ. Sayı 3. 17 Ekim 1982.  
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Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü  

Geçici Merkez Komitesi 

 

Yoldaşlar, 

Üç yıldır askeri diktatörlüğün ağır baskıları altında arkası kesil-
meyen polis operasyonlarının saflarımızda yarattığı çalkalanmalara 
rağmen örgütsel varlığımızı, proletarya davasına, komünizme olan 
bağlılığımızla sürdürmeye çalışıyoruz. On binlerle tanımlanan ilişki-
lerimiz sayılabilir hale geldi. Saflarımızın yüzlerce yiğit evladı zin-
danlara dolduruldu. Yılların mücadelesinin yarattığı birikim gözleri-
mizin önünde gün be gün eridi. Bunlarla bitmedi. Genel toplumsal 
çalkantı kendisine ait biçimler içerisinde saflarımızda da kendisini 
ortaya koydu. Baskıların yıldırdığı insanlar, örgüt içerisinde yapılan 
hatalar, atılanlar,  ayrılanlar, teorik ve siyasal sorunlarda kargaşa, 
güvensizlikler; hepsi saflarımızda çeşitli örnekleriyle karşımıza dikil-
diler. Yetmedi, o hep güvendiğimiz önderliğimiz de maddi ve manevi 
darbeler yedi. 

Elbette ki bütün bunları gören ve yaşayan insanların bir kısmının 
"artık Kurtuluşçu bir komünist olmanın ve hatta komünist olmanın 
anlamı ne?" diye kendi kendine soruşturmayı başlatmaması olanaklı 
değil. Sormak var, sormak var elbet. Ama bir an için vazgeçmeliyiz 
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kendimizi sorgulamaktan, “niçin Komünistim, niçin Kurtuluşçuyum?" 
diye. Kara tablonun ardından daha bir üst düzeyde cevap üretebi l-
menin malzemesine sahip olmayan sorgulamanın başındaki yanıtı 
elbette ki o "niçin" de yatan "meğer gereği yokmuş"dan başkası 
olamaz. Tünelin ucunun tıkalı olduğu baştan bellidir! Avanaklıktan 
başka bir şey değildir artık o tünele dalmak!  

Militan bir komünist sorunu böyle kavramaz. Onun proletarya da-
vasına olan bağlılığı, en kara tabloyu bile üzerine yazı yazılabilecek 
bir nesne olarak kavramasını sağlar. Militan bir komünist militandır, 
çünkü burjuva topluma karşı sürdürülen mücadelenin zorluklarını, 
çıkmazlarını baştan benimseyerek onun içine atılmıştır. Militandır, 
çünkü bilim onun haklılığını her an kanıt lamaktadır.  

Evet, bugün küçüldük. Güçlerimizin birçoğunu yitirdik. Ama bize 
inançlarımızı yitirtilecek bir durum yoktur. Bu zor koşullar altında yüz 
yüze geldiğimiz sorunları tartışma süreci içerisinde aşacağımıza 
inanarak bir kampanya başlattık. Belki başlayan kampanya alışma-
mış olduğumuz, bu koşullarda yapılabileceğine inanmadığımız olgu 
ye durumları karşımıza dikmekte, bunlar duygu ve ön yargılarımızın 
duvarına şiddetle çarparak bizde “kötü bir şeylerin olacağı” endişe-
sini yaratmaktadır.  

Kampanyanın kargaşası belki de karanlık görünen tabloyu daha 
da karartıyor görünmektedir. Bunlar da doğru değil. Kampanyamız 
hiçbir kargaşa yaratmıyor. Var olanı daha görünür biçimde bizim de 
karşımıza dikiliyor. Bu sayededir ki, bizler çözüm yollarını daha ko-
lay bulma olanaklarını elde ediyoruz. Etrafımızda var olan dertleri, 
bu zor koşullar altında olsa da en ince noktasına kadar ortaya çıka-
rabildiğimiz ölçüde onlardan arınmanın devrimci olanaklarını da elde 
edeceğiz.  

Belki bir şeyleri kaybettik, Ama karşımızda dikilen sorunları çöze-
bilecek kabiliyetimizin tümünü kaybetmedik. Bilim bizim yol gösteri-
cimizdir. Ellerimizle oynatamayacağımız kayaların kaldıraçlar saye-
sinde nasıl oynatılabileceğini biliyoruz. Kaybettiklerimiz bizim biraz 
daha uzun yol yürümemize neden olacaktır. Bu yolu yürümeye der-
manı olanlarla yürümeye devam edeceğiz. Bugün içinden geçmekte 
olduğumuz tartışma kampanyası, moral bozucu değil, tam tersine 
bize moral veren bir olgu olarak benimsenmelidir. Önemli bir iş ya-
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pıyoruz. Dünya çapında dumura uğramış olan bir anlayışı diriltiyor, 
Marksizm-Leninizmin devrimci komünist ruhuna uygun davranıyor 
ve sorunlarımızı açıkça kamuoyu önünde tartışmaktan çekinmiyo-
ruz. Birbirimize tahammüllü olmayı, yoldaşlık bağlarını kırmadan 
birbirimizi açıkça eleştirmeyi biraz daha öğreniyoruz. Dogmatik fikir-
lerle donanmış bir anlayışla kuşatılmış dünyamızda yalnızca kapita-
list dünyayı değil, kendimizi de eleştirebilmenin pratiğini kapı arka-
sında değil, açıkta, bilgimiz ve imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz. 
Bu bize eksikliklerimizi göstereceği kadar çözüm yollarını da göste-
recektir. 

Böyle bir tartışma ortamını bir yığın olumsuzlukların sonucunda 
yaratmış olmamız, endişe yaratmamalıdır. Nedenler sonuçları elbet-
te ki güderler ama biz bunun bilincinde olduğumuz taktirde sürece 
her anında müdahale edebilme olanağına sahibiz demektir. Buna 
güvenmeye hakkımız vardır. 70 sonrasının karanlık günlerinde yo-
lumuzu açan devrimci mantığımızı yitirmedik. Tam tersine, arada 
gösterdiğimiz tüm zaaflara karşın bu mantığa bugün daha güçlü bir 
biçimde sahibiz. Bizi 70'lerin karanlık günlerinden çıkarıp ileriye fırla-
tan mantığımız, bugün aynı işi daha güçlü şekilde yapacaktır. Kam-
panyamız bu mantığımızın aksayan yönlerini ortaya çıkardıkça, he-
pimiz kendimizi daha fazla reşit, daha fazla yığınlara önderlik edebi-
lecek güçte göreceğiz. Kaybettiklerimizin bir kısmını da böylece ka-
zanmış olarak, büyük kayaları oynatabilecek bir kaldıraç olacağız.  

Bu süreçte olumsuz olgularla, kopmalarla yüzyüze geliyoruz. Bu 
bizi, süreci tek düze algılamaya sürüklememelidir. Devrimci mantı-
ğımızı devam ettirip geliştirdiğimiz ölçüde kaybettiklerimizi yeniden 
kazanacağız. 

Devrimci bilincimiz bizde devrimci bir hoşgörüyü var etmeye de-
vam ettiği müddetçe devrim yolunda yürüme azminde olan herkesle 
yollarımız yeniden kesişecektir. Bugün bizi terk edenlere çok geç-
meden tarih ve sınıf önünde haklılığımızı ispatlayacağız. Çünkü 
devrimci Marksizm’den yanayız. Çünkü proletaryanın çıkarlarından 
ayrı bir çıkarın savunucusu değiliz. Dün bu çizgiyi Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan’da bir kere daha yarattık. Bugün devam ettiricisi olacağız. 

Bunca sorunla yüz yüze gelmiş olmamıza bakarak bunların çö-
zümsüzlüğünü savunarak, kişilerin sorumluluğunu abartarak, moral 
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bozukluğunu yaygınlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bütün sorun-
lara karşın atılan adımların değerlendirilmesini doğru, hak ettiği bi-
çimde yaptığımızda, gözümüzü yalnızca ona dikleyip atılan adımla-
rın gerçek doğrultusunu kavradığımızda, moralimizi yüksek tutacak, 
üzerimize düşen görevi azimle ve arzuyla yerine getirecek gücü 
kendimizde bulacağız. 

Bu güveni kendimize duymaya hakkımız vardır. Hakkımız vardır, 
çünkü, bütün darbelere karşın yaşatabildiğimiz bir örgütümüz var. 
Çünkü sağlam bir ideolojik bakışımız, güçlü teorik ve siyasal bir te-
melimiz var. Yaratmasını bildiğimiz bu temeli yaşatmasını ve geliş-
tirmesini bildiğimiz ölçüde güçlü olacağız. Ama bu temelimizi yeterli 
bulmamalıyız. Onu sosyalizmin dünya çapındaki sorunlarına cevap 
verinceye değin geliştirmek ve genişletmek zorunluluğunda olduğu-
muzu bilmeliyiz. Bu bunalımlar dünyasında karşımıza koyduğumuz 
sorun böylesine büyük. Ama sorunların büyüklüğünün bilincinde 
olmak bize enerjimizi on misli arttırmaktan başka birşeyi düşündür-
memelidir. 

Bizim sorunlarımız dünya sosyalizminin yüz yüze bulunduğu, 
demokrasi, bürokrasi, proletarya entenasyonalizmi, ulusalcılık, vb, 
sorunlardan ayrı değildir. Tam tersine bunların küçük bir ölçekte 
bize yansımalarıdır. Bunlar bir çırpıda çözüp üzerinden ge-
çebileceğimiz ölçüde dar kapsamlı sorunlar değildir. Bunların çözü-
münde ileri doğru adımlar attıkça. kendi sorunlarımızın nasıl küçül-
müş olduğunu göreceğiz. Dün bu sorunlara yaklaşabilmeye elvere-
cek ideolojik ve teorik temelleri kurduk, bugün bu temeller üzerinde 
hatalarımızı ayıklayarak bu sorunların çözümünde adımlar atacağız. 
Böyle bir tespit bizi ne sahip olduğumuz sorunlara karşı ilgisizliğe 
götürmeli, ne de sorunlarımız karşısında bu sorunların çözülemeye-
ceği sonucuna.  

Tahlilci mantık sürdürebilen bir hareketiz. Bu önemli bir özelliktir. 
Bu özellik var olan sorunların tümünün birden önümüze serilmesini 
sağlamaktadır. Ama kötü olan bu değil, sorunların sorun olarak algı-
lanmamasına neden olacak bir mantığa sahip olmak olurdu. Sorun-
larımızı dahil oldukları problematiklere indirgeme becerisini göstere-
bildiğimiz ölçüde azaldıklarını da izleyeceğiz, izliyoruz. Kısa zaman 
içerisinde ulusal sorunda atmış olduğumuz sorunlar buna iyi bir ör-
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nektir. Buralardaki sorunları dahil oldukları problematiğe indirgedi-
ğimizde karışıklık ortadan kalktı ve tartışmaların sağlan temellere 
dayandırılması olanaklı oldu. 

Kurtuluş, tarih karşısında doğru ve bilimsel bir sorumluluk duygu-
suna ve bilincine sahip bir harekettir. Tarih ise ne olduğu belirsiz bir 
geçmiş ya da hayali bir gelecek değildir. O, insan eylemidir. Sınıflara 
bölünmüş toplum var olduğu sürece sınıflar mücadelesidir. Sınıflar 
mücadelesinde proleter yığınların safında, onun ön sıralarında atış 
hattında yer alan komünistler kendilerini diğer işçi ve sosyalist hare-
ketlerden ayıran önemli bir özelliğe sahiptirler: Sürmekte olan mü-
cadele içinde, bu hareketin proleter sınıf hareketinin geleceğini ve 
genel çıkarlarını görmek ve savunmak. Komünistler bu üstünlüğü, 
sahip olunan bilimsel bakış açısı, maddenin sonsuz bilgisini algıla-
yıp kavramamıza olanak veren diyalektik maddeci yöntemde bulur-
lar. Dogmatik ve formel düşünce ve davranışlardan olabildiğince 
kurtulabilmiş, komünizmi ulusal dar sınırların ötesinde uluslararası 
bir düzeyde kavrayan bir ideolojik bakış açısına sahip olmamız ve 
bu doğrultuda bilgilenme bilincinizi pekiştirme kararlılığımız, tarih 
karşısında haklı çıkacağımız güvenini bize veren biricik temeldir. Bu 
bakış açısından hareketle, örgütümüzün varlığını sürdürmek, onu 
sağlamlaştırmak olmazsa olmaz varoluş gerekçemizdir. GMK, dar-
belere, kayıplara, zaaflara ve hatalara rağmen içerisinden geçmekte 
olduğumuz siyahtan başka rengin olmadığının sanıldığı bu süreçte 
geleceğin bizin ellerimizle, aklımızla bilincimizle, fedakarlık ve karar-
lılığımızla kazanılacağına inanmaktadır. GMK bütün üyelerimizi, 
sempatizanlarımızı, bütün Kurtuluşçuları yıllardır adım adım inşa 
ettiğimiz teorik-siyasal platformumuz üzerinde ve TKKKÖ saflarında 
engelleri birlikte aşmaya, geleceği daha sağlam ve güvenle inşa 
etmeye çağırmaktadır. GMK, bilimsel bir bakış açısı ve gizlilik kural-
larını titizlikle uygulayan bir disiplin anlayışı içinde sorunlarımızı ve 
engelleri aşacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu bir kez daha ilan 
eder.  

 

TÜRKİYE VE KUZEY KÜRDİSTAN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ  

Geçici Merkez Komitesi  
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KURTULUŞ ÖRGÜTÜ TÜZÜĞÜ 

 

1- Marksist-Leninist bir örgüt olan KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'nün tü-
züğü, koşulların ve örgütün durumuna bağlı olarak kongre tarafın-
dan değiştirilir.  

Tüzük değişikliği 2/3 oy çokluğuyla yapılır.   

2- ÜYELIK: KURTULUŞ örgütünün programatik görüşleri doğrul-
tusunda faaliyet yürüten; proletarya davasına bağlılık ve bu yolda 
fedakarlığa katlanmak konusunda örgüte gereken güveni veren; 
örgütün organlarının birinde düzenli ve gizli faaliyet yürütebilecek 
konumda olan; düzenli aidat ödeyen herkes üyeliğe kabul edilir.  

ÜYELİĞE KABUL: Yukarıdaki niteliklere sahip herkes iki üyenin 
önermesi ve GMK’nın veya Yerel Komitenin 2/3 oy çoğunluğu ile 
örgüte üye kabul edilir. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Tüm üye-
ler seçme seçilme hakkını kayıtlı oldukları yerel örgütler aracılığıyla 
kullanır. Örgütün bütün sorunlarının çözümüne katılmak her üyenin 
görevidir. Her üye görüşlerinin tüm örgüte duyurulmasını istemek, 
taleplerini bir üst organa ya da MK'ya iletmek hakkına sahiptir. Bu 
hakkın kullanılmasının gereklerini yönetici komiteler yerine getirmek 
zorundadır. 

3- Üyelik maddesindeki niteliklerinden birini kaybeden üye ilgili 
komite tarafından üyelikten düşürülür. Üyelik niteliklerini aksatanlar 
uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma ile cezalandırılır. Her üye üyelik-
ten çıkarma ve cezalandırılma konularında üst organlara ve kongre-
ye başvurabilir. 

4- Örgüt içinde pozitif ayırımcılık uygulanır. Örgüt kabul ettiği po-
zitif ayırımcı politikanın gereği organ seçimlerinde kadınların temsil 
edilmesini bugünkü koşulları dikkate alarak esas alır. Gelişmelere 
bağlı olarak bu politikayı somut esaslara bağlar. 

5- MERKEZ KOMİTESİ (MK): 

A) MK : örgütün işleyiş ve yönetiminden, ideolojik ve teorik geli-
şiminden sorumludur. Bu görevlerin yerine getirilmesi için koşullara 
bağlı olarak kendi içinde işbölümü yapar. 
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B) MK, kurduğu yerel komitelerin ve gerekli özel ve uzmanlık or-
ganlarının ve fraksiyonların kurulup kaldırılmasına, bunlara üye 
atanma ve çıkarılmasına 2/3 oy çoğunluğuyla karar verir. MK içi 
organların durumu için de aynı oran geçerlidir. Diğer kararlarını salt 
çoğunlukla alır. 

6- YEREL ÖRGÜTLER: İl ve bölgedeki organların tümünden olu-
şur.  

A) YK : Yerel örgütün yönetici organıdır. Gerekli koşullarda kendi 
yürütme organını seçer. MK ile bağlantıyı sekreter kurar, gerekli 
özel ve uzmanlık organları ve fraksiyonların, bölge ve fabrika/işyeri 
komitelerinin kurulup kaldırılmasına bunlara üye atanma ve çıkarı l-
masına 2/3 oyla karar verir. Aynı oranda oyla kendi bileşimini değiş-
tirebilir. 2/3 oranı kendi iş bölümü içinde gereklidir. Diğer konularda 
salt çoğunlukla karar verir. Yerel komiteler kuruluşlarından 6 ay son-
ra üye alabilirler. 

B) ALT BÖLGE KOMİTESİ : 

Büyük şehir ve bölgelerin alt yönetici organıdır. 

c) Örgütümüzün temeli fabrika hücreleridir. Fabrika komitesi fab-
rika hücresinin yönetici organıdır. Mahalli hücreler de kurulabilir.  

7- KONFERANS 

Örgüt sorunlarının çözümünde tavsiye niteliğinde kararlar alır. 
Kongre toplanmasına çoğunlukla karar verir. MK’nın çoğunluğu 
^rafından toplantıya çağrılır. Üyelerin 1/3N ü veya yerel Komitelerin 
yandan fazlasının isteği üzerine toplanır. 

Konferans, MK, uzmanlık organları ile Yerel Komitelerin temsilc i-
lerinden oluşur. 

MK, gerekli kişileri oy hakkı olmaksızın konferansa çağırabilir. 

8- KADIN KONFERANSI: 

Kadın sorunu alanında tavsiye niteliğinde kararlar alır. Merkezi 
kadın grubu, Yerel örgütlerin kadın grubu temsilcilerinin katılımıyla 
toplanır. Konferansa oy hakkı olmaksızın gerekli kadınlar çağırılabi-
lir. 
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9- YEREL ÖRGÜT KONFERANSI: 

Yerel Komite'ye tavsiye niteliğinde karar alır. YK çoğunluğu veya 
YK’ya bağlı organların yarısının, üyelerin l/3vünün isteği ile toplanır. 
Yerel Komite ve yerel organların temsilcilerinden oluşur. YK gerekli 
gördüğü kişileri oy hakkı olmaksızın çağırabilir. 

10- KONGRE: 

Örgütün en yetkili organıdır. Yerel örgütlerin kongrelerince MKN-
nın belirlediği oran içinde seçilen delegelerden ve MKvdan oluşur.  

Kongre 2 yılda bir toplanır. Olağanüstü olarak üyelerini /3Nünün 
ya da MK’nın 2/3vünün isteği üzerine en geç 4 ay içerisinde toplanır. 
Yerel örgüt kongresi ise YK ve kendilerini seçen üye kadar oy hakkı 
olan delegelerle toplanır. 

11- YURTDIŞI ÖRGÜTÜ: Yurtdışındaki organların tümünden 
oluşur. 

A) YURTDIŞI KOMİTESİ: 

Yurtdışının yönetici organıdır. Yurtdışı Komitesi çalışmalarında 
MK’sine karşı sorumludur. Yurtdışı örgütüne 2/3 oranıyla üye alır. 
Yurtdışı üyeleri örgütün kongre ve konferanslarında oy hakkına sa-
hip değillerdir. Ancak bu hak ülkeye dönüşle kazanılır. 

B ) YURTDIŞI KONFERANSI: 

Yurtdışı örgütünün sorunlarının çözümünde tavsiye niteliğinde 
kararlar alır. Yurtdışı Komitesi ve ülke komitelerinin temsilcilerinden 
oluşur. Konferansa yurtdışı komitesi gerekli kişileri oy hakkı olmak-
sızın çağırabilir. 

C) YURTDIŞI KONGRESİ : Yurtdışı örgütünün en yetkili organı-
dır. Ülke örgütlerinin kongrelerince Yurtdışı Komitesinin belirlediği 
oran üzerinden seçilen delegelerden ve Yurtdışı Komitesinden olu-
şur. 

Yurtdışı Kongresi yılda bir toplanır. Olağanüstü olarak ise, bir ön-
ceki kongre ve konferansa katılan ülke örgütlerinin yarıdan bir fazla-
sının, üyelerin 1/3'ünün ya da Yurtdışı Komitesinin 2/3'ünün isteği 
üzerine toplanır. 
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12- MK, MK yedekleri ve YK sekreterleri ile, YK'lar ise YK yedek-
leri ve organ sekreterleriyle yılda en az iki kez Genişletilmiş Yerel 
Komite (GYK) toplantıları yapar. GMK, MK çalışmalarını GYK'lar ise 
YK'ların çalışmalarını değerlendirir ve oy çokluğuyla Konferans top-
lanmasına karar verebilir. 
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TKKKÖ MYO. KURTULUŞ. Sayı 8. Mart 1983.  

Aysel SEZGİN.  

Bundan 73 yıl önce, 8 Mart 1910'da çeşitli ülkelerden gelen 
emekçi kadınlar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplandılar. 
Eşit haklara kavuşmak, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek, 
savaşsız, barış içinde bir dünyada çocuklar yetiştirmek, sömürüşüz 
bir dünyanın yaratılması için tüm yaşamlarını adamış devrimci, de-
mokrat ve sosyalist kadınlar 8 Mart'ı tüm dünya emekçi kadınlarının 
birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ilan ettiler. 

Neydi 8 Mart'ı "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan ettiren etken-
ler? 

8 Mart 1908'de konfeksiyon işçisi binlerce kadın ABD'nin New-
York şehri sokaklarında seslerini yükseltiyorlar ve Kapitalizme karşı 
mücadele bayrağını açıyorlardı. İş yaşamlarındaki ağır koşullar kar-
şısında Sosyalist Partinin çağrısına uyarak renk, dil, din vb. ayı-
rımlar yapmadan, bir bütün olarak birleşiyorlardı. Militanca sokaklara 
akın edan proleter kadınlar şu taleplerde bulunuyorlardı: “Eşit işe 
eşit ücret", "işçi annelere gerekli bakım", "iş yerlerinde yeterli sağlık 
koşulları", sendikalarda örgütlenme hakkı". 

Öncülüğünü proleter kadınların yaptığı bu yiğitçe başkaldırıdan 
iki yıl sonra Alman İşçi Sınıfı'nın önderlerinden, Kadın hareketinin de 
lideri Clara Zetkin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta toplanan 
"Uluslararası Sosyalist Kadınlar Birliği"nin II.Kongresinde, 8 Mart'ın 
"Uluslararası Kadınlar Günü" olarak bütün dünyada kutlanması öne-
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risinde bulunuyordu. Clara Zetkin'in bu önerisi büyük bir coşkuyla 
kabul edildi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu karardan sonra İlk kez 1911 yı-
lında Almanya, Avusturya, Danimarka ve İsviçre'de kutlandı. Kutla-
malara büyük bir kitle katılımı oldu. Daha sonra 1912'de New-
York'ta "4O.OOO'in ayaklanması" olarak bilinen tekstil iş kolundaki 
genel grev 1908'de proleter kadınların başlattığı mücadelenin bir 
devamı olmuştur. Artık proleter kadınların başını çektiği kadın hare-
ketleri bütün dünyada bir çığ gibi gelişiyordu. Özellikle Rusya'daki 
emekçi kadınlar gelişen devrim mücadelesine de bağlı olarak bu 
mücadelenin tam ortasında yerlerini alıyorlardı. 1914 yılında Peters-
burg'da kadınlara seslenen ilk sürekli yayın olan ve Nadejda Krups-
kaya ile Inessa Armand tarafından hazırlanan "İşçi Kadın" adlı dergi 
çıkarılmaya başlandı. 8 Mart 1917'de Petrograd şehrinde büyük bir 
kitle gösterisi yapan Rusya'nın emekçi kadınları, 1917 Ekim Devrimi 
sırasında işçi sınıfının yanında yer alarak kendi kurtuluşlarının an-
cak ve ancak sosyalizmle olabileceğini bütün dünya kadınlarına 
ispatladılar. 

Zaten M-L'e göre kadın sorunu sonsuz ve çözümsüz bir sorun 
değildir. Aksine geçici tarihsel bir sorundur. Tarihsel süreç içerisinde 
kadın sorununu incelediğimizde görülen gerçek, kadınların alçakça 
esirliğinin, sömürücü toplumlarda binlerce yıldır devam etmiş ve 
etmekte olduğudur. Burada şu soruyu sormak gerekir. Bütün toplum 
biçimlerinde kadınların durumu aynı mıdır? Elbette ki hayır. Sınıfla-
rın oluşumuyla yani sınıflı toplumlara geçişle birlikte, kadınların zo-
runlu köleliği de başlamıştır. Her üretim biçiminde üretici güçlerin 
konumuna göre de değişik biçimler almıştır. Özel mülkiyetin ortaya 
çıkmasıyla ve toplumun sınıflara ayrışmasıyla kadın, alınıp satılan 
bir meta olarak görülmüş ve özgürlüğü tamamen yok edilerek üze-
rindeki baskı ve sömürü her geçen gün daha da azgınlaşmıştır. Kö-
leci ve feodal toplumlarda kadınların bu sömürüsü net olarak görül-
mektedir. 

Ancak kapitalist topluma geçişle birlikte kadınlar ikinci bir sömü-
rüyle de karşı karşıya kalmışlardır. Kadının kadın olarak sömürüsü 
(yatak odası, çocuk odası ve mutfak köleliği) birinci, ikincisi ise işçi, 
emekçi kadınların ekonomik köleliğidir. Kapitalist toplumda artı de-
ğer sömürüsü, kadınların sömürüsünü de perde arkasına gizlemiştir, 
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burjuvazi sınıf ve sınıflar mücadelesini reddeder. Bakış açılarına 
göre ise kadın sorunu sınıfsal değil cinseldir. Kadınlar ikincil insan-
lardır. Onlar doğuştan talihsizdirler ve kaderlerine karşı gelmemeli-
dirler. Erkeğine kesin itaat etmelidirler vb...  

Kapitalizmin emperyalizm çağında emekçi kitleler her geçen gün 
daha fazla yoksullaşmaktadırlar. Bu yoksullaşma sonucu kadınlar 
da ekonomik mücadeleye her geçen gün daha büyük oranlarda ka-
tılmaktadırlar. Bu durum, yani kadınların da çalışma zorunluluğu, 
kapitalistlerin işine gelmektedir. Kârlarına kâr katabilmek için kadının 
işgücünü daha ucuza satın almakta, en ağır ve niteliksiz işlerde ka-
dınları çalıştırmaktadırlar. Kapitalist ülkelerin pek çoğunun ya-
salarında kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptirler. Ne var ki kadın-
lara verilen bu haklar da göstermelik, şeklen eşitliktir. (Seçme, se-
çilme hakkı vb.) göstermelik bu haklar kadın sorununu sınıfsal teme-
linden saptırabilmek için kullanılmaktadır. Kadınların karşı karşıya 
olduğu eşitsizliği sınıfsal açıdan değil, kadın-erkek eşitsizliği olarak 
göstermektedirler. Kİ bu feminizmdir. Bugün dünyanın birçok ülke-
sinde ve Türkiye'de feminist dernekler faaliyet lerini sürdürmektedir. 

Lenin burjuva toplumunda kadın sorununun kadınlar hesabına 
çözümlenemeyeceğini belirtmektedir. Tam kurtuluşun kapitalist top-
lumu yıkarak, yerine sosyalist toplumu kurmakla gerçekleşeceğini 
söylemektedir. Lenin, kadınların kurtuluşuna ve onların kapitalizme 
karsı olan mücadeleye katılımına özel bir önem vermiş, yazılarında 
bu konuya açıklık getirmiştir. "... Bütün kurtuluş hareketlerinin tecrü-
besinde görüldüğü gibi, devrimin başarısı kadınların ona ka-
tılmalarına bağlıdır". "Emekçilerin kurtuluşu emekçilerin davasıdır. 
İşte böyle, kadınların kurtuluşu da kadınların davası olmalıdır". 
"Sosyalist devrim, toplumun büyük bir kısmı, kadınlar, katılmaksızın 
gerçekleştirilemez" demektedir. Yalnızca yasalarda çerçevesi çi-
zilmiş biçimsel olarak kadın-erkek eşitliği değil, gerçekten hayatın 
her alanında ekonomik-sosyal eşitliğin olabilmesi ancak ve ancak 
kadınlar için de sosyalist toplumu kurmakla gerçekleşecektir. Bize 
bunu sosyalist toplumlar kanıtlamışlardır. 

Türkiye'de devrimci-demokrat kadın hareketlerinin geçmişine ba-
karsak, onun köklerinin derin olmadığını görürüz. Devrimci hareketin 
geçmişten aldığı deney ve tecrübelerden, devrimci-demokrat kadın 
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hareketinin yoksun olduğunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de sosyalist 
hareketin proletarya tabanına oturmamış olması, dağınıklığı vb. du-
rumları kadın hareketinde de belirleyici rol oynamıştır. Çeşitli siyasi 
akımlara bağlı, onların teori ve pratiği doğrultusunda örgütlenen 
kadın dernekleri kurulmuştur. Bunların bazıları ayrı örgütlenmişler, 
bazıları da kendi içlerinde kadın sorununa eğilmeye çalışmışlardır. 
Belli olumsuzlukların yanı sıra bu dernekler işçi ve emekçi kadınların 
sorunlarına cevap verememiş ve kadın hareketinin bütünlüğünün 
parçalanmasına da neden olmuştur. 

Önceden de belirttiğimiz gibi sosyalist hareketin nesnel durumu 
ve sınıf mücadelesinin kendiliğinden gelişimi doğal olarak kadın 
hareketinde de belirleyici rol oynamıştır. Bu da 12 Eylül askeri dikta-
törlüğüyle birlikte zorunlu dağılımı ve faaliyetsizliği getirmiştir. Tabii-
dir ki devrimci-demokrat kadın hareketinin gelişiminin cılız ve yeter-
siz kalışına yalnızca bu saydıklarımız değil başka etkenler de neden 
olarak gösterilebilinir.  

Bugün her proletarya sosyalistinin kendine şu soruyu sorması ge-
rekmektedir: "Ben eşimin, anamın, kızımın veya kızkardeşimin, fab-
rikamdaki, işyerimdeki kadınların devrimci mücadele içinde yer ala-
bilmesi için, eğitilmesi ve tecrübe kazanması için gerekli çabayı sarf 
ettim mi?" Bilindiği ve hayatın gösterdiği gibi, eğitilmemiş, bilinçsiz 
bir kadın, hayatın her alanında ve devrimci mücadelede kendisi is-
temeden de olsa fren vazifesi görmektedir. Burjuvazi grev ve dire-
nişleri kırmak için proleterlerin eşlerinden yararlanmak arzusuyla 
nasıl onlara acıklı mektuplar yazıp, görüşmelere gelip iknaya çalışı-
yorsa (!) Cunta da bugün aynı şekilde devrimci kadınlardan medet 
ummaktadır! İşkencelerde erkek yoldaşların eşlerine, kızkardeşleri-
ne veya analarına yapılan insanlık dışı baskılar bilinmektedir. İçinde 
yaşadığımız ve bizi bekleyen zor günler bütün kadın yoldaşlar için 
önemli bir deney olmaktadır.  

Her devrimci kadının da bugün kendine “ben kendimi devrimci 
mücadelenin bir neferi olarak yetiştirebildim mi?” sorusunu sorması 
gerekir. Alınan yanıt ne olursa olsun, bugünün illegalite koşullarında 
mücadele yöntemlerini kavramak, onları özümsemek ve teorik ye-
tersizliklerimizi ne kadar sınırlı koşullarda olursak olalım gidermek, 
bu doğrultuda büyük bir çaba harcamak zorundayız. Ki proletarya-
nın devrim mücadelesinde "sosyalist kadınlar" olarak yer alabilelim.  
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Örgütümüzün bugün gelmiş olduğu aşama içerisinde, kadın yol-
daşların durumunun daha bir netlik kazanacağı kuşkusuzdur. Dev-
rimci-demokrat kadınlar olarak bizler de, kendimizi bu doğrultuda 
örgütümüz içinde görevler almak üzere hazırlamalıyız. Bütün dün-
yadaki sosyalist kadınların mücadeleleri bizlere rehber olmalı, onla-
rın azim ve kararlılıklarını kendimize örnek almalıyız. 

Bugünkü faaliyetsizlik içinde kendimizi geçmişle avutmaktan, ka-
ramsarlığa düşmekten, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kaynak-
lanan gereksiz ve yersiz çıkışlardan kaçınmalıyız. Tam tersine; her 
birimiz kendimizi kollektif yaşamı kavramaya, olaylara objektif bak-
mayı öğrenmeye ve kendimizi liberalizmden kurtarmaya zorlamalı 
ve bunları birer görev olarak kabul etmeliyiz. Bizlere yardımcı her 
zaman örgütümüz ve erkek yoldaşlarımız olacaktır. Biz kadınlar da 
ancak ve ancak örgütümüze olan güvenimizle devrimci-demokrat 
mücadelemizi sürdürebiliriz. 

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, bütün dünyadaki devrimci-
demokrat kadınların seslenişini yenileyelim ve kendimizi gelecek 
günlere hazırlayalım.  

 

- KADINLARIN KURTULUŞU İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞUNA 
BAĞLIDIR! 

- YAŞASIN BÜTÜN DÜNYA KADINLARININ DEVRİMCİ-
DEMOKRATİK MÜCADELESİ! 

-  YAŞASIN SOSYALİZM!  

 

TKKKÖ MYO. KURTULUŞ. Sayı 8. Mart 1983.   
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1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE BELGESİ 

 

Tarihin ve toplumun bu aşamasında sosyalistler ve sosyalist ör-
gütlenmeler cinsiyetçilikten arınmış değildir. Tüm toplumsal ege-
menlik biçimleri gibi erkek egemenliği de bireylerin iyi niyetleriyle 
aşılamaz. 

Çünkü; erkek egemenliği bireylerin niyetlerinden bağımsız, sınıf-
ları, ulusları, ırkları da kesen toplumsal nesnel bir olgudur.  

İnsanlığın özgürleşmesi ve emeğin kurtuluşu için mücadele eden 
sosyalist yapılanmaların erkek egemenliğini aşması doğrultusunda 
yapısal ve kurumsal önlemler alıp, bu köklü egemenlik biçiminin 
parçalanması ile ilgili ciddi bir mücadeleyi önüne koyması gerek-
mektedir. 

Sosyalist toplumlarda da cins ayırımı uygulamalarının devamı, 
sosyalizmin tek başına kadınların kurtuluşunu sağlıyamadığı, kadın-
ların, kadın bakış açısıyla kurtuluşları doğrultusunda bir mücadeleyi 
de örgütleyip yürütmeleri ve bir güç olmaları zorunluluğu kendini 
dayatmıştır. 

Bireyler ve toplumsal gruplar birden çok kimliğe sahip olabilir. 
Sömürülen sınıflar işçi ve emekçi kimliği ile sömüren sınıfa karşı 
sınıf mücadelesi yürütür, bunun adı sosyalizm mücadelesidir. Sö-
mürge uluslar, ulusal kurtuluş mücadelesi yürütür. Bu mücadele 
kapitalizme karşıda olmayabilir. Ancak kapitalist devletin çözemediği 
ulusal sorunu çözmek sosyalistlerin demokratik devrim programına 
dahildir. Cins olarak ezilen kadınlar cins egemenliğine karşı kadın 
kurtuluş mücadelesi vermelidirler. Bu mücadelenin adı feminizmdir. 
Ancak kadınların cins baskısına uğramaları ve devamı kapitalizmin 
çıkarıdır. Kadınların toplumsal grup olarak ezilmelerinden kapitaliz-
min sayısız çıkarı vardır. Yeniden üretim sürecinde ödenmemiş 
emekleri dolayımlı olarak sermayenin büyütülmesine katkıda bu-
lunmaktadır. Kadınlar çalışma yaşamına başladıklarında, evde yap-
tıkları işlere benzer mesleklerde çalıştırılmakta, bu deneyimlerini 
ücretsiz gelenek ve görenekler yoluyla edindikleri için, kalifiye işçi 
sayılmamakta ve ücretleri düşük tutulmakta genel işçi ücretlerinin 
geriye çekilmesine temellik etmektedir. Kapitalizmin kadınların ezil-
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mesinin başladığı düzey olarak ailenin korunması, yüceltilerek güç-
lendirilmesinden çıkarı olduğu sürece kadınların kurtulmaları olanak-
lı değildir. 

Kadınların cins olarak kurtuluşunun koşullarını oluşturacak Sos-
yalizmdir. Bu nedenle kadınlar sosyalizm mücadelesinde yer almak-
tadırlar. Kadın kurtuluş mücadelesinde yer almaktadırlar. Kadın kur-
tuluş mücadelesini zorunlu kılan ayrı bağımsız bir kadın örgütlen-
mesi yaratmak durumundadırlar. Bu mücadelenin ekseni kurtuluş ve 
özgürlük perspektifi olmalıdır. 

Örgütümüz kadın sorunu-cins ayırımına, cinsiyetçi politikalara 
karşı ciddi görünen tartışmaları yürütmüş, ülke genelinde dikkatleri 
kendisine çeken bir söylem edinmiş; ancak yapısı içinde kadın yol-
daşların istihdamı, yönetsel mekanizmaları eşit paylaşmaları konu-
sunda yeterli önlemleri alamamış ikameci sosyalistlerin bile gerisin-
de bir konumda kalmıştır. 

Tarihimiz içinde en nitelikli kadın yoldaşların kopuşunu engelle-
yecek ciddi önlemler alamamış, onların medya içindeki üretkenlikle-
rine seyirci olma durumuna düşmüştür. Bu kan kaybını "yılgınların 
kaçışı" olarak açıklamak, inandırıcılıktan hayli uzaktır. 

Kadın çalışması örgütün öncelikli görevlerinden değil de, kadınla-
rın yan görevi, özel bir çalışma alanı olarak görüldü. Kadınlara yöne-
ticilik görevi vermedeki isteksizlik; yetenekli, deneyimli ve yeterli 
kadın bulunamadığı gibi dışlamalar kadınlara, güvensizlikler, kadın-
ların politikalarının ve söylemlerinin feministçe olduğu gibi görüşler 
saflarımızda egemen oldu. Kadınların yapamadıkları üzerinden, 
yapacakları tartışılmış, güvensizlik ekseninde olan politikalarına dair 
değerlendirmeler yapılmış, bunun sonunda kadınların inisiyatifsiz 
davranmaları "bekle gör" tavrı, gerilimli ve dayatmacı ilişkileri doğur-
du. 

5.Konferanstan sonra doğrudan seçimle görev alan irade, koor-
dinasyon döneminde oluşturulan kadın grubunu, grubun görüşünü 
almadan, kendilerine haber verme gereği bile duymadan lağvetmiş, 
üyeleri bunu raporda okumuşlardır. 

Hatta en diri duran kadın yoldaşlarını, yıllardır beklenen, özlenen 
kongreden haberdar etmeyi unutabilmiş, ayrımına varıldığında yazılı 
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özeleştiri yapmayı da zamanlamanın unutturulmuşluğuna terk etmiş-
tir. 

Saflarımızda az sayıda bulunan kadın yoldaşlar da cılız bir çaba-
nın içinde olmuş, yazımsal ve politik olarak kayda değer bir faaliyeti 
ortaya koyamamışlardır. Bu tıkanıklık çeşitli alanlarda sıkıntılar ya-
ratmış, kadın yoldaşlar, perspektif eksikliğinden ve tüzüksel engel-
lerden adım atamaz hale gelmişlerdir. Bu durum bizleri mecalsiz 
bırakmıştır. Kadın alanındaki bu zaafların hesabını ve geçmişin de-
ğerlendirilmesini kim, neresi yapacaktır ? 

Yıllardır cinsiyetçilikle baş başa giden mevcut statüdeki bu ko-
numlanışı değiştirecek koşullar, partinin birikimleri olarak tüm alanla-
ra dair uygulayacağı ayırımcı uygulamaları kadınlar lehine uygula-
ması ve bunun tüzüksel güvenceleri ile sağlanmalıdır. 

İlk yapılması gereken, merkezi bir kadın grubunun oluşturulması-
dır. Kadın grubunun oluşturduğu politika ve talepleri örgüt benimser. 
Propagandasını yapar. 

Örgüt, kadın yoldaşların önlerinin açılması ve ideolojik, siyasal, 
kültürel düzeylerinin yükseltilmesi için. kadınlar lehine ayırımcı uygu-
lamalara geçmelidir. Kadınlar için eğitim çalışmaları, olanakların 
kullanılmasında kadınlara öncelik, propaganda ve ajitasyon araçla-
rında sayfa açma, yayını destekleme şeklinde olmalıdır. 

Kadın grubu bağımsız kadın hareketinin örgüt içindeki bir kolu 
olamayacağı gibi kadın grubu, BKHTnin örgüt içine taşıyacak bir 
misyona da sahip olmamalıdır. Ancak cins ayrımcılığında örgütün 
samimi ve ciddi faaliyeti BKHTne bir çekim merkezi olabilir, güvence 
noktasında kitleselleşmesinin zeminini oluşturabilir.  

 

 (Kongreye sunulan tüzük taslağı) 

TÜZÜK: 

1) " örgüt üyeleri eşit haklara sahiptir M.......Eşitsiz koşullardan  

gelenlerin eşit konumlara sahip olmaları eşitsizliğin giderilmesi 
süreciyle bağlantılıdır. Örgüt, eşitsizlerin bu durumunu güvence altı-
na almalıdır. Eşitsiz konumdan gelen kadınların örgütte hemen eşit-
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lenmesi istenilmekte ve eşitmiş gibi davranmak da kadınların geliş-
mesini değil gerilemesini getirmektedir. Eşit olmayanlar arasındaki 
eşit haklara sahiplik, eşitsizliği daha da derinleştireceğinden cinsi-
yetçi eşitsizliği aşmanın bir adımı olarak, "ezilen cins lehine pozitif 
ayırımcılık “uyguİanır" ilkesi konulmalıdır.  

2) Eşit temsiliyete kadar her birim için üye kadın sayısı oranında 
öncelik temelinde kadınlar yer alır. 

3) Örgüt, kadın konferansında kadınlar tarafından kadın grubuna 
seçilecek adayları önerir. Kadın grubu kadınlar arası çalışma üzeri-
ne genişletilmiş plenumları yerel kadın grupları temsilcileriyle yapar-
lar. 

4) Örgüt profesyonellikte kadınlara öncelik tanır. 

 

Şerh 1: Feminizm tanımına katılmıyorum. (Reyhan, Güneş, Sev-
gi, Zoza.) 

Şerh 2: Metnin içindeki verili örnekleri yaşamadığımız ve o dö-
nemi paylaşmadığımız için taraf değiliz. (Reyhan, Zeynep, Çiğdem, 
Güneş, Sevgi, Zoza.) 

Şerh 3: "Merkezi kadın grubunun politika ve taleplerini MK be-
nimser" maddesine katılmıyoruz. (Zoza, Sevgi.) 

SELMA, PINAR, ZEYNEP, REYHAN, GÜNEŞ, ZOZA, SEVGİ, 
ÇİĞDEM 

NOT: Metin üzerine tartışmalar sonucunda önceden metne şerh 
koyan Zoza ve Sevgi, metnin tümünden imzalarını çekmişlerdir. 
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GMK'NIN  

KADIN YOLDAŞLARLA İLGİLİ KARARI ÜZERİNE  

 

GMK'miz 83 başında yaptığı toplantısında kadın yoldaşların için-
de bulundukları duruma çözümler bulabilmek amacıyla almış olduğu 
kararlar bugüne değin çeşitli eleştiri ve değerlendirmelerle yüz yüze 
geldi. Eleştirilerin bir kısmı kararların kendilerinin anlaşılamamasına 
dayanırken bir kısmı da filistenliğin kendini açığa vuruşuydu.  

Filistence eleştiri yapanlara şimdilik söylenecek bir şey yok. Onla-
ra daha geniş bir çerçevede yanıtlar vermek gerekiyor. Ancak yanlış 
anlamaların ürettiği eleştirilerin doğrudan sorumlusu GMK'dır. Zira 
GMK almış olduğu bu kararlar üzerine ne doyurucu bir açıklama 
yapmıştır ne de kararlarının kararlı takipçisi olmuştur. Bu eksikliği 
burada bir ölçüde gidermeye çalışacağız. GMK kadın yoldaşların 
içerisine düşmüş oldukları durumun sorumlularından olduğunun 
bilincindedir. Bu konuda kimseyi suçlamaya geçmeden kendi üzeri-
ne düşen çok şey olduğu aşikardır. Bir başka gerçek de, derin top-
lumsal ve ideolojik köklere sahip olan böyle bir sorunda alınacak 
hiçbir kararın bu sorunun çözümüne yetmeyeceğidir. Her şeyden 
önce sorunun ne olduğunun açık seçik tespitiyle birlikte, önemine 
uygun bir biçimde sorunun örgütsel ilişkilerimiz çerçevesinde çözü-
müne yürüyebilmenin ideolojik atmosferini yaratmak gerekmektedir. 
Bu son derece önemli bir noktadır. Eğer yoldaşlar olarak gönüllü bir 
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elbirliğine gidemez isek alınacak hiçbir karar hayat alanı bulamaya-
caktır. Ne var ki, GMK bu konuda üzerine düşen ideolojik önderliği 
aldığı kararların üzerinden 8 ay geçmesine rağmen yerine getirmek 
konusunda adım atmamıştır. Ancak atılmamış olması atılmayacak 
anlamına gelmez. Soruna kesinlikle güncellik kazandırılacak ve bu-
güne kadar eksik bırakılmış olanlar tamamlanmaya çalışılacaktır. 
GMK kadın sorununda belki yeterli değil ama duyarsız da değildir. 
Bunun somut bir kanıtı, her ne kadar tersine değerlendirmelere uğ-
ramışsa da, almış olduğu kararlardır. GMK 83 başında yaptığı top-
lantısında, örgütsel varlığın tartışma konusu bir gündem içerisinde 
kadın sorununa yer vermekle en azından bu sorunu bir kenara bı-
rakmak yanlısı olmadığını göstermiştir. "Geçerken, kadınların ağzı-
na da bir parmak bal çalmak amacıyla" bu kararların alınmış oldu-
ğunu iddia edebilmek zor değil. Eğer içerisinde bulunduğumuz ör-
gütsel sorunların çapı kavranılmaz ise veya bu sorunlara karşı du-
yarsız olunur ise böyle bir yargıyı üretebilmek oldukça kolaydır. 
GMK’nın gündemini dolduran sorunların arasında böyle bir sorun 
akla bile gelmeyebilirdi. Ama öyle olmamıştır. Tam tersine GMK 
bugüne değin yapmış ve yapmamış olduklarının sorumluluğu altın-
da, örgütsel varlığı tehdit eden sorunlar yanında kadın sorununa da 
eğilmeyi gerekli görmüştür. 

Alınmış olan kararların doyurucu olmayışı ve üzerlerine kavranılır 
bir açıklamanın yapılmamış olması asıl yukarda söz konusu ettiği-
miz yargının doğabilmesine yardımcı olmaktadır. Gerçekten kararlar 
kendi başlarına bir şey ifade etmemektedir. Ama unutulmasın ki, 
hiçbir kararın kendi içinde keramet yoktur. Onlar ancak uygulayıcıla-
rı elinde bir anlam kazanabilirler. Gerçekten de kadın sorununda bu 
kararların zenginleştirilebilecek ve bunlardan etkin sonuçların doğ-
masını sağlayabilecek bir bakış açısı ortada yok ise, bu kararların 
kadınlarını var olan durumunu "idare etmek" ve hatta onları şiddetle 
aşağılamak amacıyla alınmış olduğu da iddia edilebilir. 

Zira kararın iki maddesinin kadınları erkeklerin arkasında koy-
makta olduğu aşikardır. Acaba bu GMK'ın bakış açısı olduğundan 
mı böyle yazılmıştır, yoksa bir başka amaç mı söz konusudur? So-
runun genelliği ile özgüllüğünü birbirine karıştırdığımızda veya bir 
başka kasıtla bile bile böyle yaptığımızda GMK'nın bakış açısının 
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kadınları erkeklerin gölgesi olarak kabul etmek olduğu iddia edilebi-
lir. 

GMK'nın bu kararlarında "kadın sorununun" çözmek iddiası yok-
tur. Sorun geniş kapsamı içerisinde bütünüyle ideolojiktir ve bir sos-
yalizm anlayışı sorunudur. Bu noktada ise yapılması gereken pratik 
kararlar almaktan ziyade, alınacak her kararın ürün verebilmesini 
sağlayacak bir atmosferin yaratılmasıdır. Bu ise bir anda gerçekle-
şebilecek bir iş değildir. Öyle ise örgütümüz içerisinde bazı reformla-
rın yapılmasını da bir yana mı koymak gerekir? Bu durum aynı dev-
rimci lafazanlığa benzer. Yapılması gereken doğru bir bakış açısının 
egemen kılınması mücadelesini yürütürken küçük de olsa bazı 
adımların atılmasını zorlamaktır. Elbette bu atılan küçük adımları da 
kendi içerisinde yeterli bulmak sorunu geçiştirmektir. Buna da asla 
izin vermememiz gerekir. 

GMK'nın kararları karşısında şaşırtıcı olan, “kadın sorununu” cid-
diye alan yoldaşlarla filistenlerin kararların ciddiye alınmaması ko-
nusunda yapmış oldukları işbirliğidir. Filistenler bu kararların ciddiye 
alınıp etkin sonuçlar üretmesini engellemek için çeşitli bahaneler 
uydurabilirler. Kararların ciddiyetsizliği üzerine bin bir laf üretebilirler. 
Ama kadın sorununda doğru bir bakış açısı elde etmiş olduğu inan-
cında olan yoldaşların yapması gereken aynı kapıya çıkabi lecek 
türden eleştiriler yerine bu kararların aşağılanmasına izin vermeden 
etkin sonuçlar üretebilmeleri için tamamlayıcı öneriler bulup, çıkar-
mak olmalıydı. 

Alınmış olan bu kararlar her şeyden önce, uzun zamandır bir ke-
narda kalma talihsizliğine uğramış olan kadın sorununun yeniden 
gündeme gelmesini sağlamıştır. Gerçi, herhangi olumsuz tutumda 
bir sorunun gündeme gelmesine yardımcı olabilir. Ama kararların 
dayandığı temel yakalanır ise kararların kendisine böyle bir niteleme 
yüklememek gerekir. Bunun için kararların kendilerine bir göz atmak 
gerekmektedir:  

"Kadınların örgütsel faaliyetlerimiz içerisine çekilebilmesi için özel 
çaba harcanmalıdır."  

"1- Bütün Kurtuluşçular beraber yaşadıkları kadınla her gün bir 
saat eğitim çalışması yapmalıdırlar.  
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"2- Karı-koca aynı hücrede çalışmalıdırlar. Herkes birlikte yaşa-
dığı kadını hücresine kazanmakla yükümlüdür.(Aşırı farklar hariç.) 

"3- Kadın sorununun ciddiyetinin ortadan kalkmasına neden olan 
espirilerin yasaklanması. 

"4- Kadın yoldaşlardan kocalarının bu soruna nasıl baktıklarına 
dair rapor istenmesi." 

Kararların alınmasına neden olan temel tespit, kadın yoldaşların 
örgütsel faaliyet dışına itilmiş ve ev kadınlığı sürecine sokulmuş ol-
duklarıdır. Örgütsel faaliyet dışına itilmişlik ve ev kadınlığı bir-
birlerinden ayrı olmayan olgulardır. Bu durumu aşmanın pratik yolu, 
kadın yoldaşların yeniden örgütsel faaliyet içerisine çekilmesidir. 
Ama bunu bir çırpıda hangi sihirli el gerçekleştirebilecektir?  

Her şeyden önce karı-koca arasındaki eşitlik veya kadının daha 
ileri olduğu durumlarda, kadın yoldaşın kocasının faaliyet gösterdiği 
alanda (hücrede) istihdam edilmesi görev açısından var olan bir 
eşitsizliği ortadan kaldırmaktadır. (Unutmayalım kadın sorununu 
çözmüyoruz. Kadın yoldaşların istihdam edilmeleri ile kadın sorunu-
nun çözümü aynı şeyler değildir.) Bu konumda olan kadın yoldaşla-
rın elbette ki, kocalarına bağımlı bir eğitim çalışması (!) söz konusu 
olamaz. Tersi de pek ala geçerli olabilir. Aynı alanda görev yapmak 
ise polisiye bir zorunluluktur. Gizlilik koşullarında çapraz ilişkiler ge-
liştirilmemelidir. Var olan çapraz ilişkiler de yenilerinin yaratılması 
için bahane edilmemelidir. 

Kararın birinci maddesinde geçen "bütün Kurtuluşçular" ifadesi, 
istisnai olarak kocalarından daha gelişmiş bir konumda olan kadın 
yoldaşlarımızın alınmasına neden olmamalıdır. Çoğunluk kadın yol-
daşlarının durumu kararda belirtildiği gibidir. Ev kadınlığına itilmiş 
olan bu yoldaşların konumlarından kurtulmaları ev içerisindeki ilişki-
lerin değişmesinden başlayıp örgütsel ilişkilere uzanmak zorundadır. 
Bütün Kurtuluşçuları birlikte yaşadıkları kadınlarla "günde bir saat 
eğitim çalışmasına" davet eden kararın amacı evin içerisine politik 
bir ilişkinin gelmesini sağlamaktır. Elbette bu karar başka kararların 
yanında ele alınmaz ise, "kadınların ilelebet evde kalacağı hesapla-
narak bu karar alınmış" denilebilir. Ama bu açık bir haksızlıktır. Hak-
sızlıktır zira hemen altındaki madde ve kararların başlığında amacın 
"örgütsel faaliyet dışına itilmiş olan kadın yoldaşların faaliyetlerimiz 
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içerisine çekilmesi" olduğu söylenmektedir. Çoğu evli yoldaşların 
eşleriyle olan ilişkisi politik olmanın dışına sıyrılmaktadır. Ev kadınlı-
ğına sürüklenmiş olan bir kadın yoldaşın durumunun kendiliğinden-
liğe bırakıldığında başka türlü olabilmesini düşünmek olanaksızdır. 
Filisten bir erkek içinse (çoğunluk öyledir) bunun rahatsız edici bir 
yanı olmayabilir. Bu konumda olan yoldaşı örgütümüze bağlayan tek 
ilişki olan erkek yoldaşa günlük bir sorumluluk yüklemiş olmak yanlış 
bir iş değil, tam tersine aynı evde yaşayan iki komünistin sahip ol-
ması gereken doğal ilişkidir. Bunun günde bir saat olması memur 
mesaisi zihniyetiyle ele alındığında elbette ki, ilk anda komik gelebi-
lir. Ama buradaki amaç, kadınla erkek arasında günlük sürekli bir 
politik ilişki yaratmaktır. Bunun bilincinde olan ve uygulayan yoldaş-
lar için elbette ki, bu kararın bir anlamı yoktur. Çoğunluğun durumu 
böyle midir? Öyle olduğunu iddia edebilmek için ya gözünün önün-
deki gerçeği göremeyecek kadar bön olmak ya da karardan çıkarları 
zedelenmiş olmak gerekir. Önemli olan buradaki "bir saat" sorunu 
değil, günlük politik bir diyalogu sürdürüyor olmaktır. Yapamıyorsak 
"evliliğimizin niteliği" üzerine kafa yormak gerekir. Birlikte yaşayan 
her komünist için geçerli olması gereken bu ilişki biçimi, kadın yol-
daşlarımızın içinde bulundukları özgül durumda vurgulanıp öne get i-
rilmeliydi. 

Şu soru da öne gelmelidir elbette ki: bu eğitim çalışmasının içe-
riği ne olmalıdır? Bu içerik esas olarak yayın faaliyetimiz tarafından 
belirlenmiştir. Yayın faaliyetimiz hangi sorunları tartışma gündemine 
getiriyor ise bunlar izlenmelidir. Bunlar üzerine yapılacak olan tar-
tışmalar olabilecek olan eksiklikleri ortaya çıkardığı ölçüde bu eksik-
liği tamamlayıcı eserler (varsa) okunmalı ya da üzerlerine tartı-
şılmalıdır. Bütün bunları aşmış yoldaşlarsa nasıl bir eğitim sürdür-
meleri gerektiğini verilecek olan reçetelerden daha iyi kestirirler. 

Kararın ikinci maddesi mevcut durumumuz göz önüne getirildi-
ğinde “hayali” bulunabilir. Kararın birinci cümlesi örgütlenmenin doğ-
rultusunu ifade etmektedir. İkinci cümle ise böyle bir hücrede faaliyet 
gösteren yoldaşa geleneksel feodal kırması anlayışlar karşısında bir 
yükümlülüğü hatırlatmaktadır. Bu yükümlülüğün bilincinde olan yol-
daş elbette ki bulunduğu yapıyı bu doğrultuda davranmaya zorlaya-
caktır. Bu karşılıklı bir zorlamadır. Ve bu zorlama da bir örgütsel 
karara dayanıyor olmak kötü değil, iyidir.  
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Ya hücre çerçevesinde faaliyet gösterilmiyorsa? Amaç üzüm ye-
mekse bu soruya gerek yok. İster bir hücrede çalışılıyor olsun ister-
se başka türden bir organda, her durumda istihdam imkanı yaratıla-
bilir. İster bu organın kendisine almak biçiminde olsun isterse organ 
çevresinde olabilecek organa bağlı bir yapı içerisinde. Örgütümüzün 
sınırları üyelerimiz ve organlarımızla çizilidir elbet. Ama örgütlen-
memiz o kadarla kalmaz. Örgüte bağlılık gösteren sempatizan ör-
gütler ve hatta kişiler örgüt çevresinde, örgütün sürdürdüğü faaliyet-
ler içerisinde yer alabilirler, almalıdırlar. Unutulmaması gerekir ki, 
kararların amacı kadın yoldaşları, örgütsel faaliyetlerimiz içerisine 
çekmektir. Burada aşırı farklar, kadın yoldaşın üye yapılabilmesini 
geciktirebilir. Ama bu durumda da kadın yoldaşı faaliyet içerisine 
sokmak olanaklıdır. 

Kararın üçüncü maddesinde bahsedilen "espriler" genelleşmiş bir 
durum üzerine yapılmış bir tespittir. Kadın sorununu ciddi bir biçim-
de tartışabilmenin önüne çıkarılan en kolay engel çoğunlukla bu 
sorun üzerine yapılan ve geriliğin ifadesinden başka bir şey olmayan 
adi esprilerdir. Bu espriler doğrudan doğruya bir ideolojik bakışın 
ifadesidirler. Bu espriler, toplumdaki yaygınlıklarından yararlanılarak 
kadın sorunundaki gerici düşüncelerin yaygınlaştırılmasının ve ko-
runmasının güçlü silahlarıdır. Bunların kimler tarafından yapıldığını 
kurnaz kurnaz sormanın gereği yoktur. Yaygındırlar. Nasıl bir top-
lumda yaşadığımızı unutursak böyle bir yasaklamanın yaygınlaştı-
rılmasının gereğini kavramak mümkün olmaz. Elbette ki, kadın so-
rununa doğru bakış egemen olduğunda böyle bir yasaklama çaba-
sından söz etmek anlamsız olur. Ama gerici düşüncelerin gülmece 
kılığına girerek saflarımızda dolaşmalarına karşı çıkmanın anlamsız 
bir yönü yoktur. 

Kararın dördüncü maddesi kadın yoldaşların kocalarının soruna 
bakışı üzerine örgüte rapor yazmalarını talep etmekteydi. Böyle bir 
talebin amacı sorunun aile içerisindeki somut örneklerinin ortaya 
çıkmasını sağlamak yanında soruna yaklaşım biçimlerinin gerek 
erkek ve gerekse kadın açısından ne olduğunu görebilmekti. Bu 
raporlar kadın sorununun aile içindeki cephesinin somut tartışmasını 
taşıyacaktı. Elbette ki böyle bir raporda kadın sorunu üzerine olan 
düşünceler ortada olmalıdır ki, kocaların bakışları üzerine de yorum-
lar olabilsin. Yoksa kimseden kocasını örgüte "ispiyonlaması" is-
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tenmemiştir. Ama görünen o ki, bu konuda da o içten içe işleyen, 
açıkça görülemeyen baskı mekanizması işleyebilmiş ve kadın yol-
daşların sorunun özüne ilişkin yönleri üzerine kafa yorup iki satır 
yazabilmelerinin önüne geçebilmiştir. 

Şimdiye değin elimize birkaç rapor geçti. Raporlardan, oldukça 
mutlu ailelerimizin olduğunu öğrenmekle hiç de mutlu olmadık! Çün-
kü gerçeğin kendisi böyle değil. Mutsuzluk verici yanı da sorun ola-
nın sorun olarak ortaya konulmamasıdır. Ne var ki, sorunun tartışı-
labilmesi için kendi ailelerimizin örnek olması şart değil. Bu konuda 
örnekler o kadar zengin ki, tartışmayı sürdürmek için materyal sıkın-
tısına düşmek söz konusu değil. 

Proleter sosyalist bir hareket olarak insanlığın tümünü ciddi bir 
biçimde ilgilendiren bir soruna yıllar sonra bu temellerde tartışmak 
zorunda kalmış olmak hiç de savunulacak bir durum değildir. Bunun 
sorumlusu biraz şartlar ise esas olarak da önderliğimizin kendisidir. 
Ne kadar ciddiye almış isek o ölçüde de sonuç aldık. GMK’nın bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirebilmesi ancak tüm yoldaşların 
titiz çabalarıyla mümkün olacaktır. 

 

GMK YAZI KURULU 
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1. KONGRE KARARLARI8  

KADIN SORUNU ÜZERİNE  

Evrensel olarak kadının erkek tarafından ezilmesi olan kadın so-
runu, Türkiye ve Kuzey Kürdistan özelinde yaşanan koşulların ağır-
lığına denk düşecek biçimde hayatın her alanında kendisini, özel 
olarak kadınlara dolaylı olarak erkeklere de hissettirmektedir. Önce-
likle, bunun insanlığın öteki cinsi olan kadınları tümüyle kapsayan 
bir sorun olduğunun bilincinde olmak gerekir. En altta duranların 
sorunlarının ağırlığının ötesinde, bunun gruplar, bireyler ya da sade-
ce bir sınıfın kadınlarının yaşadığı bir durum olduğunu kabul edeme-
yiz. Tersine, bunun bir cinsi tümüyle kapsayan bir sorun olduğunu 
tespit edebilmek gerekir. İnsanlığın eşitliği açısından, fiilen eşit hak-
lara ve şanslara sahip olmayan bir insan cinsi vardır ve bu da bize, 
kendi sorunlarını güçlü bir biçimde dile getirebilmeleri için örgütlü 
olmalarının gerekliliğini dayatmaktadır. Erkek egemen bir dünyada, 
bu sorunun ileri ölçülerde başka türlü çözülemeyeceğini tarihi tecrü-
be ortaya koymaktadır. 

Bağımsız bir demokratik kadın örgütlenmesinin varlığı veya var 
olanın içerisinde komünistler olarak faaliyet gösterilmesi, içerisinde 
yaşanılan toplumun demokratik taleplerinin yanına kadınların özgün 
taleplerinin de tutarlı bir biçimde dikilmesini, bunların tutarlı ve sis-
temli mücadelesinin yapılabilmesini olanaklı kılacaktır. Böylesi ör-
gütler, çeşitli kesimlerin kadınlarının konumlarını ve sorunlarını süz-
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geçten geçirip, en genel ve özel talepleri tespit ederek onların savu-
nucusu oldukları ölçüde, bazı adımların atılması olanaklı olacaktır.  

Kadın sorununun evrensel olarak benimsenmesinin öncülüğünü 
yapmış olan dünya komünist hareketi bugün içerisinde bulunduğu 
zaaflarla, kadın sorununda haklı olarak eleştirilerle yüz yüze gel-
mekte ve sorunu üretici güçlerin gelişmesine, zamana bırakan yanıt-
lardan başka bir şey ortaya koyamamaktadır. Burjuva ideolojisinin 
etkisi altında olmalarına rağmen değişik feminist akımlar, sosyalist 
ülkelerin kadınlarının toplumsal konumlarına bakıp yoğun eleştiriler 
getiriyorlar. 8 Mart'ın dünya kadınlar günü olarak kabul edilişinde her 
zaman sözü edilen Sovyetler Birliği kadınlarının ünlü yürüyüşlerinin 
arkasından, (Clara Zetkin'ler, Kollantai'lerin arkasından) Sovyetler 
Birliğin’de varlık gösterememe durumuna düşen kadınların konumla-
rını haklı olarak eleştiriyorlar. Ve onlar feminist örgütler olarak, kendi 
örgütlü mücadelelerinin sonucu ulaşabildikleri demokratik hakların 
farkında olarak sosyalist ülkelerde güçlü, bağımsız kadın örgütleri-
nin yokluğunu temel bir eksiklik olarak ortaya koyuyorlar. 

Her alanda eşitsiz konumda olan kadınlar, mücadelemiz içeri-
sinde de aynı durumla yüz yüze gelmektedirler. Günlük yaşantının 
önlerine koyduğu engellerin üzerine, içinde yaşadıkları faaliyetin 
engelleri eklenmektedir. Erkeklere denk kararlılık ve mücadele az-
miyle işe sarılırken, daha başlanılan noktanın eşitsizliği, giderek 
ağırlaşmakta, onların aynı hızla gelişmelerine olanak tanımamakta, 
bazen bir kenarda kaIıvermeleri sonucunu getirmektedir. Eşitsiz 
konumda olanın, diğerlerine ulaşabilmesi için bazı özel talepleri öne 
sürmesi doğaldır. Bu bir ayrıcalık yaratılması sorunu olarak ele 
alınmamalı, tersine, zaten kendisine göre avantajlı olan bir cinse 
karşılık, dezavantajlarının bir ölçüde de olsa azaltılması olarak, do-
layısıyla eşitliğe doğru bir adım olarak ele alınmalıdır. Bütün bu tür 
kararların tartışıldığı, gözden geçirildiği organlarda kadınların nice-
liksel konumlarına bakılacak olursa, bunun ya sıfır, ya da çok küçük 
rakamlarla ifade edildiğini görmek mümkün olur.  

Kadınların kendi sorunlarına sahip çıkabilmeleri ve bunları sis-
temli bir talepler bütünlüğüne ulaştırıp erkeklere benimsetebilmeleri 
açısından eldeki veriler kadınların örgütlü hareketini şart kokmakta-
dır. Örgüt içerisinde de bu sorunun özeldeki inceleyicisi, talepler 
oluşturucusu ve bu taleplerin gerçekleşmesinin takipçisi olabilecek 
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bir yapıya ihtiyaç vardır, zorunludur. Bunun için koşulların zorlanma-
sı gerekir. Zira görülmüştür ki koşullara teslim olma mantığıyla sağ-
lanırsa, sorunun köklü çözümlü nasıl olsa sosyalist toplumunun işi 
olabileceğinden, iş kısa yoldan oraya havale edilebilmektedir. Aynı 
sosyal şovenizm’in ulusal sorunu her alanda sosyalizme havale et-
mesi gibi.  

Her ne kadar örgütümüz içerisinde bugün bu mantık savunulmu-
yor olsa da bu sorundan doğrudan etkilenmekte olan insanlar sesle-
rini az çıkarabildikleri sürece fiilen olacak olan budur. Kadınların 
açmazlarını aşabilmeleri için örgütsel faaliyetteki sorunlarını da yan-
sıtabilmeleri ve buna çözümler arayabilmeleri ve sistemli bir işleyişi 
sağlayabilmek için her düzeyde kadın sorunlarıyla ilgili uzmanlık 
gruplarının varlığı zorunludur. Nasıl ki sendikal faaliyet, gençlik gibi, 
kendisi bir alan oluşturan her sorunla ilgili bir uzmanlık grubu örgüt-
lemeyi örgütsel anlayışımızın bir gereği olarak görüyorsak, genel 
düzeyde toplumun yarısının sorunu olan bir alanı ilgilendiren uz-
manlık grupları da örgütsel anlayışımızın bir gereğidir. 

Kongremiz soruna ilişkin ciddi adımların atılması görevini MK ve 
tüm örgüt birimlerimizin önüne acil görev olarak koymalıdır.  
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1. Olağan Kongre Kararı doğrultusunda  

1. OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZ  

 

Gündem: 

1-Kadın sorunu, 2- Tüzük değişikliğini içeren gündemle toplandı. 

Pozitif ayırtma görüşümüz gereği birinci gündemle ilgili tüm üye 
kadın yoldaşlar oy hakkı ile kongreye çağrılı katıldılar.  

 

1. OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARLARI: 

 

CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCADELE 

Uluslar, sınıflar, zümreler, ırklar vb. olarak bölünmüş olan insanlık 
bütün bunları bir de içinden kesen bir biçimde cinsler olarak da bö-
lünmüş ve bin yıldır dişi cins bütün bunların içerisinde altta kalan 
tarafı oluşturmuştur. 

Eşitlik dünyası mücadelesi veren sosyalistler, uzun yıllar müca-
deleleri içerisinde ezilen cinsin eşitliğini kabul ettiklerini iddia edip bu 
doğrultuda birtakım mücadeleler vermişlerse de, ne oluşturdukları 
örgütler içerisinde ne de sosyalist toplumlarda kadınlar eski toplu-
mun belirlemiş olduğu statülerin fazla dışına çıkma şansını bulabi l-
mişlerdir. Zira her durumun kadın çıkarları açısından ele alınması ve 
düzenlenmesi gündeme getirilmemiştir. 

Bütün bunlardan dolayı gelinen koşullarda kadının kurtuluşu te-
mel prensipleri arasında bulunmasına rağmen sosyalizmin bu açı-
dan ciddi bir sorgulamaya alınması ve kadınların gerek örgüt içeri-
sinde ve gerekse toplum içerisindeki statülerinin değişimine olanak 
sağlayacak durumun yaratılması sosyalizm amaçları açısından zo-
runluluk haline gelmiştir. Böyle bir statü değişikliğinin yaratılmasının 
bir bileşeni kadınların değişik biçimlerde örgütlü hale gelmeleri ise, 
diğeri de erkeklerin elde tuttukları iktidar pozisyonlarını kadınlarla 
paylaşmayı benimsemelerinden geçmektedir. 
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Sorun, var olan nesnelliği ile doğrudan doğruya demokratik bir 
mücadelenin zorunlu gereğidir. Demokrasi düşüncesini her türlü 
baskıya temelden karşı çıkmayı kadar genişletmeyen kişilerin ko-
münist olmalarından bahsetmek elbette ki olanaklı değildir. Burjuva 
düzenin her türlü anti-demokratikliğini reddeden komünistlerin, baş-
ka demokratik haklar için sürdürdükleri güncel mücadeleyi kadının 
kurtuluşu mücadelesine kadar genişletmedikleri takdirde, bunu ya-
pacak kadar demokratikleşemedikleri ölçüde sosyalizme ilerleyebil-
meleri olanaksızdır. Yaşanan deneyimler bunu kanıtladığı gibi, anti-
demokratik düşünce ortaya çıktığı alanla sınırlı kalmaz, yaşama 
olanağı bulduğu takdirde bulunduğu alanlardan başka alanlara da 
hızla yayılma eğilimi gösterir.  

Bu anlamda kadın sorunu kadınların kurtuluşu sorunu değil, in-
sanlığın kurtuluşu, baskının ve kaba kuvvetin simgesi haline gelmiş 
olan erkeğin kurtuluşu sorununa dönüşür.  

Mücadelede birlikte olabilmek, yerleşik cinsiyetçi ilişkilerin Kadın-
lar aleyhine yaratmış olduğu statülerin bozulmasıyla olanaklı olabi-
lecektir. Bu nedenle örgütümüzün, erkeklerin kadınlar karşısında 
sahip oldukları haksız avantajları terk ettirecek kadınlar lehine ayı-
rımcı bir politika sürdürmesi, sorunu aktüel kılabilmek ve eksik bıra-
kılmış olanı tamamlamak için öne çıkmış bir mücadele vermesi zo-
runluluktur. Cinsler arasındaki çatışmanın örgütümüz içerisindeki 
etkisi altında geçekleşecek bu mücadelenin, birikimlerini koruyabil-
mesi ve ileriye gidebilmesi ancak kurumsallaşmayla mümkün olabi-
lir. Kadınların kendilerine ait bağımsız örgütlenmelerinin yanında 
örgüt içerisinde de bu kurumsallaşmanın ifadelerinin yaratılmış ol-
ması gerekir. Bu kurumsallaşma toplum düzeyindeki her alanda 
eşitlenme hedefiyle birlikte öncelikle örgüt içerisinde de gerçekleş-
tirmeyi amaçlamalıdır.  

Marksist-Leninist bir örgüt yapısı tek bir hiyerarşi altında her düz-
lemde uzmanlık örgütlerinin varlığını verilen mücadelenin gereği 
olarak kabul eder. Cins ayırımcılığına karşı mücadelenin de böyle 
bir uzmanlık alanı olarak tanınması ve üretilecek olan politikaların 
temel aygıtlarının bu uzmanlık organları (kadın grupları) olması ge-
rekir. 
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Her düzeydeki kadın gruplarının temsilcilerinin gerçekleştirecek-
leri kadın konferansları, deneyimin birleştirilmesinin ve ortak sentez-
lerin ortaya çıkarılmasının bir diğer alanını oluşturur. Böyle üretilen 
politikalar örgütün tümünün benimsemesiyle ortak eylem alanında 
etkin bir güç haline gelirler.  

İki cinsten oluşan örgütümüzün cinsiyetçiliğe karşı mücadelesinin 
kurumsal araçlarından biri de örgüt hattının belirlenmesine eşit katı-
lımı sağlayacak olan bir statünün yaratılmasıdır. Bu statünün yaratı-
labilmesi için örgütümüz kadın alanındaki faaliyetin yoğunlaştırılma-
sını, kadın üyelerin nitelik ve nicelik olarak gelişmelerinin gerekli 
tedbirlerini almak zorunda olduğunun bilincindedir. 
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YEREL ÖRGÜT KONFERANSINA   
KADIN YOLDAŞLAR DA EN AKTİF BİR BİÇİMDE 

KATILMALIDIR 

Aysel SEZGİN  

 

Bilindiği gibi TKKKÖ'müz oldukça zor koşullarda, işçi ve emekçi 
yığınların mücadelelerinin bastırıldığı, özellikle de Kürt ulusu üzerin-
de yaygınlaştırıp soykırıma kadar varan, en ufak bir kıpırdanışın 
kanlı sonlarla noktalanmaya çalışıldığı bir dönemde, sınıfa öncülük 
yapabilme ve sınıfla bütünleşme yolunda ilerlemeye çalışıyor. Tabii-
dir ki bu yolda eksikliklerin ve yanlışlıkların yapılması da olasıdır. 
Bunlardan kurtulmanın ve dersler çıkarmanın yollarından biri olarak 
benimsediğimiz demokratik merkeziyetçilik ve eleştiri-özeleştiri ilke-
lerimize tüm üyelerimizin, sempatizanlarımızın ve benzeri nitelikteki 
diğer insanlarımızın sahip çıkmaları gereklidir. Bu nedenle açılan 
her tartışma kampanyasına bir bütün olarak katılmamızın gerekliliği-
ne inanıyorum. 

Böylesi bir gerekliliği vurguladıktan sonra, bugüne kadar yürütü-
len ve sonuçlandırılan ilk tartışma kampanyamızda gördüğüm bir 
eksikliği belirtmeden geçemeyeceğim. İçimiz burkularak gördüğü-
müz bir gerçek şu olmuştur, kadın üyelerimizin "kadın sorununu" 
birinci tartışma kampanyamızda yazın alanında gündeme getirme-
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yişleridir. Tartışma kampanyamıza "katılmama" nedenlerinin neler 
olabileceğini bilmeme rağmen, her ne şart olursa olsun yaşadığımız 
bir sorun olan "kadın sorunu"nu örgütün tartışma platformuna yazın 
alanında katmamak ve örgüt önünde tartışmamak, kadın üyelerimi-
zin bu soruna bakışlarının ne olduğunun bizlerce bilinmemesine 
neden olmuştur. Öncelikle de kadın yoldaşların, bu sorunu tartışma 
gündemine getirmeyişleri bizlere neleri düşündürmüştür ve bu eksik-
liğin böylesi nedenlerle izahı olanaklı mıdır, değil midir? Bunları aç-
makta yarar görmekteyim. 

Şöylesi bir sıralamayla gidersek: ( 9 ) 

I- Kadın üyelerimiz kadro niteliğinde insanlar değil midirler? ( 10 ) 

Muhakkak ki ML bir örgütün proletaryanın mücadelesindeki etkin-
liğini; onun işçi ve emekçi yığınları örgütleme, mücadelelerde yö-
netme yeteneğini başlıca kadroları belirler. Bunun içindir ki bir prole-
tarya örgütünde kadro niteliğindeki insanların doğru seçimi, dağıtı-
mı, eğitimi, yerinde kullanışı ve sürekli kontrolü o örgütün çalışması-
nın önemli bir yanıdır.         

Şüphesizdir ki, kadın üyelerimizde de bir kadroda olması gereken 
nitelikler vardır. Yoksa şaibeli üyelikler gündeme gelir ki, bu farklı bir 
tartışma konusu olur. Yani örgütün kadro politikasını tartışmak gere-
kir. 

Tekrar vurgulamakta yarar görüyorum; bütün kadın üyelerimiz er-
kek üyelerimiz kadar üye olma niteliğine sahip insanlardır. Bu konu-
da hiç kimsenin de en ufak bir şüphesi olmamalıdır. 

II- Acaba örgütümüzde var olan kadın üyelerimiz "KADIN SO-
RUNU"nu yadsıyorlar mıydı? 

Bu sorunun yanıtı şimdiki tartışmaları, soruna sahip çıkma doğ-
rultusundaki gayretleri gördükten sonra kocaman bir HAYIR’dır. Ay-
rıca gururla söyleyebileceğimiz bir gerçek de, kadınlarımızdaki ge-
lişmelerin göz ardı edilemeyecek düzeylerde oluşudur. En azından 
"EV KADINLIĞI"ından kurtulma doğrultusundaki kendi çabaları biz-
lere yeni umutlar vaat etmektedir. 

Bunun en yeni örneği Güngör yoldaşın yeni tartışma kampanya-
mıza düşüncelerini aktaran yazısı olmuştur. Yoldaş yazısında kadın 
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sorununa bakışını sergilemektedir. Böylesi bir çabanın "kadın soru-
nu"nun bilinçlere çıkmasına vardım edebileceği gibi, ikinci tartışma 
kampanyamızda sorunu bugünkü anlayışlardan farklı boyutlara 
ulaştıracağına ve hatta buluşlarımızı geliştirme yolunda da bir adım 
olacağına içtenlikle katılmaktayım. 

Ayrıca, düşüncelerinin yazın alanında tartışılmasının bizleri ilerle-
tecek bir etken olduğunun bilincinde olan bütün kadın yoldaşla-
rımızın tartışmaya katılmaları ve "sorunumuza" sahip çıkmanın en 
güzel örneklerini sergilemelerini canı gönülden destekliyorum. 

III- Ya da kadın yoldaşlarımız kadın cinsinin sorunlarını çok mu 
önemsiz görüyorlardı? 

İşte sorunun özünün, yani, birinci tartışma kampanyamızda "ka-
dın sorununun gündeme getirilmeyişinin nedenlerinden birinin bu 
olabileceği düşünülmelidir. Ve bu çerçevede sorunun nedenleri ince-
lenmelidir. 

Bilindiği gibi yüzyıllardır değişmeyen bir gerçek kadınların çifte 
sömürüsünün varlığıdır. Anaerkil toplumdan sonra değişen üretim 
ilişkilerine bağlı olarak kadınlar toplumda ikincil insan konumuna 
düşmüşlerdir. Değişen her toplum biçiminde kölelikleri farklı farklı 
şekillerde bugünlere kadar süre gelmiştir. Nedeni ise, yeni oluşan 
toplumda alt yapının belirginleşmesi hemen olduğu halde ona bağlı 
olan üst yapı dediğimiz din, gelenek, görenek, ahlâk, kültür vb. bu 
kurumlar hemen değişmemektedir. Eski toplumda var olan ideoloji-
ler yeni toplumda da egemenliğini korumakta ve süreç içerisinde 
farklılıklar kazanmaktadır. 

İşte bu nedenle de üst yapıda hâkimiyet kuran erkekçi ideolojinin 
hegemonyası kadını ikincil duruma düşüren maddi temellerin or-
tadan kaldırılamamasıyla da kadınlar üzerinde iki türlü sömürüyü 
devamlı kılmaktadır. Hatta bugün sosyalist ülkelerde bile kadınlar 
tam bağımsızlıklarına kavuşabilmiş değildirler. Çünkü sosyalizmin 
kurulduğu yıllarda kadınlara erkeklerle tam eşit hakların verilmesi 
sorunu çözücü olmamaktadır. Sorunu çözücü olamayışlarının nede-
ni ise şudur: verilen hakların kullanımı, yaşama yansıması insanların 
bu hakları kavrayışlarıyla, algılayışlarıyla yani bilinçlerine varmala-
rıyla mümkün olacaktır. "Sosyalizmin kuruculuğu yıllarında, kadının 
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erkekle eşit olması, kadın sorununu halletmek demek değildir. Çün-
kü yasada eşitlik henüz hayatta eşitlik demek değildir" diyor Lenin.  

Özetlersek kadınların tam bağımsızlıklarına kavuşabilmelerinin 
şartı toplumsal dönüşümlerle birlikte toplumu oluşturan bireylerin de 
kafaca değişmeleri, o düzeyde bilince ulaşmalarıyla mümkün ola-
caktır. 

İnsan denilen varlığın var olmasıyla birlikte kadın ve erkek ikilemi 
de oluşmaktadır. Baba oğluna kendi gibi adam olmasını, anne kı-
zına sadık bir eş olmasını öğretmektedir. Nitekim bütün bunlardan 
uzak olmayan ve bu toplumun bağrında yetişen bizler de bu objeler-
le yetiştirilerek bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Kafalarımızdaki 
düşüncelerin farklılığı, yani, bizi diğer insanlardan ayıran komünist 
düşüncelerimiz olmaktadır. Buna rağmen feodal davranışlarımızdan 
bir çırpıda kurtulmamız mümkün olamamaktadır. Ancak sorunu bi-
lince çıkardığımızda, sorunu tümüyle özümsediğimizde ona uygun 
davranışlar içerisine girmemiz mümkün olacaktır. Kadın sorunu da 
en açık ifadesini gördüğümüz feodal düşüncelerin varlığını sürdür-
mesi bu çerçevede ele alınıp değerlendirilmelidir.  

Toplumda kadının ikinci cins konumu, onun hayatın her alanında 
erkekten geri kalmasına neden olmaktadır. Ve toplumun değer yar-
gılarıyla da kadınlar kendilerini "kadınca" denilen dar bir çember 
içerisine "hapsetmektedirler". "Hapisten" kurtulmak için "çemberi" 
kırmak gerekmektedir. İşte örgütümüzde var olan kadınlarımız da bu 
"düşünce çemberi" içerisinde görebildikleri, kavrayabildikleri oranda 
genelde ve özelde "kadın sorununa" çözümler aramakta, alternatif-
ler sunma yolunda çabalar göstermektedirler. Ki, bu noktada erkek 
yoldaşlarımızın kadınlarımıza yardımcı olmayı düşünmedikleri müd-
detçe kadınların "çemberi" yarıp "hapisten" kurtulmaları mümkün 
değildir. Çünkü örgütümüzde var olan erkek-kadın ikilemi (ayırımı) 
doğrultusundaki düşüncelere sahip kafalar her türlü konuda kadınla-
ra engel olabilecektir. Belki bilinçli, belki bilinçsiz "erkekçi" baskıları-
nı sürdürme eğilimi içerisine gireceklerdir. Böylesi bir durumda kadın 
yoldaşlar da sorunlarını kavrayamama, küçümseme vb. türden dav-
ranışların gelişmesine neden olabilecek tehlikeli bir durum yaratır. 
Bunun en güzel örneğini örgütümüz, birinci tartışma kampanyasında 
yaşamıştır.  
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Kadın yoldaşlarımız örgütümüzün sorunlarının çokluğu karşısın-
da "kadın sorununu" önemsiz görebilmişlerdir. Bir de erkek yoldaşla-
rımızın "örgütün sorunlarının çokluğu karşısında bu soruna zaman 
ayıramadıklarını" veya "bu sorunu tartışmak için bile zamanlarının 
yokluğunu" sık sık vurgulamaları insanlarda ister istemez bu soru-
nun küçümsenmesine, önemsizliğinin inanılmasına neden olmuştur. 
Sorunu bu boyutlarıyla düşününce "etkilenmemek mümkün değildir" 
diye söylemek bir abartma olmayacaktır. Ki, insanlar bu sorunu 
gündeme getirmeyi, tartışmayı kendilerinin bulundukları konuma 
göre "aşağılayıcı" olacağını bile düşünebilmişlerdir.  

Genel olarak birinci tartışma kampanyamızda gördüğüm bir ek-
sikliği belirttikten sonra, ikinci tartışma kampanyamızda yerel örgü-
tün kadın yoldaşlarla ilgili eğilimi üzerine görüşlerimi belirtmek, ayrı-
ca soruna yaklaşımımızda bizi hareket ettirmesi gereken olguların 
neler olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi aktarmak istiyo-
rum. 

Öncelikle hemen burada C.Kamil yoldaşın Kurtuluş dergisinde 
çıkan "Kadın Sorunu ve Erkeklerin Kurtuluşu" başlıklı yazısının, ör-
güt konferansında örgütümüzün kadın sorunundaki görüşü olarak 
benimsendiğini anımsatacağım. Ki, bu görüşe şimdiye kadar hiçbir 
yazılı eleştirinin yapılmadığını da zannediyorum. Zaten kadınlar ola-
rak böylesi doğru bir bakışa karşı çıkmayı düşünmek bile "köleliği" 
kabullenmeyi gerektirir. Kadınlar olarak bu anlayışın örgütümüzce 
kabul görmesi çok, hem de pek çok sevindirici olmuş ve soruna da-
ha bir sahiplenmemizin gerekliliğini bizlere kavratmıştır. Örgütümüz-
de kadın sorunuyla ilgili bundan sonraki gelişmeler bu anlayış çer-
çevesinde olacaktır. Nitekim bunun en son örneği yerel komitenin 
eğilimidir. YK'nın eğilimini eleştirmeden önce özellikle araştırılması 
gereken noktanın "Kadın Sorunu ve Erkeklerin Kurtuluşu" yazısın-
daki mantıkla gelişen yanının olup olmadığıdır. Bence örgütümüzün 
görüşü ile çelişen hiçbir yanı yoktur. YK'nın eğilimi tam tersine bu 
mantığı savunan bir uygulama çabasındadır. 

Hemen burada YK'nın eğiliminin ne olduğunu görelim. Bilindiği 
gibi örgütümüz içinde kadın yoldaşların sayısı çok azdır. Bu doğrul-
tuda konferansta kadın yoldaşların yer almasının gerekliliğine ina-
nan YK sorunu yaşayan insanların onu en iyi biçimde yansıtacakları 
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ve çözümler getirebilecekleri bilenen bir gerçekliktir. Delege seçim-
lerinde kadın yoldaşların yer aldığı organlarda kadınların seçiminin 
sağlanması doğrultusunda propaganda yürütülmesi görüşündedir. 
Ayrıca bu eğilimi belirleyen anlayışın biraz öncede değindiğim, örgü-
tümüzün genel görüşü doğrultusunda şu olduğunu açıklıyor: "Örgü-
tümüzde kadınlar 'lehine' erkekler 'aleyhine' bir eşitsizlik yaratılmalı-
dır." Böylesi bir eğilimden neyin anlaşılması gerektiğini açıklamadan 
önce YK'nın bence çok önemli gördüğüm bir eksikliğini belirteceğim. 

YK bilindiği gibi bir rapor vermiştir. Bu raporunda (veya başka bir 
yazı olarak) niçin böylesi bir eğilimde olduklarını, anlayışlarının neler 
olduğunu (kadın sorununda) açıklamayı gereksiz görmektedir. Hal-
buki, henüz kavrayış düzeyinde bile kadın sorununda ne kadar eksik 
olduğumuz düşünülürse alınan kararların veya eğilimlerin açıklan-
masının zorunluluğu da ortaya çıkar. Sözlü açıklamaların farklı an-
laşılacağı - yorumlanabileceği birçok defa örnekleriyle yasanmış 
olunmasına rağmen hâlâ aynı tür eksikliklerin yapılması bence biraz 
anlaşılır olmaktan çıkıyor.  

Şimdi esas konumuza dönüp sorunu genelde ele alıp tartışırsak 
"kadınlar" lehine "erkekler" aleyhine bir eşitsizlik yaratmanın doğru-
luğunu daha net bir biçimde anlayabiliriz. 

Bütün sınıflı toplumlarda yüzyıllardan beri kadın-erkek eşitsizliği 
egemenliğini sürdürmektedir. Yalnızca örgütümüz içinde var olan bir 
eğilim değildir bu, toplumda var olan bir eşitsizliktir. Toplumun değer 
yargılarında, ideolojilerinde ifadesini bulan bir eşitsizliktir. Sosyalist 
toplumda ancak bu eşitsizliği yaratan maddi temeller ortadan kaldırı-
lır. Yani diğer toplum biçimlerinde olmayan bir anlayışla kadın lara 
erkeklerle aynı haklar verilir. Esas amaçlanan kadının erkekten geri 
kalmasının önüne geçilmesini sağlamaktır. Eğer böylesi bir durumun 
yeterliliğini düşünürsek, kadınların uzun süre -belki de ikinci cins 
olarak yaşadıkları kadar bir süre- tam bağımsızlıklarına kavuşama-
yacaklarını da kabul etmemiz gerekir. Çünkü kadınlara sağlanan bu 
haklar var olan eşitsizliği ortadan kaldırmayacaktır. Toplumda mer-
divenin alt basamaklarında kadınlar üst basamaklarında erkekler 
bulunmaktadır. Sosyalizmde kadınlara sağlanan haklarla merdivenin 
üst basamaklarına anında ulaşamayacaklardır. Sosyalist topluma 
kadar toplumun tek tek bireylerinin kafalarında ve genel olarak top-
lumda oluşan anlayışlar birden bire yıkılamayacaktır. Süreç içerisin-
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de bilinçlerden davranışlara yansıyacak ve hatta bu çok uzun bir 
sürece tekabül edebilecektir.  

Görüldüğü gibi sosyalizmde kadınlarla erkeklerin eşit haklara sa-
hip kılınması olsa olsa var olan kadın erkek eşitsizliğini "dondurmak" 
olabilir. Yani erkeklerin "üst’te”, kadınların "alt'ta" olduğu dengesiz 
halin daha çok dengesizliğini yaratmayıp, var olan dengesizliği bir 
noktada durdurup aradaki farkı gidermeden, kadınların erkeklerle 
eşitliği sağlanmış olacaktır. Öyleyse gerçek eşitliği sağlamada anla-
yış ne olmalıdır? Erkeklerin o güne kadar var olan haklarından ka-
dınlar "lehine" erkekler "aleyhine" uygulamanın gündeme getirilmesi, 
bu eşitsizliği gidererek "üst'te" olana doğru yaklaştıran ve bir süre 
sonra parelel (yanyana) hale getiren bir eşitliğe dönüştürecektir. 

Bu, "erkeklerin haklarını ellerinden almak" veya "erkeklerin geli-
şimini alta doğru çekmek" demek değildir. Onlar, merdiveni tırman-
maya devam, ederken, kadınlar lehine sağlanan haklarla kadınların 
daha çabuk gelişmelerini veya gelişme süreçlerinin ivmesini hızlan-
dırmaktır. Ayrıca bu anlayış kadınların "üstte", erkeklerin "altta" yani 
anaerkil bir toplumu da amaçlamaz. Amaç kadınların erkeklerle aynı 
düzeye gelmelerini sağlamaktır. Elbetteki toplumda tek tek kadın 
bireyler erkeklerle aynı konumda olabilirler. Bizim genelde soruna 
baktığımız ve genelin kurtuluşunu düşündüğümüz unutulmamalıdır. 
Temelde doğru olan anlayışımız ve örgütümüzde egemen olan an-
layış da budur. Zaten bu anlayış komünist topluma geçisin ön koşul-
larından bir tanesidir. Sosyalist toplum komünist topluma geçişin ilk 
evresidir. Amaçlanan komünist toplumdur. Sosyalist toplumda hâlâ 
eski toplumun izleri mevcuttur. Komünist toplumda ise artık böyle bir 
tehlike kalmamıştır. Çünkü komünist toplum sınıfsız bir toplumdur. 
Ve bu toplumda artık yeni bir insan tipi oluşmuştur. İşte işçi sınıfının 
ve kadınların tam kurtuluşu bu nedenledir ki yalnızca komünist top-
lumda gerçekleşecektir. 

Güngör yoldaş ise bu anlayışı farklı bir düzeyde kavramaktadır. 
Örgütümüzdeki kadınları toplumdan soyutlayarak ve aynı zamanda 
"kadın sorunu"nu da yalnızca örgüt içindeki bir sorunumuz olarak 
değerlendirmektedir. Ve tüm bunlardan sonra da "ev işi, çocuk ba-
kımı vs." gibi kadını ikinci cins durumuna düşüren engellerden kur-
tulmamızı istemektedir. Bu nasıl olacaktır? Öncelikle "kadın sorunu" 
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kavranarak örgütümüzdeki tek tek bireylerin düşüncelerinden prati-
ğe yansımasıyla ifadesini bulacaktır. Bu yansımanın nasıl olabilece-
ğini yazımın içinde anlatmaya çalıştım. Anlattıklarım çerçevesinde 
düşünürsek, Güngör yoldaş da aslında kadınlar "lehine" eşitsizlik 
istemektedir. Ev işini, çocuk bakımını vs. erkek yoldaşların da yap-
ması onların erkekçi düşüncelerinden kurtulmaları ile olacaktır. Bu 
süreci kısaltmak için de kadınlar "lehine" uygulamalar istemek M-
L'ye ters düşmek değildir. Ve bunlar kadınları hiç bir zaman "küçük 
düşürücü", "aşağılayıcı" uygulamalar da olmayacaktır. Tam tersine 
onların gelişmelerini isteyen, bulundukları yerlerde daha üstlerde 
bulunmalarını düşünen, hatta yönetici insanlar olmalarını arzulayan 
bir anlayıştır. 

Güngör yoldaşın kendisinin de bildiği gibi, örgütümüz de bulunan 
kadın yoldaşlarımız 12 Eylül’den sonra "ev kadınlığına” itilmişler ve 
örgütsel faaliyetlerden uzak kalmışlardır. Zaten kadınlar "ikincil in-
san" olma konumlarından dolayı devamlı erkeklerle eşit olmayan bir 
konumdadırlar. "Ev kadınlığı"na itilme de ister istemez kadın yoldaş-
larımızda eskiye göre bile bir gerilemeye neden olabilmiştir. Erkek 
yoldaşlarımız ise tam tersi bir konumda örgütsel faaliyeti sürdüren 
insanlar olmaları nedeniyle yeni yeni deney, tecrübe, yetenek vb. 
kazanarak kendilerini geliştirebilmişlerdir. Yani önceden beri örgü-
tümüz içinde var olan kadın-erkek eşitsizliği 12 Eylül’den sonra ör-
gütümüzde yer alan insanlar arasında daha da çok bir eşitsizliğin 
doğmasına neden olmuştur. Elbette bu durumu kabullenmemek 
bunun nedenlerini bulmaya çalışmak, kadınlara örgütsel faaliyetler 
içerisinde görev verilmeyişini "illegal" şartlara sımsıkı sarılarak izah 
eden mantıkları eleştirmek ve özeleştiri istemek gerekir. (vb. daha 
birçok nedenleri tartışmak ayrı bir yazı konusu olabilir.) 

Böylece kadınlarımız evlerinde yemek pişiren, çocuk bakan, te-
mizlik yapan, çamaşır yıkayan toplum içindeki diğer kadınların yap-
tıkları tek düze, insan mantığını geliştirmeyen,  aksine körelten "ev 
işleriyle" yüz yüze bırakılmışlardır. Kadınlarımız belki de o güne ka-
dar çok yabancısı oldukları bu tür ev işlerini yapacakları hiçbir şey 
olmayışı karşısında sımsıkı sarılmışlardır. (Yaşayan insanlarımız 
bilirler kitap alacak hatta gazete bile alacak para bulamayan bu ne-
denle de entellektüel düzeyde bile gelişme olanakları olmayan ka-
dınlarımız böylesi bir dönem yaşamışlardır.) Elbette ki kadınlarımız 

http://evlerir.de/


KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           226  

 

arasında çalışanlar da bulunmaktaydı. Ama örgütlü bir faaliyete bağ-
lı olarak çalışmadıkları için, toplumdaki çalışan diğer kadıların ev ile 
işyerinin dört duvarı arasındaki karanlığı yaşamak zorunda kalmış-
lardır. İşte bütün bunlar merdiveni tırmanan insanın birden bire dur-
masının ötesinde, merdivenin alt basamaklarına doğru gerilemesinin 
nedenleridir. 

Örgütümüzün kadınların "ev kadınlığı"ndan kurtulmaları doğrultu-
sunda almış olduğu çeşitli kararlarla kadın yoldaşlarımız da örgütsel 
faaliyet içerişinde yer almaya ve üye olmaya başlamışlardır. Ama 
nereden? İndikleri veya bulundukları alt basamaklardan. Örgütümüz 
bütün şartları zorlayarak kadın-erkek eşitliğini sağlayacak kararlar 
da alsa, kadın yoldaşlarımızın hemen üst basamaklara tırmanabil-
meleri ve erkek yoldaşlara ulaşabilmeleri olası değildir. Neden? Ne-
den, aradaki farkın geçmişe gere bugün daha da artmış olmasıdır. 
Suç kimindir? Erkeklerin mi, kadınların mı? Tabiidir ki böylesi bir 
ayrım komünistlerin mantığına ters düşer. 

Suçlular aramakla sorunu çözemeyiz. Nedeni nedir dersek, ör-
gütlenme anlayışımızla bağdaşan eksikliklerimizin kadın sorununda 
da kendisini göstermesidir deriz. Yapılan yanlışlıkları gidermek, ek-
siklikleri tamamlamak hepimizin görevidir. O halde YK'nin böylesi bir 
eğilimine sahip çıkmalıyız. 

Yoldaşlar, kadın cinsinin sorunlarına sahip çıkıyoruz (yani "kadın 
sorununu" kabulleniyoruz) ayrıca örgütümüz içinde olan kadınla-
rımızın sorunları olduğunu da biliyoruz ve en etkin bir biçimde tartı-
şılacak, örgütümüzün geleceğine yönelik eğilim kararlarının alına-
cağı bir konferansta yer almayalım diye çağrı yapabiliyoruz.  

Neden kadın üyelerimiz delege olmasınlar? Aşağılandıkları için 
mi? Eğer bütün bu anlattıklarımda bir aşağılanma görebilen kadın 
yoldaş varsa, bence bu, toplumun "kadınca” etkilerinin hala o yol-
daşlarımızda varlığını koruduğunun göstergesidir. İkinci "sınıflığın" 
getirdiği her şeyin altında kadınlığımız mı vurgulanmak isteniyor an-
layışının aranmasından başka bir şey değildir. 

Güngör Yoldaşın yazısında "kadın sorununa" ilişkin açılması ge-
reken daha birçok noktalar görülmektedir. (Örneğin M.Kemal'in ka-
dınlara sağladığı haklar gibi.) Bunların daha farklı bir yazı konusu 
olacağı düşüncesindeyim. Yalnız burada bir noktayı belirtmeden 
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geçemeyeceğim. YK'ye aday olabilecek düzeyde kadın yoldaşları-
mız var ise aday olan erkek yoldaşlar içerisinde kadın yoldaşların 
seçilmesi doğrultusunda bir propaganda yürütmek hiç de yanlış bir 
anlayış değildir. Tersine, yapılmalıdır.  

Ayrıcı YK çalışma programında yer alan "bağımsız kadın örgüt-
lenmesinin yaratılması" sorununun tartışılacak en iyi platformu YK 
konferansı olduğunu düşünmekteyim. MK doğru bir tespitte bulun-
maktadır. Bağımsız kadın örgütlenmesi oluşturulmalıdır. Ama ne 
zaman, nasıl vb. soruların açılıp tartışılarak belirlenecek eğilim ka-
rarlarının MK'ye iletilmesi sorunun çözümü için atılmış olumlu bir 
adım olacaktır. Yoksa tepeden inme kararlarla oluşturulacak bir ör-
gütlenme olur ki bunun sağlıksızlığını hepimiz bilmekteyiz. İşte bu 
konuya ilişkin görüşlerin de belirleneceği bir konferansta yerel örgü-
tümüzden bir kadın yoldaşın bulunmaması biraz abes olmayacak 
mıdır? Muhakkak erkek yoldaşlar da "kadın sorunu"nu dile getire-
ceklerdir. Ama ne düzeyde? Tabii ki bugüne kadar kavrayabildikleri 
oranda. Zaten bu sorun en azından erkek yoldaşların çoğunluğunca 
çok iyi bir biçimde algılanmış olsaydı, yani, onlar "kadın sorununda" 
doğru anlayışlara sahip olsalardı bugün örgütümüzdeki kadınlarımız 
"ikincil cins" olmaktan mustarip olmazlardı. Ev işi, çocuk bakımı vb. 
konular örgütümüz içinde çözüm bulur ve bütün kadınlarımız siyasi 
faaliyetin içinde yer alırlardı. 

Son olarak, YK konferansına katılan kadın yoldaştan, örgütün di-
ğer sorunlarında görüşleri aktarmasını beklediğimiz gibi, kendisin-
den “kadın sorunu”nu da gündeme getirmesini beklediğimizi belirte-
ceğim. Bu doğrultuda soruna ilişkin daha detaylı bir bilgilenmenin 
gerekliliği de kesindir. Ayrıca örgütümüz içinde veya çevresinde olan 
kadınlarla görüşülerek, yazılı düşünceler istenerek ortak tespitlere 
varılması en iyi yöntem olur düşüncesindeyim. Kendi görüş ve talep-
lerimi yazımca bu doğrultuda belirtiyorum: 

1-Türkiye'de komünist bir kadın hareketinin oluşturulması doğrul-
tusunda bağımsız kadın örgütlenmesi yaratılmalıdır. 

2-Oluşturulacak olan bağımsız kadın örgütlenmesinde işçi kadın-
ların örgütlenmenin çoğunluğunu oluşturması hedeflenmelidir. Böy-
lece kadınların mücadelesinin proletaryanın mücadelesine tabi kı-
lınması daha bir mümkün olabilecektir.  
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3-Türkiye'de ve dünyada gelişmekte olan kadın hareketleri dü-
zenli olarak takip edilmeli ve yayın organlarımızda örgütümüze yo-
rumlu yazılar olarak aktarılmalıdır. 

4-Yayın organımızın her sayısında düzenli olarak "kadın soru-
nuna" ilişkin makaleler, çeviriler yer almalıdır. Bu doğrultuda örgü-
tümüzdeki insanlar teşvik edilerek, görevlendirilerek yazın konusun-
da örgütün bütününün katkılarından yararlanılmalıdır.  

5-Örgütümüzde yer alan kadınların teorik eksikliğinin giderilmesi 
doğrultusunda, en kısa zamanda grup, komite vb. biçimlerde eğitim 
çalışmaları düzenlenmelidir. 

6-Örgütümüz çevresinde var olan kadınların örgütsel faaliyet içe-
risinde en kısa zamanda yer almalarını sağlayacak, GMK kararla-
rından bir adım daha ileri kararların veya çözümlerin alınması gerek-
lidir. 

7-Örgütümüz içinde "kadın sorunu" devamlı tartışma gündeminde 
bulundurularak, sorunun kavranması, bilinçlere çıkarılması sağlan-
malıdır. Bu doğrultuda kadın-erkek bütün yoldaşların yazın alanında 
görüşleri istenmelidir. Ve bunlara örgütümüzün yayın organlarında 
yer verilmelidir. 

8-Kadınların örgütsel yaşamdan uzaklaşması ve yeniden aileleri-
nin yanına dönmelerine neden olan şartların ve koşulların düzeltil-
mesi doğrultusunda en kısa zamanda etkin tedbirlerin alınması ge-
reklidir.  

 

5 Eylül 1984.  
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YEREL ÖRGÜT KONFERANSINDA KADIN YOL-
DAŞLARIN DURUMU ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ. 

GÜNGÖR. 

 

Çağdaş dünya sınıfsal, ulusal-ırksal ve cinsel alanlardaki baskı-
ezilme gerçekliğini, biçimsel kimi değişimlere uğramış olsa da, öz 
olarak daha önceki dönemlerden devraldığı gibi tanımakta devam 
ediyor. Çağdaşlık kavramının berisinde yatan, son çözümlemede, 
üretim ilişkilerinin değişimi olduğuna göre, çağdaş toplum, kendisi-
nin aşılmasının belirleyici gücünü sınıfsallıkta bulur. Zaten ortaya 
çıkışları da sınıfsallıktan ayrı olmayan ulusal-ırksal ve cinsel baskı-
ezilme oluşumları da çözümlerini (ya da çözümlenme süreçlerini) 
sınıfsal ileriye yönelişlerde bulacaktır. Bu nedenle ırk ayrımı, ulusal 
baskı, cinsel baskı alanlarında gelişen her savaşım çağdaş sınıf 
proletaryanın savaşımına mal edilmeli, ona bağımlı kılınmalıdır. 

İnsanların, yukarıda sözü geçen baskı türlerini yaşamadıkları bir 
dönem olmuştur ve insanlar gelecekte de bu baskıları yaşamaya-
caklardır. Ancak, sözgelimi, cinsel baskının yitip gidişi, anaerkilliğin 
tarih sahnesine yeniden girişi biçiminde olmayacaktır. Geleceğin 
toplumunun genel çerçevesine sığacak olanları belirleyebildiğimize 
göre, sığamayacak olanlar da kendiliğinden ortaya çıkar. Geleceğin 
toplumunda (komünizm) cinsel baskıya yer yoktur; ancak dişi cinsi 
erkek cinsten ayırdığından ve birincisine farklı işlevler yüklediğinden 
(elbette toplum örgütlenmesinin o düzey ve niteliğine denk düşen) 
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anaerkilliği anıştıran, kadın cinsini öne çıkartan ilişkiler ağına da yer 
yoktur. Cinsel baskıya ( ve her türlü baskıya) karşı savaşanların 
özlemleri de bu değildir, olamaz da. 

Dünyada ve ülkemizde,  geçmişten günümüze uzanan ve süren, 
nitel ve nicel olarak değerlendirilmesi mutlaka gereken kadın hare-
ketleri - örgütlenmeleri söz konusu. Bir de, bu cins hareketlerine-
örgütlenmelerine ve özel olarak da kendi bünyesindeki ve etki alanı 
çerçevesindeki kadın cinsine, örgütümüzün tavrı söz konusu. Bu 
tavrın kendi içinde tutarlı bir çizgi oluşturabildiğini söylemek olanaklı 
değil. Örgütümüz, en yalın nesnellik temelindeki ifadesiyle kadın 
cinsine karşı farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar içinde olmuştur. 

Amacım kapsamlı bir değerlendirme olmadığından, hiç geriye 
uzanmaksızın, son dönemde örgütümüzün kadın cinsine olan yakın 
ilgisini (ki olumlu bir gelişmedir), bu ilginin çarpıklığını sergilemek 
yolunda bir kaç noktayı anımsatmak.   

Kadın sorununa merkezi düzeyde beliren ilgi (ki son olarak ifade-
sini MK çalışma programında bağımsız bir kadın örgütü olarak bul-
muştur, -ancak bunun nasıl bir şey olduğuna ilişkin bir fikir edinebil-
mek ya da MK üyelerinin bu konuda fikirleri olup olmadığını çıkar-
mak, kısacık bir paragrafa dayanılarak olanaksız- yerel örgüte de 
yansımış ve pratik ifadeler oluşturulmaya ve hemen yaşama geçi-
rilmeye başlanılmıştır. 

Yerel örgüt bu konuda kendisine yön verecek anlayışı şöyle ifade 
etti: "Örgütümüzde kadınlar lehine eşitsizlik yaratılmalıdır. Erkekler 
bu konuda özverili davranmalıdırlar, ki böylece bin yıllardır erkek 
cinsin kadın cinsten gaspettiklerini geri vermiş olacaklardır." Cehen-
nem’e giden yolun iyi niyetle döşenmiş olması gibi bu anlayış sahip-
lerinin iyiniyetinden asla kuşkulanmamakla birlikte varacakları yerin 
cennet olduğu kuşkulu.    ... . 

Kadınlar (ki bu kadınlar yasadışı komünist bir örgütün üyeleri, 
aday üyeleri ya da olmak yolunda çaba gösteren kadınlardır) ne 
kendileri lehine bir eşitsizlik istiyor ve istemeli, ne de özveri. Eşitsiz-
lik ve özveri Leninist bir örgüt içinde de kadınların eşitsiz bir konum-
da ve ikinci cins olmalarının açık-seçik resmi onayı olduğu gibi, bu-
nun bir süre daha böyle olacağının onayıdır. Hayır. Leninist bir ör-
gütte kadınların ikinci cins olarak yasallaştırılmaları kabul edilemez. 
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Kadınların gelişimlerinin - en azından bir erkeğin gelişimi oranında - 
önündeki engellerin ev işi, çocuk bakımı, "koca bakımı" vb.) kaldı-
rılması yolunda içten ve etkin çaba gösterilse yalnızca, yalnızca bu 
yeterlidir. Kadınların ikinci cins olduklarına (yani zeka ve yetenekler 
olarak erkeklerden geri) olduklarına gizliden gizliye inanmıyorsak 
eğer, onlar, inanın, engelleri temizlenmiş olan bu yoldan hızla ve 
sağlam adımlarla ilerleyeceklerdir.  

"Özveri", "kadınlar lehine eşitsizlik" gibi ifadeler kadınlara olan 
güvensizliğin ve küçümsemenin ince ifadeleridir. YK'nin bu "özveri" 
anlayışının çarpıklığı kendisini son olarak önümüzdeki konferans 
konusunda gösterdi. Bu konuda YK 'nin tavrı kabaca şu: YK, konfe-
ransta kadınların da yer almasını ister; bu nedenle kadınların yer 
aldıkları organlara delege seçimini kadın cinsini gözeterek yapması 
yönünde bir "propaganda" uygulayacaktır. Bu konuda yönergesi 
yok, öneriyor. Her şeyden önce böyle bir karara (gerçi 'karar' değil, 
'eğilim' olarak ifade ediliyor) varmak demek YK'nin kadınların - eğer 
kendileri kadınlar lehine bir müdahalede bulunmazlarsa - or-
ganlarından delege seçilebileceğine ilişkin umutları yok demektir. 
Bunun açılımı da şöyle olabilir: ya kadın üyeler bir Yerel Örgüt (YÖ) 
konferansında delege olarak yer alabilecek değerlerden yoksundur-
lar -öyleyse bırakın peşlerini- ya da organın diğer üyeleri olan erkek 
yoldaşlar, kadın yoldaşlarının değerlerini-niteliklerini göremeyecek, 
görse de içine sindiremeyecek ölçü de geri -geri de ne kelime, kadın 
düşmanı-  insanlardır. Bu durumda ne yapılır? YK'nin koruyucu ka-
natları altında kadınlar delege olarak konferanstaki "yerlerini" alırlar. 
Bu anlayış insana Türkiye'de Cumhuriyet sonrası burjuvazinin ka-
dınlara seçme-seçilme hakkını tanımasına ve M.Kemal'in yönerge-
siyle meclise 'sokulan kadın milletvekillerini anımsatıyor. (Gerçi bi-
zim M.Kemal kadar “ileri” davranamadığımız, yalnızca "seçme hak-
kını" tanıdığımız, "seçilme hakkını" tanımadığımız yolunda bir karşı 
çıkış olabilir.) (Aynı anlayış çerçevesinde, konferansa, seçilecek 
YK'nin en az bir üyesinin de kadın olması neden önerilmesin?) 

...Bu anlayış (YK'nin anlayışı) konferansta yer alacak bütün kadın 
delegeleri, erkek yoldaşlarının "özverisiyle" gölgeler. 'Bu “gölgeyi” 
üzerinde duyabilmek için belki kadın olmak gerekir ama görebilmek 
için kadın olmak gerekmez. 
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Kadın insanlara salt cinslerinden ötürü toplumda var olan baskıyı 
duymalarının yanı sıra bir de özgür iradeleriyle ve inanarak yer al-
dıkları bir örgütte bu baskıyı tersine çevirerek (salt cinslerinden ötü-
rü "torpil" geçilmesi. Bu demektir ki " siz kadınlar biz erkeklere göre 
her alanda gerisinizdir; ama bu erkek egemen toplumsal ilişkilerden 
kaynaklanır, biz bunu görüyoruz ve yer yer kendimizin de yer aldığı 
ve yeniden ürettiği bu ilişkiler ağını ve hatalarımızı bağışlatmak için 
size, sizin niteliklerinizi olduğundan üstün gösteren payeler biçiyo-
ruz) yaşatmak bir de M-L adına yapılıyorsa, üzerinde enine boyuna 
'tartışmayı gerektirir.  

YK kadınların konferansta delege olarak yer almaları için propa-
ganda yapmak "eğiliminden" vazgeçse bile artık kadın delegelerin 
üzerine "gölge" düşmüştür. (Çünkü YK bu eğilimini örgütün hemen 
tümüne duyurmuştur.) Kadın delegeler konferansta cinsiyetleri söz 
konusu edilmeksizin, gerçekten insan üye (kadın üye değil) olarak 
temsilci nitelikleriyle yer alsalar bile, bu "gölge" artık konferansın 
üzerine de düşmüştür. Bu nedenle kadın yoldaşlar delege adaylığı-
nı, delegeliği reddetmelidir. Bu, oldukça "dikbaşlı" bir tavırdır ama bu 
bir yandan 12 Eylül'den sonra yaşanan "köleliğe" tepkidir, öte yan-
dan sonuçta hep köksüz-geçici öneriler demeti çerçevesinde gün-
deme gelen "kadın yoldaşlar sorununa" (kadın sorunu değil) -elbette 
"kadın yoldaşlar sorunu" da kadın sorunundan kaynaklanıyor; ama 
hemen yanı başımızdaki kadın yoldaşlarla çarpık ilişkiler içindeysek 
kadın, sorunundan çook uzakta olduğumuz da açığa çıkar.) gözle-
rimizi biraz daha açarak bakmamızı sağlayacak en etkili yollardan 
birisi olduğu için gereklidir de. Beri yandan bu öneri, kadın üyeleri o 
politik etkinlikten vazgeçmeye çağırmaz. Tersine, kadın üyeler örgü-
tümüz için oldukça önemle oluşumlardan biri olan konferansa, kon-
ferans, gündeminin içerdiği konularda bildiriler, bildirgeler göndere-
rek katılmalıdırlar. 

KADINLARIN KURTULUŞU İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞUNA 
BAĞLIDIR' 

GÜNGÖR.  
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"YEREL ÖRGÜT KONFERANSINDA KADIN YOL-
DAŞLARIN DURUMU ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ”E 
BİRKAÇ SÖZ  

 

Ferit HAZAR  

 

Yazının sahibini öncelikle kutlarım. Her yoldaşın demokratik me-
kanizmalar yoluyla düşüncelerini örgüte iletmesi sevindiricidir. 

Ancak konu her ne kadar sınırlı ise de kısa bir durum tahlili yap-
mak gerekirdi. Çünkü birçok sorunlarımızın ele alındığı günümüzde, 
belli noktalara yoğunlaşan duyarlılığımızı, diğer sorunlar üzerine de 
yoğunlaştırmalıyız.  

Zaten felsefi olarak olgunun ele alınış yöntemi diyalektiktir. Bu 
yöntem, olgunun nicel ve niteliğini açarsak değişimini, gelişimini, 
dönüşümünü, diğer bağlaşıklıklarını zorunlu kılar. Sorunlarımızdan 
(Artık sırf sorun demek bana uygun gelmiyor, üstesinden gelmek 
zorunda olduğumuz görevlerimiz demeliyim), herhangi birini irdele-
mekte; onun tarihsel kökenlerini, andaki durumunu, geleceğini ele 
almayı, inceleme; doğru tahlil yapmayı, diğerleri ile zorunlu iç içel i-
ğine değinmek gereklidir. Durum böyle iken denebilir ki sorunlarımı-
za ilişkin sağlıklı girişimlerde bulunabiliyor muyuz? Bu husustaki 
becerilerimiz (Ben-sen-bu-o vb) ayrı bir konudur. Ancak sorunları-
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mızı ele alış ve yaklaşış yöntemimize en azından sadık kalırsak cid-
di hatalara düşmekten kendimizi alıkoyabiliriz.  

Konumuza gelelim: Bugün kadın-erkek yoldaşlar olarak siyasi ve 
örgütsel planda aşmak zorunda olduğumuz birçok eksikliklerimiz 
vardır. Ama durumun böyle olduğu herkesçe bilinmektedir. Artık 
sorun, rahatsızlıklarımıza nasıl çıkış yolları bulacağız. Kabaca bu 
hususta yeni başarılara ihtiyacımız var. Onun için azmimizi daha 
fazla arttırmalı enerjilerimizi örgütsel hedeflerimize yoğunlaştırmalı-
yız.  

Bugünlerde yerel örgütün konferansı olacaktır. Konferansta hangi 
sorunlarımızı çözeceğiz ve hangi görevlere yöneleceğiz? Konferans 
gündemi belli konularla belirlenmiştir. Bu gündemlere belli bir AÇIK-
LIK getirmek, pratik faaliyetimizi BELLİ BİR SİSTEME sokmak ve bir 
PLANA bağlamak görevimizdir. ( 11 ) 

Eğer kadınların kurtuluşu işçi sınıfının kurtuluşuna bağlıdır diyor-
sak, genelde Kürdistan ve Türkiye halklarını, örgütümüzde ise örgü-
tümüzün başarması gereken, çok iş'lerin olduğunu unutamayız. Bu 
anlamda tarihsel bir DÖNEMEÇ’teyiz. 

En basitinden şöyle diyebilirim ki; "günahlarımıza rağmen KİŞİ-
LER azimli ve kararlıdırlar. Engelleri aşabileceği inancı içindedirler. 
Eğer bunu göz ardı eder de, kitlelerden tecritliğimize, subjektif, "bil-
meyerek olsa bile" , olumsuzluklar eklemek bir şanssızlık olacaktır. 
Şimdiye kadarki tartışmalardaki hata ve eksikliklerimizin, yoldaşlık 
ilişkilerimizi nasıl zaafa uğrattığını biliyoruz. Dolayısıyla birbirimizle 
daha güçlü bağlar kurmayı arzuluyorsak üslubumuz üzerine kendi-
mizi fazlaca zorlamalıyız. 

Bütün yoldaşlar Güngör imzalı yazıyı okudukları için alıntıları ak-
tarmayacağım. Herkes tanık oldu ki, yoldaşımızın yorumları (sadece 
bu yoldaşla sınırlı değil) acımasızdır. YK'nın özverilerini yerli yersiz 
uygun olmayan betimlemelerle bağdaştırmaktan bir sakınca gör-
memektedir. Buna insan ancak ÜZÜLÜR. YK'lı yoldaşlar gerçekten 
bir özveri içindedirler, Konferansa kadın yoldaşların katılmasını ar-
zulamakta, hatta organlarda delege seçilmelerini istemektedir. Bu 
soruna ilişkin, bu aşamada, bundan daha olumlu, ne olabilir. Daha 
da olabilirdi. YK yoldaşlar konferans öncesi kadın yoldaşları (Erkek 
yoldaşlar da söz konusu)        belli organlarda toplayarak, konferan-
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sa katılmaları için daha aktif davranabilirdi. Böyle yorumlarınıza ha-
cet ne?     

Yakın geçmişte örgütümüzün kadın sorunu (özellikle kadın yol-
daşların konumu) üzerine duyarsızlığı hatırlardadır. Bazı yoldaşların 
yazıları ile bu sorunu canlandırmaları büyük çoğunluk tarafından 
desteklenmiştir. Bugün kısmen örgütsel genel olarak da anlayış dü-
zeyinde olumlu bir durumdayız. Bu önemi iyi algılayarak, biçim ne 
olursa olsun (olmayanı-olmayan gelenekler yaratacağı için) iyi niyetli 
girişimlere kesinkes sahip çıkmalıyız. Çünkü gerçekten bu hususta 
övünecek bir şeyimiz yok. Tek, tek kadın yoldaşların girişimleri 
…………………………….  {burada birkaç sözcük okunamadı. HznN} 
…  mecburi kılmaktadır. Hatta bu zorunlu girişimler, bazı tavsiye 
kararları ile geliştirilinebilir.  

YK'lı yoldaşların gösterdiği özveriyi (siz tırnak içinde kullanmışsı-
nız) "kadın cinsinin hâlâ ikinci bir cins olarak görmek" ve hele bu 
size burjuvazinin (M.Kemal) "kadınları koruma” anlayışını anımsatı-
yorsa işte bu sahiden ÜZÜCÜDÜR. 

Örgütümüzde kadın sorununu temsilen bir mekanizma olsaydı, 
bugün bu biçimi ile, böyle cılız bir tartışmanın içinde olmazdık. Örgü-
tümüzde ulusal sorunda gerçekleşen sapma, bilinen özeleştiri ile 
aşılmıştır. Ulusal seksiyona ilişkin hemen pratik adımlar atılmıştır. 
Burada doğru bir davranış karşısında “biçim” ne olursa olsun ters 
yorumlar mı yapmalıydık? Kaldı ki Kürdistan’ı temsilen MK' da bu 
canlılığı koruyan BİRİ olsa idi belki bu hatalar gerçekleşmezdi. 

Siz bir gölgeden bahsetmektesiniz, bunu tırnağa almanız olum-
suz tutumunuzu yumuşatmaz. ML örgütlerin işçi üyelere daha bir 
özen göstermesi, onlara daha özverili davranması söz konusu ol-
masaydı (sizin mantığınız gibi) işçi üyelerin yönetici organlara gel-
mesi mümkün olabilir miydi? 

Siz sonuçta delegeliğe hayır diyerek kadın yoldaşları aktif bir giri-
şimden alıkoymaya ve onları pasifliklerini korumaya çağırıyorsunuz. 
Bu aktif girişim söz konusu olmadan olacak bir etkinliğin ne etkisi 
olabilir. 

Mücadelenin bazı anlarında gerçekten özveri ve ‘torpil’in gerekli 
olduğunu kavrayamıyorsunuz. 
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Kadın Hakları İçin Mücadele İşçi Hakları Adına Mücadele Kadar 
Önemlidir 

 

Kadını erkekle eşit bir statüye getirmek sosyalist düşüncenin en 
özgün amaçlarındandır. Düşün tarihinin bu en gelişmiş doktrini, ka-
dınların cinsiyetlerinden dolayı ezilen bir cins olmaktan kurtarılması-
nı ve insanlığın diğer cinsiyle eşit bir statüye kavuşmasını ister. Bu-
nu isterken, tarihsel olarak kadınların aleyhine oluşmuş eşitsiz bir 
statükonun varlığını saptamış olmakla kalmaz, bu eşitsiz statükonun 
tarihsel oluşum nedenlerini araştırarak eşitsizliğin kökenlerini ve 
nasıl giderilebileceğinin yollarını sergiler. Bu yanı onu, kendisinden 
önce var olan diğer eşitlikçi akımlardan ayırır. Toplumsal ilişkiler 
katında kadının aşağılanan, küçümsenen ve "ikinci sınıflanan" ola-
rak ele alınan varlığı sosyalist düşüncenin "tarihsel haksızlık" olarak 
algıladığı bir durumdur. Bu haksızlığın giderilmesi ve cinsler arasın-
da ayrımın ortadan kaldırılması uğruna mücadele onun bu konudaki 
eylemliliğini yansıtır. 

Sosyalist düşünce, bu ayrımın ortadan kaldırılması yani kadının 
erkekle eşit bir statüye kavuşturulmasının güçlüklerini yadsımaz. 
Çünkü insanlığın bu büyük ve önemli sorununun tarihsel olarak şe-
killendiğini, sınıflı toplumlar tarihinin bütün zamanlarında egemen 
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olan ideoloji ve politikaların sadece erkeğin değil, kadının da zihnin-
de yerleşik yargı ve alışkanlıklara yol açtığını görür. Bu yargı ve 
alışkanlıklar o denli güçlü ve yerleşiktir ki, insanlığın başka hiç bir 
sorununun çözümünde görülebileceklere benzemeyen güçlük ler 
taşır. Üretim araçlarının toplumsal çoğunluğun aksine küçük bir 
azınlık tarafından denetlenmesi kadının cins olarak, "aşağı iteklen-
mesi"nin kaynaklarındandır. Bu durum sona erdirilip, denetim ço-
ğunluğun eline geçtiğinde, kadın sorununun çözümünde ancak 
önemli bir mesafe katedilmiş olur. Yani üretim araçlarının denetimi-
nin çoğunluk tarafından ele geçirilmesi kendiliğinden kadın sorunu-
nu çözmeye yetenekli değildir. 

Sınıflı toplumlarda görülen tüm ideoloji ve politikalar kadını aşa-
ğılayan, onu küçümseyip "kocaya, çocuğa ve eve" bağımlı kılan bir 
temayı hep önde tutar. Kadının yetenekleri dahi tartışma konusudur, 
bu ideoloji ve politikaların nezdinde. Toplumsal etkinliklere katılma 
kapasiteleri en ileri ölçüde daraltılmıştır. Hele politik etkinlikteki rolü 
daha bir dardır. Kadının, her türlü etkinlikteki yer alışı hiç bir zaman 
toplumdaki gerçek ağırlığına denk düşmez. Her türlü etkinlikteki rolü 
erkeklere asla eşitlenmez. Kadının rolü, erkeklerin egemenliğinde 
oluşan politikalar tarafından belirlenmiş / sınırlanmıştır. Sınıflı top-
lumlarda kadının "kocaya, çocuğa ve eve" bağımlı "ikinci sınıf insan" 
olduğu yasalarla resmen onaylanmakta, toplumsal eğitim bu doğrul-
tudan sürdürülmektedir. Kadın ve erkek arasında ayrım gözeten, 
kadını erkeğe göre ve toplumsal yaşantıda erkeğin rolünü önde tu-
tan ideoloji, tarihten günümüze kadar taşınmıştır. İster istemez er-
keğin çıkarlarına hizmet eden bu ideoloji, sınıflı toplumlar tarihinde 
aynı zamanda erkeğin egemenliğini de pekişik kılmıştır. Sınıflı top-
lumlar erkeğin egemen olduğu toplumlardır. 

Toplumun sınıflara bölünmüşlüğüne bir son vermeyi amaçlayan 
sosyalizm, aynı zamanda erkeğin egemenliğine de son vermeyi 
amaçlar. Sınıflardan ve cinsler arasındaki ayrımdan arındırılmış bir 
toplumdur hedeflenen. Sosyalist düşünce, kadını ezilen bir cins ol-
maktan kurtarmak, var olan "tarihsel haksızlığı" gidermek temasını 
önde tutar. Kadının asli görevini çocuk ve ev bakımı olarak sapta-
maz. Onun bağımlılıktan kurtarılıp, özgürleşmesini savunur. Sosya-
list düşünce ezilen kadının konumunun iyileştirilmesi için en gerekli 
öğenin onun üretimden koparılmışlığına bir son vererek, toplumsal 
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üretimin asli unsuru haline getirilmesi olduğuna inanır. Demografik 
açıdan toplumun yarısını oluşturan kadının aşağılanması ve ezilme-
sini toplumun sağlıklı gelişiminin önünde engel görürken, toplumsal 
üretimin yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor olmasının "refah toplumu-
na" ilerleyişi baltaladığını saptar. Yine, kadının politik etkinlik dahil 
bütün toplumsal etkinliklerde yer almasının haklılığını ve gerekliliğini 
vurgular. 

Sosyalist doktrinin kadın sorununa yaklaşımını sergileyen bu be-
lirlemelerin pratik yaşama adaptasyonu gözlendiğinde (sosyalist 
ülkelerde) kadının konumunda muazzam ilerlemeler görülmesine 
karşın, "tarihsel hedefe" (erkekle eşit statüye getirilmiş özgür kadın) 
varma bakımından henüz geri noktalarda olduğu görülüyor. Her ne 
kadar bugün dünyada kadın haklarında en ileri gelişmişlik bu ülke-
lerde gözlenmekteyse de, kadınlığın gerçekten özgürleşebilmiş ve 
erkekle eşit bir statüye kavuşabilmiş olduğu söylenemez. Özellikle 
kadının "çocukla olan ilişkisi" onun (çocuğa bağımlılıktan kurtarılma-
sını sağlayabilecek bir nitelik göstermemekte, "evle olan ilişkisi" he-
nüz erkeğinkine benzememektedir. Kadının çocuk ve evle olan iliş-
kisi, onun toplumsal üretimde bütünüyle yer almasını engeller dü-
zeydedir. Çocuğun bakımından kadının sorumlu olduğu yaygın bir 
düşüncedir. Kadının politika ile ilişkisi gözlendiğinde ise erkeğe 
oranla daha pasif bir ilişki göze çarpmakta, bu toplumlarda da politik 
faaliyet ve sürecin asli unsuru olarak erkek öne çıkmaktadır. Kuram-
sal olarak herhangi bir engel olmamasına ve hatta kadının toplumsal 
konumunda dünyada çok ileri gelişmişlik gözlenmesine rağmen, 
kadının, politika oluşturma sürecinin aktif ve doğrudan unsuru haline 
çıkartılamamış ve erkeğe oranla daha pasif bir durumda kalmış ol-
duğu görülmektedir. Kadının toplumsal süreçteki politik ağırlığını 
göstermesi bakımından çarpıcı olan bu durum, sosyalizmin kadınla-
rın kurtuluşuna ilişkin yaklaşımlarıyla hiç bağdaşmamaktadır. Politik 
sürece katılımda, toplumun yarısının göstermiş olduğu bu ilgisizlik 
dünya çapında ulaşılan tüm ileri hak eşitliğine rağmen bu ülkelerde 
kadının halen erkeğe oranla az özgür olduğunun ifadesidir.  

Her türlü baskıdan arındırılmış, sömürüşüz ve eşitlikçi bir sürecin 
oluşturulabilmesinin zorunlu ilk adımı, üretim araçlarının küçük bir 
azınlık tarafından denetlenmesine son verilmesi ve denetimin ço-
ğunluğun eline geçmesidir. Toplumsal yaşantıda son derece önemli 
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dönüşümleri gerçekleştirebilme yetkinliğinde olan bu el değiştirme, 
insanlık tarihinde önemli bir dönemeçtir. Ancak, yeni dönemde gü-
venle ilerlemek için yeterli olabileceği düşünülemeyecek olan bu el 
değiştirmenin, önce korunması sonra da benimsetilmesi gerekir. 
Değişiklikten düzenleri alt üst olan azınlığın her türlü çareye başvu-
rarak, üretim araçlarının denetimini yeniden ele geçirme çabalarının 
yanı sıra uzun yılların yerleşik kıldığı toplumsal yargı ve alışkanlık-
lar, "yeninin" kendisini egemen kılabilmesinin önündeki güçlüklerdir. 
Bu güçlükler öncelikle ezilen cinsin konumunun iyileştirilmesinde ve 
özgürlüğe kavuşturulmasında gözlenir. Sınıflar ve uluslararasındaki 
eşitsizlik ve üzerlerindeki baskı ve sömürü bu el değiştirmeye bağlı 
olarak görece daha giderilir ve benimsenir. Kadının toplumsal ko-
numunda da el değiştirmeye bağlı olarak bir ilerleme gözlenir. An-
cak, kadın üzerindeki baskı ve aleyhine oluşmuş eşitsizlik hemen 
giderilemez. Bunun önündeki en büyük güçlük, çok uzun yılların biri-
kimiyle yerleşiklik kazanan toplumsal yargı ve alışkanlıklardır. Bun-
lar o denli güçlüdür ki, sadece erkeği değil ezilen cins olarak kadını 
da kuşatmıştır. Öyle ki, artık ezilen cins kendi aleyhine oluşmuş top-
lumsal yaşantının yeniden üretilmesinin aracı haline gelmiştir. Ailede 
ve toplumda yeni nesillerin eğitilmesinde katkılı olan kadın, aleyhine 
oluşmuş yargı ve alışkanlıkların güçlenerek sürmesinde de katkılı-
dır. 

Sınıf ayrımı küçük bir azınlık ile çoğunluk arasındaki bölünmeyi 
yansıtırken, cinsler arasındaki ayrım toplumun yarı yarıya bölün-
müşlüğünü yansıtır. Çıkarları bu ayrımdan yana olanlar toplumun 
yarısıdır. Bu, ayrımın giderilmesi bakımından ek bir zorluk yaratır. 
Bunun aşılabilmesi için, üretim araçları üzerinde azınlığın denetimi-
ne son verilir verilmez, çok etkin bir çabaya girişmek gerekir. Çünkü 
küçük bir azınlığın zedelenen çıkarlarından sonra bu kez, toplumun 
yarısının çıkarlarının "zedelenmesi" söz konusu olur. Toplumunçı-
karları bu ayrımdan yana olan yarısı, çıkarlarının "zedelenmesine" 
kolaylıkla rıza göstermez / benimseyemez. Uzun süreli bir direnişin 
potansiyelleri, zihinlerinde köklü bir yer edinmişlerdir. Çıkarlarına 
uygunluk gösteren ve onları koruyan binlerce yıllık eğitim, cinsler 
arasındaki ayrımın giderilmesinde tutuculuğa sürüklenmelerine ko-
laylık sağlar. 
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Üretim araçlarının denetiminin çoğunluğun eline geçmesinden 
sonra, sorun, üretimden koparılmış ve eve mahkûm edilmiş kadını, 
üretimin erkekle birlikte asli unsuru haline getirmek değildir tek başı-
na. Kadının konumunda önceki dönemlere oranla genel bir iyileşme, 
toplumsal statüsünde yasal bazı ilerlemeler de değildir sorun. Çok 
uzun yıllara dayanan ve erkeğin çıkarlarına uygunluk gösterip onları 
koruyan ve erkeğin zihninde köklü bir yer edinen toplumsal eğitimin 
yerine, erkek ve kadın tüm bir toplumun çıkarlarına uyan, onları ko-
ruyan ve öncelikle erkeğin -ve kadının- zihninde eşitlikçi fikirlerin 
köklü bir yer edinmesini önceleyen yeni bir eğitimin, topluma ege-
men kılınması gerekmektedir. Tüm bir toplum, bu eğitimin süzgecin-
den geçirilmeli ve onu benimsemelidir. Üretim araçlarını ele geçiren 
çoğunluğun komünizme ulaşabilmesi için bu eğitime mutlak gerek-
sinimi vardır. Bu onun için bir can öğesidir. Bu eğitim, üretim araçları 
üzerindeki denetimin el değiştirmesinden sonra eski toplumun ege-
men ideolojisine karşı açılmış bir ideolojik savaşım demektir. Bu 
savaşı kazanmadan "her türlü eşitsizliğin" giderilebildiği ve "her türlü 
baskının" ortadan kaldırıldığı özgür bir topluma ulaşmak olanaklı 
değildir... 

Kadın sorununa, yukarda sıralanan gerçekler ışığında yaklaşan 
konferansımız, sorunun anlam ve önemini bir kez dana vurgulamak 
açısından şu saptamaları yapar: 

1 - Komünist bir bakış, kadın sorununu insanlığın büyük ve 
önemli bir sorunu olarak görmeyen bütün görüşleri yadsır…     

2 - Hiç bir şey, toplumun yarısının mutlak ve doğrudan katılımı 
olmaksızın siyasal bir devrimin gerçekleşebileceğini düşlemek kadar 
komünizme uzak değildir... 

3 - Toplumun yarısını oluşturan kadının sorunu, insanlığın soru-
nundan başka bir şey olmadığı gibi, kadının kurtuluşu da insanlığın 
kurtuluşundan başka bir şey değildir... 

4 - Kadınların kurtuluşu (insanlığın kurtuluşu) için, üretim araçla-
rının küçük bir azınlık tarafından denetlenmesine mutlak bir son 
verilmesi, zorunlu bir başlangıçtır... 

5 - Komünist düşünce ne ezilen bir cins olarak kadının konumu-
nun iyileştirilmesi ne de toplumsal statüsünde yasal bazı ilerlemeler 
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sağlanmasıyla yetinebilir. Aksine, kadınların, toplumun yönetimine 
ve yeniden üretimine eşit ve özgürce katıldığı bir yaşam biçimini 
hedefler... 

6 - Komünist görüş, kadın sorununu, siyasal uğraşısının temel 
konularından biri yapar ve kadın haklarına, işçi hakları adına sa-
vaşmak kadar önem verir.  

Şayet bir toplumda kadının konumu, o toplumun niteliğinin anla-
şılmasında temel bir ölçüyse gelecek toplumun bir ön habercisi ol-
maktan öte bir şey olmayan örgütlerde de kadının konumu, örgütün 
niteliğinin belirlenmesinde temel bir ölçüdür.  

Bu bakımdan konferansımız;  

1 – Örgütümüzün de üyesi bulunduğu Türkiye Sosyalist Hareke-
tinin, bu sorunda, temel bir eksikliği geleneksel olarak yansıttığını;  

2 - Bu eksikliğin aşılabilmesi için belirlenen görevlerin başarıyla 
yerine getirilmesi bakımından, başta yönetici organlar olmak üzere 
tüm bir örgütün ileri bir dikkat ve bitmez bir enerjiyle çalışmalara atıl-
ması gerektiğini saptar... 

Buradan hareketle örgütümüzün bütün üye ve taraftarlarının ve 
de proletarya genel davasına bütün gönül verenlerin önüne şu gö-
revleri koyar: 

1 - Komünizmin soruna ideolojik ve teorik yaklaşımlarını kavra-
mak ve en anlaşılır biçimde propaganda etmek;  

2 - Siyasal devrimci mücadeleye kazanmak için özellikle toplu-
mun kadınlardan oluşan yarısında propagandaya hız vermek, özel 
guruplar kurarak örgütlenmesinde mesafe katetmek; 

3 - Pratik, entellektüel bütün çalışmalarımızda kadın sorununa 
gereken ağırlığı vererek, sorunun her zaman gündemde kalmasını 
sağlamak; 

4 - Bunun için, kadın sorununu teorik ve pratik değerlendiren top-
lantılar ve tartışmalar düzenlemek, bütün yayınlarımızda ve özel 
broşürlerde sorunun çeşitli yanlarını ısrarla işlemek; 
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5-Siyasal mücadelede kadın sorununa ilgi ve sempati yaratmak 
bakımından önemi tartışılmaz büyüklükte olan sivrilmiş kadın önder-
lerin yetişmeleri için özel bir dikkat ve çaba göstermek; 

6 - Lenin'in 2 Şubat 1920 Moskova Sovyeti seçimlerinde "hede-
fimiz ülkenin yönetiminde her gün daha çok kadının söz sahibi ol-
masını sağlamaktır. Kadın işçileri seçin Partili olsun olmasın, daha 
çok kadın!" önermesini düstur kabul ederek; örgütlenmelerimizin 
yönetiminde her gün daha çok kadının söz sahibi olmasını hedefle-
mek...  

TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ. Sayı 61.   
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"KADINLAR ALINMAKSIZIN" DEĞİL,  
"KADINLAR KATILMAKSIZIN  
DEVRİM MÜCADELESİ BAŞARIYA ULAŞAMAZ" 

 

İ. SEMRA 

 

12 Eylül'den önceki gelişim: 1977'den 1980 12 Eylül'e kadar olan 
dönenin değerlendirilmesi, şahsi değerlendirmemdir. Bu değerlen-
dirmeye iki açıdan gereksinim duydum. Biri, bugün yaşamakta oldu-
ğunuz olumsuz durumun izahının, kadın sorunu tartışmalarında kes-
tirmeden geçmişe yüklenivermesi. Diğeri tartışmaları hangi koşullar-
da yapmak gerektiğinin açılmasına duyduğum ihtiyaç. 

1977 başlarında ben "Kadın Sorunu" diye bir sorunun varlığından 
habersizdim. O sıralarda tanıştığım Kurtuluşçu bir kadın arkadaşın 
"Demokratik bir kadın örgütlenmesi yapılmalı" önerisiyle karşılaştım. 
İlk defa o zaman böyle bir sorunun varlığından ve onun bilimle olan 
ilişkisinden haberdar oluyordum. Marksizm üç temel baskı biçimi 
tanıyordu: sınıfsal, ulusal, cinsel.  
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Bölgemizde bu öneriyle başladı kadın sorunu tartışmalarımız. O 
gün genel faaliyetin sorumlusu arkadaşlar bu sorunu nasıl ve hangi 
boyutlarda tartıştılar bilemiyorum, (yapmak gerekir mantığı içinde, 
bırakalım yapsınlar görelim eğilimindeydiler kanaatini taşıyorum) 
ama bize bu faaliyete başlayabileceğimizi bildirdiler. Bizlere, o an-
dan başlayarak, demokratik kitle örgütlenmesi ve örgütleri konusun-
da yol gösterdiler.  

Kadın örgütlenmemiz bazen büyüyerek bazen durgunlaşarak 78 
sonlarına doğru,  daha çok Kurtuluş gazetelerinin özeti olan bir bül-
ten çıkarmaya başladı. Bu arada hareketimizin egemen olduğu diğer 
bölgelerdeki Kurtuluşçu kadın arkadaşlar da demokratik kadın örgüt-
lenmelerine başlamışlardı. 79 ortalarında, hareketimiz önderliğinin 
önerilerinden kaynaklandığını sandığım, farklı bölgelerdeki kadın 
örgütlenmelerinin (objektif durumları Kurtuluşçu kadınların demokra-
tik kadın örgütleri) merkezileşmesine hizmet etmek üzere, örgütlerin 
yönetim kurullarını temsilen gelenlerle ADKD'nin düzenlediği bir 
toplantı yapıldı. Hatırlayabildiğim kadarıyla, toplantının gündemi: 
kadın sorunu nedir? Bu sorundan kaynaklanan demokratik taleple-
rimiz ve bunların açılımı ve araştırılması için görev bölümü. Bölgele-
rimizdeki deneylerin aktarılması. Bu toplantıdan sonra bizim kadın 
örgütümüzün gerçekleştirdiği bir kampanyadan önce bir tartışma 
gelmişti gündemimize (nicel gelişimimizin durduğu bir dönem). Bu 
tartışma, kadın örgütlenmemizin niteliğini kapsıyordu. Biz nasıl bir 
örgüttük? Demokratik kadın örgütüyüz diyorduk ama. Bu tartışma-
mızı bölgemizdeki sorumlu arkadaşlarla da yaptık. Tartışmalarımız 
sürerken hareketimiz için de de örgütlenme anlayışı ve modeli tartı-
şılıyordu. Ve tabi ki bizler arasında bu tartışma hareketimizin kadın 
örgütlenmesinde yoğunlaşıyordu.  

1980 ortalarındı tartışılmakta olan örgütlenme modeline uygun 
olarak, bölge düzeyinde ve il düzeyinde Kadın Grubu kuruldu. Bu 
arada, hareketimiz, merkezi bir yayın olan Demokrat Kadın'ı çıkar-
maya başladı. Bu gruplar henüz faaliyetinin içeriğini hedeflerini ve 
de programlarını tartışma aşamasında iken 12 Eylül geldi. Kısacası 
o güne geldiğimizde hareketimiz duyarsız nitelemesi yapılamayacak 
kadar uyarılmış ve bu konuda görmezden gelinemeyecek kadar 
belirgin bir adım atmıştı. Bugün ise bunlar yok sayılarak değerlen-
dirmeler yapılabiliyor. 
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Örgütsel planda soruna ilk kez, kadınların sınıfsal ve cinsel baskı 
altında olmaları, bundan kurtuluşun ancak ve ancak proletaryanın 
kurtuluşuyla mümkün olacağı gerçeği temelinde, bu boyutlarda yak-
laşmıştık. Örgütsel planda atılan bu adım, örgütümüzün geneline 
hangi anlayış hâkim olursa olsun, insanlığın kurtuluşu mücadelesin-
de kadınlara verdiği güvence ve garantiydi. Artık her türden sakat 
anlayışın ve politikanın tartışılacağı yerine doğrusunun konup geliş-
tirilebileceği bir platform kurulmuş idi. Kanaatimce bu dönemde va-
rabileceğimiz en ileri nokta burası idi. 

Ulaşabildiğimiz bu en ileri noktaya rağmen çok geri yanlarımız 
vardı. (Ama bunları aşabilmenin garantisi de vardı). (Bahsettiğim 
garanti, hareketimizin genelde proleter sosyalist bir çizgiye sahip 
olduğu düşünülürse anlamlıdır.) Hala, hareketimizin kadro anlayışı 
sadece 'erkek insanları' kapsıyordu. Yani hâlâ o dönemde "komünis-
tin milliyeti ve cinsiyeti yoktur" esprisine uygun davranılmıyordu. 
Eğer bu noktada düşüncem, tek tek örneklerle çürütülmek istenirse, 
istisnaların kaideyi bozmayacağı, hatta hatta bu istisna örneklerin 
bile doğru bir anlayışa tekabül etmekten çok, pragmatik bir bakışın 
ürünleri olduklarını çoğu kez söyleyebilirim. (Kadro anlayışındaki bu 
tutuculuğu ve tabi ki bunun doğal uzantısı istihdam politikasındaki 
eksikliği 12 Eylül’den sonra gelişim için de fark ettim.)  

12 Eylül'den Sonraki Uygulamalar ve Program: 

Bu dönemde (83 başına kadar) bütün "kadın insanlara" alınan ta-
vır ortaktır ve aynıdır. Şöyle özetlenebilir: Kadınların nitelikleri ne 
olursa olsun, "kocaları" ya da o güne gelindiğinde birlikte yaşayabi-
leceği erkek arkadaşları var da, bu "sahiplerinin" de örgütle ilişkisi 
varsa, onların da vardır. Aksi taktirde onlar örgütün varlığı ve sürek-
liliği esprisi içinde tartışılabilecek insanlar değildirler. Yani, onlar geri 
sempatizan, ileri sempatizan, üye nitelemeleri içinde tartışılmayan 
"insanlardır". Örgütümüz feodal beyleri aratmayacak bir titizlik içinde 
sahiplerini kaybeden “kadın yoldaşlarını", ona göre ilk sahibi olan 
babalarının yanına gitme önerilerinde bulunmuştur. (Burada kastet-
tiğim, ailelerinin yanına göndermektir.) Kendince haklıdır. O "yarını 
kuracak" çekirdek yapısını korumakla “en yüce” görevi yerine getir-
mektedir. Ve ne çekirdekte ne de çekirdeğin yeniden üretiminde 
"kadın insanlara" yer yoktur politikasında. 
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Yoldaşlar, bu anlayış ve bu anlayışa uygun politika geçmişten 
kaynaklanan ama benim tarafımdan 12 Eylül'den de epey sonra fark 
edilen bir olgu, (Geneli kavrayabilecek verilere sahip olma sorunu) 
İnanınız, 12 Eylül'e gelindiğinde, bu görüşe sahip olsa idim, tek ba-
şıma geri çekilme olayına uygun davranıp ilişki kurarken, yüzbinler-
ce kere düşünüp bu kararı vermiş olurdum. Hem her an kurtulunma-
sı gereken bir yük olduğumun bilincinde olacağım, hem de sessiz 
sedasız birlikte olacağım ve hem de kendimi mücadele de nefer 
sayacağım.  Bu kadar anlamsız koşulda olamazdım diyorum. Sağ-
lıklı düşünen her insanın da böyle davranmayacağını iddia ediyo-
rum. O gün bu durumu kavrayıp anlama şansına sahip olabilseydim, 
birlikteliğimizin ön koşulu, insandan sayılıp sayılmama olurdu ki, ben 
böyle bir koşul sürmedim. (Görev isteyip istememe tartışmalarına 
indirgenen olayı böyle tartışmak gerekir.) Kendimin, örgüt nezdinde-
ki anlamını kavradığım zaman ise, ne bu koşulu sürerek tartışma 
başlatmamın sübjektif koşulları vardı, (benimle bir organ adına gö-
rüşme yapan -farkında olmadan- benim değerimi biçen yetkili kişi, 
bir paranoyaka yakışacak şüpheciliğini sergilemişti. Benim, böylesi 
bir ortamda bu koşulu sürerek tartışmam şu kanaati uyandırabilirdi, - 
şartlara dayanamadı, gitmek için bahane arıyor-) ne de objektif bir 
platform. Burada, hiç kimse Ekim dergilerinin objektif bir platform 
olduğunu savunmasın. Çünkü o platformun esası bir programla ç i-
zilmişti ve bu sınır içinde kadın sorunu yoktu. Dolayısıyla onu bu 
tartışma ilgilendirmezdi. 

Yoldaşlar, 12 Eylül'den önce de var olan kadro anlayışındaki tu-
tuculuk, 12'sinden sonra elverişsizliğinden dolayı daha ayan beyan 
ortaya çıkarak cinslerin eşitliğinin reddedildiği, bir noktaya gelindi. 
Geçmişimizle izah edebileceğimiz olay budur. Oysa geçmişle izah 
edemeyeceğimiz, kadın sorunu karşısında örgütümüzün konumu-
dur. Geçmişe göre bir adım geri yeni bir “nitelik” kazandık 12 Ey-
lül'den sonra. Bunun belgesi programımızdır. Geçmişte sübjektif 
olarak olumsuz bir noktada olsak da, (kadro anlayışımızdaki tutucu-
luğu kastediyorum) bunu aşabileceğimiz objektif bir adım atılmıştı. 
(Kadın grubu ve merkezi yayını kastediyorum.) Bu adımın geri alın-
masıyla ulaştığımız yeni "nitelik" örgütümüzün var olan proleter-
sosyalist çizgisine uygun olmayan niteliklidir. Ben sahip olduğumuz 
bu yeni niteliğe şöyle bir ad koyuyorum: feodal-proleter-sosyalist. Bu 
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ad literatüre uygun mudur değil midir bilemiyorum, ama bana göre 
gerçeği en uygun biçimde ifade ediyor. Düşününüz !! Programı için-
de “kadın sorunu” olmayan bir örgüt, eğer bildirilerine "Kadın ve Er-
kek İşçiler" diye başlayabiliyorsa burada feodal bir beyin "inceliğini" 
aramak ya da ona benzetmek uygun değil mi? O, kendini sahibi 
saydığı bu yaratıklara, referans yapıyor. Evet, 12’sinden sonra geri-
leyerek eriştiğimiz nitelik bu. Ve geçmişle izah edemeyeceğimiz 
gerçeklik de bu. 

Ekim 3'deki Yazı Üzerine ve Tam Üyeli GMK Kararlarına Doğru:  

Program, nasıl hazırlandı, nasıl onaylandı ve nasıl yayınlandı, 
bütün bunları tartışmıyorum. Ama bütün bu süreçte görev alanlar, 
Marksizmin tanıdığı üç temel baskıdan birini nasıl program dışı bı-
raktığını proletaryaya izah edemez. Böyle bir örgüt önderlikte iddialı 
olamaz. Özetle onun proleter-sosyalist niteliği tartışma götürür. 
Programın yayınlanmasından sonra, önderliğimizin bu konudaki 
aldığı eleştirilere cevap verme ihtiyacı Ekim-3’deki "Kadın Yoldaşla-
rın Durumu" başlıklı yazıyı yayınlamayı gündeme getirdi zannediyo-
rum. Gelin görün ki, bu yazı da, esas olarak kadın sorununun nasıl 
kavranmadığı sergilendi. 

Şöyle başlıyor yazı: "Kadın yoldaşların bugünkü durumu genelde 
kadın sorununa nasıl bakıldığının değilse de, pratikte bu konuya 
nasıl yaklaşıldığının somut göstergesidir. Soruna bakışla ele alış 
arasında bir çelişki olduğu saptanabilir. Bu da ister istemez bakışın 
sağlıklılığını tartışma konusu yapar.” Kadın sorununa genelde nasıl 
bakıldığını tartışma konusu haline getirecek gerçeklik (somut), kadın 
yoldaşların içinde bulundukları durum olamaz. Bu durum bir başka 
soyutu (bakışı) tartışma gündemine getirir ki o da örgütümüzün kad-
ro anlayışıdır. Bu anlayışta "kadın insana" yer yoktur. Kadın sorunu-
na genelde nasıl bakıldığını tartışma gündemine getiren somut (ger-
çeklik) ise programımızdır. Bu öyle bir noktadır ki; her proleter-
sosyalist kadın-erkek "böyle bir örgüt insanlığın kurtuluşunu sağla-
yabilir, güzel yarını kurabilir mi?" sorusunu kendine ve örgütüne 
sorduğu, yani örgüte güvenin tartışıldığı noktadır. 

Yazının devamında kadro anlayışındaki yamuklukları tartışıyor. 
Bu süreçte "kadın yoldaşların tavırlarını irdelerken felsefi anlamda 
idealizmin batağına saplanıp, değme Freudculara taş çıkartacak 
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yorumlar yapıyor. Kendini her şeyin sahibi sayan bu zihniyet, örgü-
tün de sahibi yerine koyarak, "nasıl olsa erkek yoldaşlar onlara da 
bir iş verecekti" yargısına ulaşabiliyor.  

“Kadın yoldaşların durumlarını örgütsel sürekliliğe ilişkin tedbirler-
le izah etmek mümkün değildir. Tedbirler adına kimse iki yıllık ataleti 
açıklayamaz" diyerek nasıl bir örgüt anlayışına sahip olduğunu ser-
giliyor. Doğmaz doğurmaz bir Allah misali varlığının ve sürekliliğinin 
garantisi sadece kendisi. Bu noktada sempatizanlar ve kadın yol-
daşlar artık ona yüktürler. Her tedbir bu yükten biraz daha kurtulma-
yı içerecektir. Bu durum iki yıllık ataleti izah etmekle kalmıyor, baba 
evine geri gönderilen kadın yoldaşların durumlarını da izah ediyor.  

''Soruna genelde çözüm bulmak iyi niyetleri adım atmamayı, ge-
çici (abç) bir durumu kalıcılaştırmayı (herhalde geçici olduğu için 
normal ve doğal) vs. birİikte getirmiştir." Şimdi ben özünü değiştir-
meden, kastedilen kadın sorunu yerine ulusal sorunu koyup sizlerin 
takdirine bırakacağım. “Ulusal soruna genelde çözüm bulma iyi ni-
yetleri (burası da ayrıca tartışılmaya muhtaçtır) (İ.S.) adım atmama-
yı (yani Kürt yoldaşların istihdamını -İ.S.) geçici bir durumu kalıcılaş-
tırmayı birlikte getirmiştir.” Eh sahip olunan kadro anlayışı düşünül-
düğünde böyle bir istihdam politikası çok görülmez herhalde.  

"Koşullarla durumu izah etmeye çalışmak bir yere kadar (abç) 
haklı olabilirdi; ama artık..." diyor ve devan ediyor biraz altında, 
"herkes yeteneğine ve tecrübesine uygun bir biçimde görevlendiril-
melidir. (Ve Freudcu bir yorumunu da ihmal etmeyerek -İ.S.) bekle-
menin görev olmadığı kabul edilmelidir" sonucuyla paragrafa son 
veriyor. Şimdi soruyorum hangi kadro anlayışında, bir yere kadar 
demokrat olmayan tutum haklı olabilir? Bu tutumu bir yere kadar 
haklı gören anlayışa oportünizm denir. 

"Kadın yoldaşlara, savaşta sırasını bekleyen, 'yedek asker' gö-
züyle bakıldığı sürece, kadın yoldaşların ailesel durumlarının istih-
damlarında engel teşkil etmesi olgusu yaşatıldığı sürece, örgütlen-
menin bir yanı eksik ve sakat olacaktır." Yoldaşlar burada (yedek 
asker tanımlamasını bir yana bırakarak) gerçeği yansıtmayan bir 
değerlendirme yapılıyor. Çünkü ben bu yazı, yayınlandığı ana ka-
dar, en azından sempatizan nitelemesine girebilecek bir kadın arka-
daşın baba evine gönderildiğini biliyordum, bir tanesinin her an bu 
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durumla yüz yüze gelebileceğini biliyordum, kendimin ilişkide tutuluş 
gerekçesini biliyordum. Genelin durumunu kavramak için azımsan-
mayacak bir rakam. Çünkü biz o zamanlar binleri kucaklamıyorduk. 
Kısacası bu döneme kadar herhangi bir istihdam olayı gündeme 
gelip de ailesel durumun engel olması gibi bir mertebeye ulaşama-
mıştık. (Bu mertebeyi Tam Üyeli GMK kararlarını tartışırken irdele-
yeceğim.) O gün bizler, "hizmet ettiğimiz sahiplerimizi" kaybettiğimiz 
zaman yük, çocuklarımız ise piç mertebesinde idik. (O günlerde 
kendisiyle ilişki kesilen bir kadın arkadaşın itirazları üzerine yeniden 
ilişkiye alınmama gerekçesi olarak –çocuğuyla birlikte olmak isteye-
bilir- öne sürülebilmiştir.)   

O gün biz "kadın yoldaşlar" insandan sayılmamanın onursuzlu-
ğunu kahredici biçimde yaşarken, "erkek yoldaş"larımız da bir şeyin 
farkına vardılar. Kölelerle (cinsiyetlerine hapsetmekten kaynakla-
nan) birlikte yaşamak, genel de bu anlayışta olmadıklarını iddia et-
seler de, kölelerin onursuzluğunu paylaşmak demekti. Onlar bu 
onursuzluğa tahammül edemeyecek kadar "onurlu" erkek yoldaşlar-
dı. Ve onlar karar verdiler. “Kadın yoldaşların durumu" düzeltilmeliy-
di. "Erkek" yoldaşlar, erkek egemen düşüncelerinde ilerleyerek çö-
zümler aradılar. Ve arayarak buldukları bu boyutta kadını insandan 
saydılar ama bu sefer de önüne aile barikatını koydular. (Tam Üyeli 
GMK kararları.) Ama ne olursa olsun yoldaşlar onurlarını kurtarmış-
lardı ya. Burada tartışmayı daha ileride sürdürmek üzere bırakarak 
yazının bir alt paragrafındaki genel bir doğrunun kavranılmasını tar-
tışmak istiyorum. 

“… Kadınlar katılmaksızın devrin mücadelesi başarıya ulaşamaz, 
diyenlerin, iki yıldır yanıbaşımızda bizlerle birlikte zorluklara göğüs 
geren ve görev bekleyen kadın yoldaşların durumlarının değiştiril-
mesi için yeterli (abç) çabayı harcamaması bağışlanamaz." Evet 
yoldaşlar, bu genel doğruyu söyleyenlerin kadro anlayışlarının (ka-
dın yoldaşların durumlarının değiştirilmesinden kastedilen, …. { bu-
rada bir sözcük okunamadı - HznN } ettikleri biçimde istihdamları-
dır.) Cinslerin eşitliğini reddeden tutuculukta olması bağışlanamaz. 
Hele hele bunu aşmak için çaba göstermemeleri hiç bağışlanamaz. 
Ne var ki bu genel doğruyu savunanlar bu olguyu aşarak demokratik 
bir anlayışla kadro sorununa yaklaşmış olsalardı da, tam anlamıyla 
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bu genel doğrunun bütün gereklerini yerine getirmiş olamayacaklar-
dı. İşte tam da bu nokta iyice kavranıp, bilince çıkartılmalıdır.  

Matematikte kullanılan bir kavram vardır; "gerekli yeter şart". Bu 
kavram yukarıda ulaştığım noktanın, yani -tam anlamıyla bütün ge-
reklerini yerine getirme- noktasının ne olduğu ve nasıl kavranılması 
gerektiği konusunca bize yol gösterici olabilir: Eğer biz M-L'i bir bilim 
ve bu bilimi kılavuzumuz kabul ediyorsak kadın sorununda bu bil i-
min en özgün biçimde ifade ettiği "kadınlar katılmaksızın devrim 
mücadelesi başarıya ulaşamaz" ilkesini kabul edip, savunmaz mı-
yız? Bunu savunduğumuzu neyle kanıtlarız?   

Elbette pratiğimizle. Acaba hangi pratiğimiz bu iddiamızı ispatla-
yan gerekli ve yeter şarttır. Cinslerin eşitliğini yadsımayan demokra-
tik bir kadro anlayışı içinde geliştireceğimiz istihdam politikasının 
uygulanması gerekli ve yeter şart olabilir mi? Hayır yoldaşlar. Varsa-
yalım ki böyle oldu. (Böyle bir varsayımın yapılıp yapılamayacağı 
tartışılabilir. Ancak bunu teşbihte hata olmaz esprisi içinde kavra-
mak gerekir- Belki böyle bir varsayım burjuva demokratik devrimle-
rini yapmış ülkelerde mümkün olabilir.) Ve artık "kadın insanlar" da 
“erkek insanlar” gibi bilgi,  tecrübe ve yeteneklerine göre, örgütün en 
üst organından en alt organına kadar yerlerini alabildiler. Şimdi bu 
örgüt iddiasını kanıtlamış mıdır? Hayır yoldaşlar. Eğer örgüt amaç 
değil de araç ise mücadelede proletaryanın mücadelesine inanan ve 
kadınların kurtuluşunun proletaryanın kurtuluşuyla mümkün olaca-
ğını savunan hiçbir kadını, ve kadınlar katılmaksızın devrim müca-
delesi başarıya ulaşamaz'ı savunan hiçbir erkeği, bu kanıtıyla ikna 
edemeyecek, sadece gerekli bir şartı yerine getiren bir örgüt olacak-
tır. Eğer mücadelede araç olan örgütün nihai hedefi insanlığın kurtu-
luşunu başarabilmek ise, kadınların kurtuluşunu gerçekleştirebilecek 
bir modele ulaşmamışsa (organlaşmamışsa) ve kadın sorununu 
programına almamışsa nihai hedefine ulaşması mümkün değildir. O 
halece bir örgütün bu iddiasını kanıtlayabileceği gerekli ve yeter 
şartı; kadın sorununu ortadan kaldırmak için mücadeleyi kabul et-
mek ve bu mücadeleyi başarabileceği bir organlaşmayı yaratmaktır. 

Zaten kadınların bu mücadeleye katılmasındaki espri de burada 
yatmaktadır. Aksi takdirde, o özgün tespiti şöyle de söyleyebilirdik: 
"Kadınlar alınmaksızın devrim mücadelesi başarıya ulaşamaz." 
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Bu yazının çıktığı güne kadar "kadın yoldaşlar" örgüte alınma-
mıştır. O güne kadar örgütümüzle ilişkisi olan kadınlara sempatizan, 
ileri sempatizan, kadro yaklaşımında bulunulmamış, ne idüğü belir-
siz bir ilişki sürüp gitmiştir. Bu anlamsız ilişki yazıda “kadın yoldaşlar 
ve sempatizanlar" tanımlamasıyla belgelenmiştir. Böylece literatü-
rümüz kadro anlayışında, sempatizanların dışında yeni bir kategori-
nin (kadın yoldaşlar) katılmasıyla zenginleşmiştir.  

Tutarlı demokratlık iddiasıyla birarada olamayacak bir kadro an-
layışı içinde davrandı örgütümüz iki yıl içinde. Örgütümüzün her 
ferdi, hayatın her alanında eğer tutarlı demokratlara has davranışlar 
içinde olamıyorlarsa ve kollektif iradede bunu yansıtamıyorlarsa bu 
nokta çok ciddi düşünülmelidir. Hiçbir gerekçe ve koşul, sadece er-
kek cinsini kapsayan bird kadro anlayışını mazur gösteremez.  

Örgütümüz bu yazıyla başlayan, Tam Üyeli GMK Kararları ile de-
vam eden ve bu kararlara ilişkin GMK açıklaması ile noktaladığı 
değerlendirmelerinde “kadın yoldaşlar”ın örgütsel faaliyetin dışına 
itilmişliğini tespit ediyor ve bunu aşmak için önerilerde bulunuyor.  

Eğer biz, kadın sorununda "kadınlar alınmaksızın devim mücade-
lesi başarıya ulaşamaz" diye bir ilke savunmuyorsak, kadınların is-
tihdamlarını gerçekleştirsek de, bu sorunda bir adım attığımızı söy-
leyemeyiz. Çünkü kadınların İstihdam edilmemeleri (kadro anlayı-
şındaki tutuculuk) örgütümüzün kadın sorunundaki hastalığının se-
bebi değil, belirtisidir. Belirtileri ortadan kaldırmak hastalığı oradan 
kaldırmak demek değildir. Hastalığın esas sebebi ortadan kalkma-
dığı müddetçe ortadan kaldırdığımızı zannettiğimiz belirtiler' tekrar-
layacaktır; bir başka biçimde, bir başka görünümde. Bir hastalığın 
belirtileri gerçek sebebi maskeleyecek kadar dikkat çekici, rahatsız 
edici, yine hastalığın gerçek sebebini daha da derinleştirici, hatta 
sadece belirtinin kendisi organizma için ölüm sebebi bile olabilirler. 
İşte bu nedenlerden dolayı belirtilerin düzeltilmesi için mutlaka çaba 
harcamak gerekir. Ancak bu çaba gerçek sebebinin ortadan kaldı-
rılması için verilen çaba ile birlikte değilse, son tahlilde boş ve fuzuli 
bir çabadır. 

Örgütümüz bugüne kadar kadın sorununda, "kadınlar katılmaksı-
zın devrim mücadelesi başarıya ulaşamaz" ilkesini savunduğunu 
söylemekle birlikte, 12’sinden sonra -kadın sorununun varlığını red-
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deden- bir duruma düşerek hastalanmıştır. Ekim-3’deki yazıdan 
itibaren de kadınları nasıl örgütsel faaliyetler içine alacağını tartış-
maktadır. Eğer örgütümüz amansız bir biçimde sürdürdüğü bu ça-
baya, kadınların nasıl katılacağı çabasını da eklemezse varacağı 
yer son tahlilde koskocaman bir hiçtir. 

Ekim-3’deki yazıyla örgütümüz kadın yoldaşları almadık tartış-
masını başlattı. Bu konuda tutarlı bir değerlendirme çabası önererek 
de yolumuza ışık tuttu.  

Tam Üyeli GMK Kararlarının Yorumlanması Üzerine: 

Bu ışık önderliğimizi de aydınlattı; çok çok önemli örgütsel sorun-
larla yüzyüze olmalarına rağmen, "kadınlar nasıl alınmalı" sorununu 
da kendilerinde var olan "sağduyu" gereği tartışma gündemine aldı-
lar. Ve hiçbir "sihirli elin" gerçekleştiremeyeceği maharetle bu utanç 
verici tablonun artık ortadan kalkmasının önerilerini sundular.  

Tam Üyeli GMK Toplantısı’nda önderliğimizin gösterdiği kararla-
rıyla somutlaştırdığı bu “sağduyuya” karşı en içten alkışlar yükseltil-
melidir. (Kararların içeriğinin üstünde yükseldiği mantığın tartışması 
saklı kalarak.) Ancak gönül isterdi ki, bu alkışlar tezahürata dönüş-
sün, kadın erkek tüm yoldaşların bilinçlice kenetlenmelerinin ifadele-
ri olsun. Eğer önderliğimiz bu konuyu sağduyu ile değil de, bilimsel 
bir duyarlılıkta tartışsa, yanısıra sahip olduğumuz rahatsızlıklar ba-
zında değildi, savunduğumuz ilke bazında tartışsa idi tezahürata 
layık olabilirdi.  

Bu konuda özellikle önderliğimiz (çünkü bu bilimsel duyarlılığı 
gösterebilecek birikime sahipti. Ulusal sorun tartışmaları ve geçmiş-
te Demokrat Kadın diye merkezi yayın tecrübesi bunun kanıtıdır.) 
Ve sonra örgütümüzün her ferdi neden kadın sorununu ilke düze-
yinde kavrayıp tartışmadığının özeleştirisini vermek zorundadır. Atı-
lacak ilk pratik adım bu olmalıdır ki geleceğe umutla bakabilelim.  

Benim kendi adıma söyleyebileceğim, genel bilgi düzeyimin dü-
şüklüğüdür. Eğer biraz daha yetkin olabilseydim 12'sinin hemen 
ertesinde "kadınlar katılmaksızın devrimci mücadele başarıya ula-
şamaz" ilkesinin çiğnendiğini, ideolojik ve teorik hattımızda bir sap-
manın olduğunu hemen söyleyebilirdim. Ben bu noktaya ne yazıkki, 
"GMK’nın kadın yoldaşlarla ilgili kararı üzerine" (Kurtuluş-13) başlıklı 
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yazıdan sonra gelebildim.(Bahsettiğim bu yazı süreyi anlatmak için-
dir, yoksa sözünü ettiğim bilgi eksikliğini tamamlayan değildir. Bilgi 
eksikliğimi ise, o süre içinde süren tartışma platformunda giderebil-
dim.)  

GMK kararları iletildiğinde düşüncem, bunların centilmence ka-
rarlar olduğu idi. (Centilmenlik ahlâki bir kavramdır. Daha çok erkek 
egemen bir anlayışla birlikte kavranır. Bu kadınlara has zarafet kav-
ramıyla eşdeğerdedir. Biçime ilişkindirler, öze değil.) Kadınları in-
sandan bile saymadığı döneme göre, daha bir ince, daha bir sevimli, 
sanki daha bir umut verici biçime bürünmüştü erkek egemen anla-
yış. Ve kendisini bu ahlaki yargılamalardan kurtarabilmesinin birçok 
şartı vardı bana göre. Programda kadın sorununun olmadığını söy-
lemesi ve bu anlamda da programı yadsıması. Bu sorunda bekledi-
ğim özeleştiri bu kadar sığı ve kapsamsız, hatta hatta günah çıkart-
ma düzeyine kadar indirgenebilecek anlamsızlıkta idi. Bugün iddia 
ediyorum ki, dün neden programımızda bu sorun yer almamıştı, 
bugün nasıl almalı ve bunun pratikteki ifadeleri ne olmalı özeleştiri-
sini ve tartışmasını yapmadan bu kararlar nasıl ve ne kadar savunu-
lursa savunulsun daha çok centilmen kararlar olmaktan kurtulama-
yacaklardır.  

Erkek egemen bir anlayışa sahip bir erkeğin, aile kavramında 
ulaşabileceği en olgun seviye, kendisiyle kültürel, duygusal en iyi 
uyumu sağlayabilecek ve kendisini "özgürce" "seçebilecek" bir kadı-
nı almak ise, erkek egemen bir örgüt anlayışında da en olgun sevi-
yesi kendisini "özgürce" seçen kadınları almaktır. (Buradaki özgür-
lük efendilerini seçme özgürlüğüdür.) Ben bu anlayışa sesleniyorum; 
egemenliğini daha cici görünümlere sokan, "daha kabul edilebilir 
biçimler veren reformlarla uğraşıp, daha çok kadın istihdamını diline 
dolayacağına, DUR!!! Beni Dinle: Proletaryanın mücadelesine ina-
nan, insanlığın kurtuluşunun biricik şartı olarak onu gören, ancak 
sadece ve tek başına sınıfın kurtuluşunun hiçbir şey olmadığını sa-
vunan, kendimin ve hemcinslerimin kurtuluşunun proletaryanın kur-
tuluşuyla mümkün olacağını savunan ben, cinsel baskıyı ta iliklerine 
kadar hisseden ben soruyorum:  Benim bu sorunumu çözecek mi-
sin? Nasıl? Ve ne tür araçlarla. Eğer cevabın evet ise nikâh kıymaya 
gerek yoktur, çünkü o zaman alınıp satılacak bir durum yoktur, ortak 
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bir mücadele gönüllü bir birlik vardır. Ulaşmamız gereken boyut bu-
rası olmalıdır.   

"GMK'nın Kadın Yoldaşlarla İlgili Kararı Üzerine" (Kurtuluş 13. 
GMK Yazı Kurulu imzalı) başlıklı yazıda GMK’mız 83 başında yaptı-
ğı toplantıda kadın yoldaşların içerisinde bulundukları duruma çö-
züm bulabilmek amacıyla almış olduğu kararlar..." Böyle başlıyor. 
Ve yalnız, yazının burasında, kararların ruhu şekilleniyor. GMK'nın, 
sorun karşısındaki tutumu anlatılıyor ve de içinde yaşadığımız süreç 
en yalın biçimde ortaya konuyor. Yalnız burada diyorum, çünkü ya-
zının gerisinde GMK'ya hak etmediği misyonlar yükleniyor. İçinde 
yaşadığımız süreç objektiflikten uzak değerlendiriliyor ve kararların 
ruhu hedeflerinden aşırttırılıyor. 83 başına geldiğimizde bu sorun 
açısından tablomuz nedir? Programımız vardır ama bu sorunu kap-
samamıştır. Örgütün sınırları dışında ne idüğü belirsiz, şekilsiz ilişki-
ler içinde kadın yoldaşlar vardır. Bu ilişkiler belirsizdir, çünkü örgü-
tümüz bu ilişkilerden bir şeyler hedeflememektedir. Şekilsizdir çünkü 
örgütün iradesi dışındaki bir zorunluluk bu ilişkiye zorlamaktadır. 
Hemen bütün kadın yoldaşların örgütle anlamlı ilişkiler içinde olan 
“kocalarını” ya da birlikte yaşadıkları erkek arkadaşlarını kaybettikle-
rinde, onlarla süren bu şekilsiz ''ilişki sona eriyorsa örgütü bu şekil-
siz ilişkiye zorlayan şey nedir? Kadınların genel nitelikleri. Nedir bu 
genel nitelikler; proletaryanın mücadelesine inanmak, Kurtuluş'un 
görüşlerini şu veya bu düzeyde kavramış olmak, kadınların kurtulu-
şunun proletaryanın kurtuluşuyla mümkün olacağını savunmak. Ör-
gütte bu nitelikteki kadınlar arasında kalan erkeklere bu şekilsiz iliş-
kinin şekilsiz sorumluluğu verilmişti. Çünkü erkek örgütle ilişki içinde 
olduğu sürece birlikte yaşadığı bu nitelikteki kadınla başı derde gire-
cekti. Bu "anlamlı kadınları" Ekim 3'de "kadın yoldaşlar" diye tanım-
ladı ve içinde bulunduğumuz tabloyu …..….  {buradaki sözcük oku-
namamıştır. HznN} etmeye çalıştı. 83 başına geldiğimizde utanç 
verici bu kapkara tablo içindeydi örgütümüz. Bu tabloda, şöyle bir 
varsayıma yer yoktur. "GMK'nın gündemini dolduran sorunların ara-
sında, böyle bir sorun (buradan kadın yoldaşların istihdamını anla-
mak gerekir İ.S.) akla bile gelmeyebilirdi." Böyle bir varsayımda bu-
lunarak, bu sorunda kendi bütün eksikliklerine rağmen basiret ve 
sağduyu sahibi olduklarını, sorunun gündeme girişini buna borçlu 
olduğumuzu anlatmaya çalışıyorlar.  
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Hayır yoldaşlar!!! Biz bunun gündeme girişini GMK'mızın bütün 
eksiklikleriyle beraber sağduyusuzluklarına ve basiretsizliklerine 
borçluyuz. Böyle bir soruna varsaymayacak kadar büyük bir sağdu-
yusuzluk bu utanç verici tabloyu yarattı. Ve böyle bir noktaya geldi ki 
bu "sorunu" ya gündeme alacaktı ya da kapkara bir tablo içinde ka-
rarıp gidecekti. Eğer kapkara bir kadro anlayışından kurtulmanın bu 
kararlarını gündeme alıp da tespit edememiş olsaydı son tahlilde 
kendisinin Türk ve Kürt halklarının "erkek insanlarının" egemenliğini 
savunan "tutarlı" demokratlarının bir örgütü olduğunun altını çizmiş 
olacaktı. Artık bu noktada biz onun filisten bir karakterinden değil,  
feodal bir karakterinden söz edecektik. 

83 başına geldiğimizde örgütümüz çevresinde o gün üye ya da 
aday üye ya da ileri sempatizan vs. durumunda olan “erkek insan-
lardan” cinsel farklılığı dışında hiçbir farklılığı olmayan "kadın insan-
lar" vardı. Ve onlar zaten çoktan örgüt sınırları içine girmeyi ya da 
buna aday olmayı vs. hak etmişlerdi. İşte GMK'mız bu noktada onla-
rın önündeki bu kapkara kadro anlayışı barikatını nasıl kaldıracağını 
gündemine aldı. Artık almak zorundaydı. Yani GMK'mız kadın soru-
nundan kaynaklanan bir duyarlılık içinde ne bu sorunu (kadın soru-
nu) gündemine aldı, ne de gündemine aldığı şey bu duyarlılıktan 
kaynaklanıyordu. Onun derdi kendi derdiydi; ne iki yıldır "kadın yol-
daşlar"ın hissettiği onursuzluğu hissetmekten, ne de kadın sorunu” 
karşısında komünistlere yaraşır bir duyarlılıktan değil, bu kapkara 
leke ile önderliğin tartışmalı hale gelmesindendi. 

GMK'mız bu kararları almakla "kadınların ağzına bir parmak bal 
çalmakla" suçlanmış. Evet, doğru buna katılmamak gerek ama 
GMK'mız gibi değil. Çünkü bu dert GMK'mızın kendi derdidir. Kendi 
derdine de "bir parmak bal" kendi ağzına sürerek kendi kendini al-
datmaktadır, "kadın sorununu da gündemimize aldık" diyerek. Elbet-
te GMK'mızın böyle bir dertten kurtulmak için çabalaması ve böyle 
kararlar alması kötü değil, iyidir. Ancak iyiliğin izafi bir kavram oldu-
ğu unutulmamalıdır.  

83 başına geldiğimizde kadın sorunu açısından örgütümüzün ve 
GMK'mızın durumunu böylece tespit ettikten, kadın yoldaşların du-
rumlarına çözümler aramanın ne anlama geldiğini kavradıktan ve bu 
kararların hizmet edecekleri amaç açısından kötü değil, iyi oldukla-

http://insa.nlardansnl5ir.6el/
http://insa.nlardansnl5ir.6el/


KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           256  

 

rının haklarını teslim ettikten sonra, bir de GMK'mız bu olaya nasıl 
bakıyor, neler neler hayal ediyor, irdeleyelim. 

Hayalci diyorum, çünkü kapkara kadro anlayışını tartışmayı "ka-
dın sorununa" eğilme diye nitelendiriyorsa, genelde demokrasi so-
rununu ve bununla özel ilişkileri içinde kadın sorununu kavrayama-
maktan ortaya çıkan bu kapkara kadro anlayışını, sonuçlarını, çok 
ciddi örgütsel sorunların çapı içinde görmüyorsa, onun yanında 
(esas gündemin yanında) gündeme girmese de olabilecek bir olay-
mış gibi kavrıyorsa GMK'mız nasıl gerçekçi olabilir? O kadınları na-
sıl kendine eklenti görüyorsa, sorunlarını da M-L'in içinde değil, ek-
lentisi, dolayısıyla çok ciddi örgütsel sorunların asla içinde değil, 
yanında yani eklenti görüyor. 

Bu noktada kararların üçüncü maddesi "kadın sorununun ciddiye-
tinin ortadan kalkmasına neden olan esprilerin yasaklanması" üze-
rinde durmak, buradaki iyiniyetin objektiflik içinde irdelendiğinde 
nereye hizmet edeceğini açmak istiyorum. Nasıl açıyor GMK bu 
kararı: "..Kadın sorununu ciddi bir biçimde tartışabilmenin önüne 
çıkarılan en kolay engel çoğunlukla bu sorunun üzerine yapılan ve 
geriliğin ifadesinden başka bir şey olmayan adi esprilerdir." Katıl-
mamak mümkün mü? Şimdi soralım: GMK'mızın bu kararı hangi 
temel tespitten kaynaklanmış, "Kadınların örgütsel faaliyetlerimiz 
içerisine çekilebilmesi için." Peki bu temel tespit esas gündemin 
neresinde yapılıyor? İçinde değil, YANINDA. Sakın GMK'mız yıllar-
dır kendisinin seyircisi olduğu geriliğin ifadesinden başka bir şey 
olmayan adi esprilere maruz kalmaktan korkmuş olmasın? Öyleyse 
birileri onu bu kadar ciddi öneme sahip örgütsel sorunlar YANINDA 
bu sorunun ne yeri vardı diye mavraya alabilirlerdi. GMK'mız kork-
masın, ogün örgütsel varlık sorunlarının YANINDA böyle bir sorunu 
da gündeme alma cesaretini gösteren önderliğimizin, bu sorunun 
esas gündeminin içinde ve onun bir parçası olduğunun kavrayabile-
ceği ideolojik atmosferin yaratılması için, ben ve benim gibi düşü-
nenler (erkek-kadın), onu bu adi esprilere karşı en amansız biçimde 
savunacağız. 

GMK'mız kadın sorununda doğru bir bakış açısını egemen kılma 
mücadelesi veriyormuş ve bunu yaparken de bazı küçük adımların 
atılmasını zorluyormuş. Yoldaşlar soruyorum, doğru olup olmadığı 
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bin yana GMK'mızın "kadın sorununa bakış açısı" nedir, bilen var 
mı? Üstelik egemen kılmak için de mücadele veriyormuş! Söyleyiniz 
ben mi körüm onlar halüsinasyon içindeler mi? Doğru bir bakış açı-
sını savunup bu uğurda mücadele ederken reformları yadsımak 
"devrimci lafazanlıksa" (katılıyorum) görüşsüzlüğün uğrunda müca-
dele edilip edilmediğinin belli olmadığı yerde reformları savunmaya 
ne denir? Ben bilmiyorum. Bunun adını da sizler koyun.  

Yazımın burasında kendimle çeliştiğim söylenebilir. Ama adı ge-
çen yazı dikkatle incelenirse çelişenin ben olmadığı anlaşılır. Çünkü 
ben GMK'mızın bir görüşü olduğunu ve bunu terk etmesi gerektiğini 
savunuyorum.  

Bakınız, yazının şu kısımlarında "... Bir başka gerçek de derin 
toplumsal ve ideolojik köklere sahip olan böyle bir sorunda alınacak 
hiçbir kararın bu sorunun çözümüne yetmeyeceğidir. Her şeyden 
önce sorununun ne olduğunun açık seçik tespitiyle birlikte (abç) 
önemine uygun bir biçimde sorunun örgütsel ilişkilerimiz çerçeve-
sinde çözümüne yürüyebilmenin ideolojik atmosferini yaratmak ge-
rekmektedir." “… Ne var ki GMK bu konuda üzerine düşen ideolojik 
önderliği aldığı kararların üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen 
yerine getirme konusunda adım atmamıştır. Ancak atmamış olması 
atılmayacak anlamına gelmez" diyerek şimdiye kadar doğru bir ba-
kış açısını hakim kılmak için mücadele etmediğini anlatıyor. 

Ve şurada ise "... Gerçekten de kadın sorununda bu kararların 
zenginleştirilebilecek ve bunlardan etkin sonuçların doğmasını sağ-
layabilecek bir bakış açısı ortada yok ise (abç), bu, kararların kadın-
ların var olan durumunu idare etmek ve hatta onları şiddetle aşağı-
lamak amacıyla alınmış olduğu da iddia edilebilir" diyerek bırakınız 
hâkim kılmayı, ortaya bile koymadığını anlatıyor.  

Eğer siz bakış açınızı bile ortaya koymamışsanız, kadın sorunu 
çözmek iddiası olmadığını söylediğiniz (ki doğrudur) bu kararlarla, 
alınacak her kararını ürün verebilmesini sağlayacak bir atmosferin 
yaratılmasından ne" bekliyorsunuz? En iyimser tahmin kadın soru-
nunu yeniden keşfetmek olacaktır. 

Bu sorunda GMK'mızın hali bu iken kendisini ahlaki bir ciddiyet-
ten bilimsel bir ciddiyete davet edelim ve kendi bakış acısını ortaya 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           258  

 

koymadan hiç kimseyi "devrimci lafazan"lıkla suçlamaya hakkı ol-
madığını belirtelim. 

GMK'mız filistenlerle kadın sorununu ciddiye alanların (bu tanım-
lama kendilerine aittir) bu kararların ciddiye alınması konusunda 
yaptığı işbirliğini anlayamıyor. Eh filistenlerin hali malûm, şimdilik 
onlara cevap vermeye bile gerek görmüyor. Ama kadın sorununu 
ciddiye aldığınız iddiasında olup da bu kararları reddettiğinizde ya 
da onlara karşı olduğunuzda, bu sorunda ciddi ama bakış açısı ol-
mayan GMK'mız, sizi hemen devrimci lafazanlıkla suçlayacaktır. 
Çünkü onun bu sorundaki ciddiliğinin biricik kanıtıdır bu kararlar. 
Kadın sorununa bakış açısını farkında olmadan ciddiye alıp alma-
maya indirgediğiniz bu noktada filistenizm kavramını da çarpıtıyor-
sunuz. Filistenler de bu sorunu ciddiye alabilirler, hatta sizden bir 
adım ileri atıp esas gündemimizin YANINDA değil içinde yer aldık 
diyebilirler, hatta hatta sizin aldığınız kararlardan daha cüretkâr ka-
rarlar alabilirler ve hatta sizden çok daha fazla centilmence davra-
nabilirler. Onlara bütün bunları yaptıran nedir? Kadın sorununa ba-
kış açıları. Onlar erkek egemen bakış açılarını M-L'le kesiştirdikleri 
bu noktada, kadın sorunu karşısın da ciddiliğin doruğuna ulaşırlar. 

Bu sorunu ciddiye alamayacak bir bakış açısı vardır ki, zaten o 
sorunun varlığını reddeder, kadını insandan saymaz. O, feodal bir 
kafanın bakış açısıdır. 

Bu noktada (yani kararların tartışılmasında) GMK'mız bu sorun 
karşısında ciddi olup olmama, hele hele ciddiyetin kriteri olarak bu 
kararlara, sahip çıkıp çıkmama tartışmasını bir kenara bırakıp bu 
soruna bakış açısı NEDİR onu ortaya koymalıdır. İşte benin bilimsel 
ciddiyet derken kastettiğim budur. 

"Ne kadar ciddiye almışsak o ölçüde sonuç aldık" diyen 
'GMK'mız "Uzun zamandır bir kenarda kalma talihsizliğine uğramış 
olan kadın sorununun yeniden gündeme gelmesinden" bahsediyor. 
Böyle diyerek de iki önemli hata yapıyor, bilerek ya da bilmeyerek. 
Birincisi; ahlaki bir ciddiyet arkasını saklanıp "bilimsel ciddiyetini" 
tartışmıyor (yani bakış açısını). İkincisi; “Biz” diyor “bu sorunda her 
zaman ciddiydik. Bu ciddiyetimiz bazen çok azaldı ve bu sorunu bir 
kenara bırakma durumunda olduk. Böyle bir yaklaşım ile kendi 
geçmişini objektif tahlil etmekten uzaklaşıyor. Çünkü verili tarihi 
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kendisini yalanlıyor. Şöyle ki, o tarihin bir kesitinde merkezi düzeyde 
yayın çıkarma gereğini duyacak kadar ciddileşiyor (Demokrat Ka-
dın’ı kastediyorum), ondan sonraki kesitinde programına böyle bir 
sorunu almamakla, kendisinin böyle bir sorunu olmadığını belgeli-
yor. Ciddiliğin kırıntısı bile bulunamayacağı bu tarihi kesitinde bu 
sorunu kenara koymaktan bahsedebilir mi? Olmayan bir şey bir ke-
nara konabilir mi? Bu kapkara tarihi kesitten sonraki ve esas gün-
deminin yanında "kadın sorununu'' da alabildiğini belgelemiş ve bir 
dizi kararlar alarak ciddiliğinin hangi boyutlarda olduğunu sergilemiş-
tir.  

Kararların alınmasına neden olan temel tespiti yaptıran nedir? 
Hangi noktadır? Bir anlayış düşününüz –ulusların eşitliğini, halkların 
kardeşliğini kabul etmez (ya da kabul ettiğini söylese de pratiği ile 
hiçbir kaçamağa fırsat bulamayacağı bir konum içine düşüp yetmez-
liğini  kanıtlarsa) bunun özerk örgütlenmeyi tartışması mümkün mü-
dür? Aynı şekilde cinslerin eşitliğini kabul etmeyen bir anlayışın ka-
dınların kurtuluşunu tartışması mümkün müdür? O  halde bizim 
gündemimizdeki tartışma nereye tekabül etmektedir? Bugün 
GMK'mız kadınların kurtuluşu mücadelesinin savsaklanmasından, 
ya da bu mücadeledeki ilkenin çiğnenmesinden yahut da temel ilke-
ye sahip ideolojik-teorik hattımızın delinmesinden mi söz ediyor? 
Hayır. O bir zamanlar (insandan saymak zorunda bırakıldığı bir dö-
nemde) kadınları örgütsel faaliyetleri içine almış (bu zor ona Demok-
rat Kadın'ı çıkarttıracak kadar itici olmuş) bu zor ortadan kalkınca 
kendi demokrat kimliğini sergilemede bir an tereddüt etmeden, onla-
rı örgütsel faaliyetleri dışına itmiştir.  

Cinslerin eşitliğinin savunulmadığı tu noktada nasıl bir pratikle 
yüz yüze gelinmiştir? Yoldaş diye nitelenen bu kadınların olmayan 
diğer kadınlar gibi muamele görmesine ve o ev kadını konumuna 
düşmelerine? Bu kabul edilemez pratiğin yarattığı haklı tepkiler haklı 
olarak GMK’mızın kadın sorununa bakışının ne olup olmadığından 
önce, en genelinden cinslerin eşitliğini kabul edecek kadar demokrat 
olup olmadığı tartışmasını gündeme getirmiştir.  

Bu kabul edilemez pratiğin zorlamasıyla GMK’mız cinslerin eşitli-
ğinin bilincine varmış ve bilinç ile bir arada olamayacak bu pratikten 
nasıl kurtulacağının yolların aramaya başlamıştır.  
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Dün genel demokrasi kavrayışındaki eksiklik içinde, örgütsel faa-
liyetleri içine aldığı, sonra da ittiği bu kadın yoldaşları şimdilerde 
sahip olduğu bilinç gereği YENİDEN çekmeliydi. Bu durumu çok 
açık bir biçimde ifade etti. "... örgütsel faaliyet dışına itilmişlik ve ev 
kadınlığı birbirinden ayrı olmayan olgulardır. Bu durumu çok açık bir 
biçimde ifade etti: “… Örgütsel faaliyet dışına itilmişlik ve ev kadınlı-
ğı birbirinden ayrı olmayan olgulardır. Bu durumu aşmanın pratik 
yolu kadın yoldaşların yeniden örgütsel faaliyet içerisine çekil-
mesidir.”  

Kendisinin de söylediği gibi bu kararlarla kadın sorununu çözmek 
gibi bir iddia olamaz. Bu kararların üzerinde yükseldiği temel tespite 
temellik eden demokrasiye bakış açısı kavranılır ise, çok önemli bir 
eksikliği olduğunu görmek mümkün olur. Hangi kadınları kapsamak-
tadır kararlar? Bugüne kadar örgütle "şekilsiz ilişki" sürdürme şansı-
na sahip olanları. Geçmişte örgütsel faaliyetlerimiz içinde olup da 
şekilsiz ilişki şanslarını kaybettiklerinde demokrasi anlayışındaki 
tutuculuktan dolayı örgütümüzün fırlatıp attığı diğer kadın yoldaşları 
kapsamamaktadır. Kapsamaması koşullarla izah edilebilir belki, 
ama hiç olmadı, şimdilik onların örgütsel faaliyetlerimizin içine çe-
kilmesinin mümkünsüzlüğünün belirtilmesi, sorumluluğu gereği değil 
midir? 

Kısacası GMK'mız kadın sorununu gündeme alıp eğildim dediği 
noktada esasen demokrasi sorununu gündeme almış, cinslerin eşit-
liğini savunduğu yadsıdığı pratiğini ortadan kaldırmaya yönelmiştir. 
(Yukarıda bahsettiğim eksiklik içinde) Bu yöneliş kadın sorunu tar-
tışmasının gündeme girmesini mümkün kılan noktadır. Bu mümkün-
lük noktasına girişmesine rağmen, o günde bugünde kadın sorunu 
gündeme girmemiştir. 

Nasıl ki kadın sorununu cinslerin eşitliğini savunup savunmama-
ya indirgeyemezsek, gündeme alınmasını da istihdam tartışmasına 
indirgeyemeyiz. Kadın sorununu, gündeme almak nasıl olmalıdır? 
Cinslerin eşitliğini savunan örgütümüz M-L bilimin temellendirdiği ve 
adına kadın sorunu dediği böyle bir sorunun 'varlığını kabul eder 
mi? Bu baskıdan kurtulmak için sürdürülen mücadeleyi haklı görür 
mü? Nihai hedefinin insanlığın kurtuluşu iddiasında olan örgütümüz, 
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haklı gördüğü bu mücadeleyi aynı zamanda ve esasen de kendisi-
nin vermesi gerektiğini savunur mu?  

Sonuç olarak "Kadınlar katılmaksızın devrim mücadelesi başarı-
ya ulaşamaz." diye M-L’in tespit ettiği ilkeyi örgütümüz savunup sa-
hip çıkar mı? Bu sorulara bugün hâlâ varsayarak evet diyorsak ka-
dın sorunu gündeme girmemiştir. Eğer bu olmuş olsaydı, bugün 
örgütümüzün bu sorun karşısındaki tutumunu ve bunun programatik 
ifadesini ve buna uygun düşen örgütsel görev ve gereklerini tartışı-
yor ya da adımlar atıyor olurduk. 

Biz böylece GMK’mızın gündemine aldığı şeyin, gündemine aldı-
ğını söylediği şey olmadığını tespit ettikten sonra tekrar cinslerin 
eşitliğini savunma noktasına dönelim.  

Sınıfsal konumları dikkate alınırsa, küçük-burjuvazi ve proletarya, 
ideolojik formasyonları dikkate alınırsa feministler-filistenler ve ko-
münistler cinslerin eşitliğini savunurlar. Teşbihte hata olmaz uyarısı-
nı dikkatten kaçırmayarak şöyle bir benzetme yapacağım: Her yiği-
din bir yoğurt yiyişi vardır. Eşitlik yoğurdunu yiyen eşitlik savunucusu 
demokrat yiğitlerin yiyiş biçimlerinden nasıl yiğitler olduklarının ip 
uçlarını ya da gerçek niteliklerini yakalayıp tanımlayabiliriz. 83’ başı-
na geldiğimizde, kadın yoldaşların içinde bulundukları pratik açısın-
dan, örgütümüzün sahip olduğu kapkara tablonun yaratıcısı (çoğun-
luğunun filisten olduğunu söylüyor GMK'mız ), "kocalarımız" mıdır? 
Yoksa örgütümüze hakim olan cinslerin eşitliğinin yadsındığı bir 
demokrasi anlayışı mıdır? Elbette "kocalarımız" bu anlayıştan şu 
veya bu düzeyde nasiplerini almışlardır. (Muhatabı olmayanlar alın-
masın.) Ama bu kapkara tablonun ortadan kalkmasında “kocaları-
mız" biricik etken unsur olabilir mi? Elbette, hele çoğunluğu filisten 
konumda ise, "kocalara" önemli görevler düşmektedir. Ama bu gö-
revler, tablonun ortadan kalkmasında belirleyici değil, tamamlayıcı 
görevlerdir. O halde belirleyici görev kime düşmektedir? Etken kim 
olmalıdır? Kadın yoldaşları örgütsel faaliyetlerin dışına itme sorum-
luluğunun biricik sahibi olan örgütün kendisi. Bu kararlar direkt ola-
rak örgütün kurum ve kuruluşlarını yükümlü kılmak değil miydi? Bu 
kararların yükümlü kıldığı bir "kocanın" kendi organını zorlaması 
kişisel bir sorumluluktur. Oysa bir organın "kocayı" zorlamasıysa,  
örgütsel bir sorumluluk değil midir? Bu noktada "Bu karşılıklı bir zor-
lamadır ve bu zorlamada örgütsel bir karara dayanıyor olmak kötü 
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değil iyidir” diyen GMK’mızı örgütü kişiler karşısında edilgen konu-
ma sokmakla suçlayıp, bu mahareti yadsınamaz kararlarıyla bile 
filisten niteliğini gizleyemediğini söyleyelim. Ve kararların kararlı 
takipçisi olamamaktan üzüntü duyan GMK’mızı teselli edelim. Örgü-
tümüzü ilgilendiren, bir aksaklığın ortadan kalkması için tek tek in-
sanlar kendi düzeylerine uygun ve kendi çizecekleri bir programla 
hareket etme serbestisinde ve kendinden sorumlu ise, GMK'mızın 
bunu (bırakınız kararlı takibi) takip etmesi zaten mümkün değildir. 

GMK'mız üzülmüş; "...Yoksa kimseden "kocasını örgüte ispiyon-
laması istenmemiştir. Ama görünen o ki bu konuda da o içten içe 
işleyen açıkça görülemeyen baskı mekanizması işleyebilmiş ve ka-
dın yoldaşların sorunun özüne ilişkin yönlerine kafa yorup iki satır 
yazabilmelerinin önüne geçebilmiştir" diyerek İfade ediyor üzüntü-
sünü. Çok güç kendilerini anlamak. Bir örgüt kadın yoldaşların istih-
damından bahsediyor ama kendi organ ve kuruluşlarını seferber 
edeceği yerde "kocaları" görevlendiriyor; sonra da bu kadın yoldaş-
lardan onların istihdamlarının biricik vasıtası "velinimetleri" "kocaları" 
hakkında rapor istiyor. Bu baskıyı görmemek için ya kör olmak ya da 
filisten olmak gerek.  

GMK'mız "proleter sosyalist bir hareket olarak insanlığın tümünü 
ciddi bir biçimde ilgilendiren bir sorunu yıllar sonra bu temelde tar-
tışmak zorunda kalmış olmak hiç de savunulabilecek bir durum de-
ğildir" diyerek özeleştiri veriyor. Oysa özeleştirisi, devrim mücadele-
sini başarıya ulaştırmakta iddialı, son tahlilde insanlığın kurtuluşunu 
hedefleyen proleter-sosyalist hareketimizin insanlığın tümünü ciddi 
bir biçimde ilgilendiren (bu ciddi ilgi, bu sorun ortadan kaldırılmadan 
insanlığın kurtuluşundan bahsetmenin mümkünsüzlüğü noktasıdır) 
bu sorunu tartışmaktan önce, bu sorunun çözümü için mücadele 
edip etmeyeceğini, en kaba hatlarıyla da olsa hala ortaya koyup en 
kaba biçimde de olsa adım atmamış olması, olmamalı mıydı?  

Yoldaşlar, öyle varsayalım ki GMK'mız kadın yoldaşların yeniden 
istihdamında organ ve diğer kuruluşlarını görevlendirseydi ve hatta 
yeniden istihdam olayını da aşarak, örgüt sınırları içinde ve örgütle 
ilişkiler sürdüren en geniş kitlesi içinde, kurum ve kuruluşlarını oluş-
turan insanların yanında-yöresindeki “karı-kocalık” ilişkisinden de 
öte tüm kadınları ve de faaliyetlerinin sürdüğü bütün alanlardaki tüm 
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kadınları örgütsel faaliyetleri içine çekebilseydi (elbette proletaryanın 
mücadelesine inanmak, Kurtuluş’un görüşlerini benimsemek, kadın-
ları ‘kurtuluşunun proletaryanın kurtuluşuyla mümkün olacağını sa-
vunmak’ perspektifiyle yaklaşıp düzeylerine göre istihdamlarından 
bahsediyorum.) Ya da bunu hedefleseydi filisten olmak nitelemesin-
den kurtulabilir miydi? (Buradaki varsayım ‘83 başında alınan karar-
lar yerine böyle kararlar olsaydı’ varsayımıdır.) HAYIR. Çünkü o 
takdirde örgütsel ilişkilerimiz çerçevesinde kadın-erkek eşitliğini sa-
vunduğumuzun pratikte doruğuna ulaşmış olurduk. Ama bu sorunun 
çözümünde örgütsel ve programatik adımları atmadığımız pratiği-
mizle, üye mertebesine kadar ulaşabilmiş kadınların sorunlarını 
yadsır ve niyetler ne olursa olsun objektif olarak var olan erkek 
egemenliğinin sürüp gitmesinden yana olmuş oluruz.  

O halde, kadın sorununun varlığını kabul eden bizlerin bu soru-
nun çözümü için mücadele etmek gerekliliğini ve bu gerekliliğin 
programatik-örgütsel adımlarını atmadığımız sürece filisten olmak-
tan kurtulmamız mümkün değildir. Bunu yapmaksızın -kadınlar 
alınmaksızın (çünkü insanlığın yarısını oluşturan cinstir- pragmatik 
bir bakış- ) devrim mücadelesi başarıya ulaşamaz ‘ı en centilmen 
filistenler olmaktan kurtulamayız. 

Oysa biz komünistler, “kadınlar katılmaksızın devrim mücadelesi 
başarıya ulaşamaz” ilkesini savunuruz. Katılmadaki irade kadınlara 
aittir. Onlar kahredici biçimde hissettikleri bu cinsel baskıdan kurtul-
mak bilincinin gereği, insanlığın kurtuluşunu savunan ve buna soyu-
nan komünistlerin eylem birliğine katılırlar. Artık bu noktada müca-
dele bir kadın-erkek eşit olmanın ötesinde yoldaştırlar.  

“Kadınlar katılmaksızın devrim mücadelesi başarıya ulaşamaz” 
ilkesini kavrayalım, kavratalım!  

MK Çalışma Programı Üzerine  

MK Çalışma Programı’nda, TKKKÖ’nün titizlikle üzerinde durma-
sı gereken sorunlardan birinin, kadın sorunu olduğu tespit edilmiştir. 
Bu eksiktir. Neden titiz olacağız sorusuna cevap olarak; TKKKÖ’nün 
bu soruna hangi perspektifle baktığını belirlememiştir. Ayrıca, nasıl 
titiz olacağız, sorusuna, hangi araçları kullanacağını cevapsız bı-
rakmıştır. (Önüne koyduğu hedefe varışı da kendiliğindenci bir tarz-
da olacaktır. Çünkü bu hedef hayatta kendiliğinden oluşan veya 
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oluşacak kadınların kurtuluşunu temel alan böyle bir örgütlenme var 
ise, gerçekleşmesi mümkün olacaktır.) Bunları yapmaksızın önüne 
koyduğu hedef, TKKKÖ’nün bu uğurdaki mücadelesi açısından hem 
bir şey, hem de hiçbir şeydir…  

YİK’nin GMK Kararlarını Uygulaması Üzerine  

83 başında GMK’mızın kadın yoldaşlarla ilgili tavsiye kararı 
YİK’miz tarafından yorumlanarak zenginleştirilmiş, kadın yoldaşlar 
İK’nin “özel ilgi alanına” alınmıştır. Kesin istihdama kadar geçiş dö-
nemi ilişkisi diye kapsam ve hedefi belirlenen bu faaliyetin başlangı-
cında iki itirazım olmuştu:  

1- Merkez’imizin kadın sorunu konusunda sağlıklı bir özeleştiri 
yapmadan (bundan basitçe şunu anlıyordum; program neden kadın 
sorununu içermediği), kurulacak ilişkilerde ve bu ilişkilerin hedefe 
varmasında büyük bir eksikliğini hissedileceğini belirtmiştim.  

2-  Kesin istihdama kadar hedefin saptandığı bu faaliyetin ger-
çekten kesin istihdama hizmet etmekten uzak görüyordum. Çünkü 
böyle bir çaba sonunda insanların “kişilik tahlilleri” ancak yapılabilir-
di. Bu da istihdam için ne kadar yeterli olurdu? Bu insanların istih-
damlarına örgütsel faaliyetlerin şu veya bu seviyesinde görevler 
vererek kesin istihdama karar vermek gerekmez miydi? 

Bugün ise itirazım şöyledir: (MK Çalışma Programı da dikkate 
alınırsa)  

1- Örgütümüz bütün eşitlikçilerden farkını (cinslerin eşitliği) koy-
malıdır. Denebilir ki, biz bu farkı demokrat kadında ve kurtuluş gaze-
telerinde koyduk. Ama o dönemden sonra eşitliği reddettiğimiz bir 
pratik yaşadığımız hatırlanırsa, yeniden koymanın ihtiyacı anlaşıla-
caktır.  

Bu fark bütün eşitlikçilerden ayrı olarak sorunu yaratan sebeple-
rin kaldırılması için mücadele etmektir. Örgütümüz M-L’nin tanıdığı 
bütün baskılara karşı mücadeleyi temel mücadelesi sayarken, cinsel 
baskıya karşı mücadeleyi de temel görevlerinden saymakta mıdır? 
Hiçbir varsayıma ve yoruma ihtiyaç duymayacak bir biçimde ilk önce 
konması gereken budur.  
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2- İkinci olarak yapmamız gereken ise, eğer bu mücadeleyi temel 
mücadelelerimizden biri kabul ediyorsak programımız kapsamına 
almak (programın olmadığı düşünülürse) ya da çalışma programın-
da bu mantığa uygun biçimde ifadelendirilmelidir. Ayrıca örgütümü-
zün bu mücadeleyi sürdürmek ve başarmak için gerekli örgütsel 
adımları atması zorunludur.   

Bu iki gereklilik yerine getirilmeden, en azından bunun adımları 
atılmadan, kadınları en sağlıklı kadro anlayışı içinde istihdam et-
mekle, kadın sorunu açısından örgütümüzü filisten nitelemesinden 
kurtarmak mümkün değildir. O taktirde örgütümüz, örgütsel ilişkileri 
çerçevesinde kadın ve erkeklerin hukuksal eşitliğini sağlamış olmak-
la yetinip, toplumda objektif olarak var olan bir sorunu yadsımak 
durumunda olacak ve toplumdaki sürüp giden erkek egemenliğine 
yandaş olacaktır. 

Cinsel baskıya karşı mücadeleyi kavrayalım ve yüksel telim... 

İ. SEMRA   
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KADIN SORUNU, ERKEK EGEMEN ÖRGÜT  
VE YAŞAM BİÇİMİ 

 

Faruk ÇETİN  

 

Sivil topluma baktığımızda egemenlik ilişkilerinin yalnızca burju-
vazinin egemenliği ve bunun birebir biçimleri olmadığını, farklı top-
lumsal dönemlerden kalma, tarihi, sayısız egemenlik biçiminin deği-
şik biçimlerde varlığını sürdürüyor olduğunu görürüz. Burjuvazinin 
ekonomik, siyasal ve ideolojik egemenliği, merkezi ve koşullandırıcı 
ilişki olup, tüm diğer egemenlik biçimleri bu temel egemenlik biçimi 
tarafından düzenlenmiş, dönüştürülmüş, birbirleriyle ve sistemin 
gereksinimleriyle uyum içine sokulmuştur. Bunların en temel olanla-
rı, bir sınıfın bir diğer sınıf; bir ulusun bir başka ulus; bir cinsin bir 
diğer cins üzerindeki baskı ve sömürüsüdür. Ulusal sorun kapitaliz-
min şafağında çözüm bulmuş, kapitalizmin egemenliği ile ezilen ve 
sömürge uluslar ulusal bağımsızlık sürecine girmişlerdir. Sınıf ege-
menlikleri ise bir başka sınıf tarafından sayısız kere yıkılmış el de-
ğiştirmiştir. Feodallerin iktidarının burjuvazi tarafından tasfiyesi tarih-
te ekonomik ve siyasal olarak bir ilerlemenin ve gelişmenin temeli 
olmuştur. Ancak özünde hiçbir değişmeye uğramaksızın var olage-
len erkeğin kadın cinsi üzerindeki baskı ve sömürüsüdür. Bu öyle bir 
egemenlik biçimidir ki, toplumsal yaşamın derinliklerine kadar nüfuz 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          267 

 

eder ve toplunun çekirdeği olan ailede doğrudan belirleyici bir ilişki 
olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle diğer egemenlik biçimlerinin de 
taşıyıcısı ve dayanağı haline gelir. Burjuvazi egemenliğini yalnızca 
kuru bir güç ve bunun ifadesi olan baskı kurumları ile sürdürmez, 
parlamento ve benzeri kurumların örtüsü de tek ve yeterli çare de-
ğildir. En önemli olan yöntem, ideolojik ve kültürel yönetim sorunu-
dur. Burjuvazinin kendi iktidarını zorla ve bu zor sonucu zorunlu 
olarak kabul edilir hale getirişi olağanüstü koşullara denk düşer, 
olağan koşullarda ise bu egemenliği, "gönüllü" olarak onaylanması 
gerekir. İşte bunun sağlanmasının tek aracı ideolojik ve kültürel ola-
rak insan beyinlerine, düşüncesine egemenlik kurmaktır. İşte bu 
noktada kadın sorununun önemi daha bir açıklık kazanır. Burjuvazi 
bu tür tarihi olguların ürerine kolayca oturur. Ve egemenliğinin 
önemli bir dayanağı haline getirir. Biliyoruz ki sırf bu "yöntemle top-
lumun yarısına yakın bir kısmını siyasal mücadelenin dışında, hatta 
toplumsal yaşamın dışında tutabilmektedir. Ve "ev işleri" insan bey-
ninin paralize edilebilmesinin en güçlü yöntemlerinden biridir.  

Proletaryanın sınıf egemenliği dönesinde ise bu sorun, sosyaliz-
min önüne bir engel olarak dikilir. İnsan unsurunun dönüştürülmesi 
ve yeni tipte bir insanın yaratılmasının önüne ciddi bir engel olur. Bu 
sosyalist demokrasinin eşitlik anlayışının, sosyalist yaşam biçiminin 
en temel reddediş biçimlerinden biridir. Bu engeli aşmaksızın sınıf-
sız topluma geçmek olanaksızdır. Komünistler bu sorunun çözümü-
nü sosyalizmin utkusunda görürler. Bu nedenle bu sorunun çözü-
müne yönelik çabalarını daha örgütlendikleri ilk günlerden başlatır-
lar. Komünist bir programın en temel üç noktası vardır. Ulusal sorun, 
kadın sorunu ve sınıf egemenliği sorunu.  

Misak-ı Milli sınırları içerisinde ise bu sorun oldukça özgün bir 
konum arz eder. Anadolu toprağı Osmanlı kültür ve ideolojisinin 
derin etkinliklerinin görüldüğü bir bölgedir. Kapitalizmin geç ve çar-
pık gelişmesi, feodal dönemin sayısız geleneğinin yıkılmasını engel-
lemiştir. Kadın, kapitalizmin iç dinamikle belirlendiği ülkelerde yarar-
landığı "olanaklardan" yararlanamamıştır. Örneğin çekirdek aile ka-
pitalizmin önemli bir verisi olduğu halde, ülkemizde çok yaygınlaşa-
mamıştır. Hatta bugün ekonomik sıkıntıların sonucu kentlerde bile 
geniş aileye hızlı bir dönüş gözlenmektedir. Diğer yanda sınıf hare-
ketinin gelişim ve mücadele seviyesi itibariyle geri ve geleneklerinin 
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gelişmemiş oluşu, kadının batı toplumlarına göre daha kötü çalışma 
koşullarına sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Misak-ı Milli sı-
nırları içinde yaşayan Kürt ulusuna bakıldığında (Kuzey Kürdistan)  
çok daha korkunç bir görüntüyle karşılaşırız. Burada feodalizm özel-
likle üst yapıda güçlü bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Bunun 
doğal bir sonucu olarak da aşiret yaşantısı, kapalı ekonomi vb. ilişki-
ler kadının durumunu çok daha kötüleştirmektedir. Kadın burada 
doğrudan bir meta olarak (başlık) parayla alınıp satılır. Ve kadının 
Türk toplumunda elde ettiği çok sınırlı olan bazı haklardan, dahi 
mahrumdur. (Örneğin boşanma hakkı.) Ve tüm bunların üstüne bir 
de ulusal baskı eklenir ki kadın üçlü bir baskının altında olabileceği-
nin en kötü durumunu yaşamaktadır. Görüldüğü gibi Türkiye toprak-
larında yaşayan her iki toplumun kadınlarının bu iç içe geçmiş du-
rumları soruna çok daha özgün bir biçim kazandırmaktadır. 

İşte çizdiğimiz bu tablo içerisinde, Kurtuluş, var olduğu günden 
başlayarak iki ulusun proletaryalarının birleşik merkezi örgütü olma 
doğrultusunda çaba göstermiştir. Bu nedenle sorunların tümünü 
kapsayan bir programın oluşturulması ve buna uygun örgüt ve mü-
cadele biçimlerinin yaratılması doğrultusunda adımlar atmış tır. An-
cak ne çare ki bırakalım dışa yönelik çabaları, içe dönük çabaları-
mız, ulusal sorun ve kadın sorununda da yetersiz kalmış, bu konu-
larda yeterli duyarlılık sağlanamamıştır. Eylül dönemecinde ise 
geçmiş zaaflarımıza yenileri eklenmiş faaliyetlerin durdurulmasıyla 
başlayan bir süreç son derece çarpıcı biçimler kazanarak derinleş-
miştir. Bugün yaklaşık iki küsur yıldır yaşamak ta olduğumuz siyasal 
ve örgütsel krizin gündeme getirdiği sayısız sorun tartışılmaktadır. 
Açıktır ki sorunlar Leninizm’in ışığında ya çözülecek ya da çözüle-
cektir. Ancak ortaya çıkan zararın faturasını ödemek her zaman 
olduğu gibi proletarya sosyalistlerinin omuzlarındadır. Ayrıca bilinir 
ki her örgütte değişik görüş ve yanlış eğilimler hatta sapmalar her 
zaman ortaya çıkabilir. Ancak bizim yaşadıklarımızın bir kısmı vardır 
ki, biz henüz diğer parti tarihlerinde eşine rastlayamadık. 

Eylül sonrası yaşananların geneline ilişkin kısaca da olsa yazımı-
zın ileriki aşmasında değineceğiz. Ancak yukarıda altını çizmek is-
tediğimiz bir nokta vardır. Şu anda ortaya çıkmış bulunan (sağ) an-
layışlar son derece aşina olduğumuz konulardır. Kadın sorunundaki 
durumumuz ise eşine rastlanmaz bir talihsizliktir. Kadının burjuva 
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toplumunda bile çıkar karşılığı da olsa bir “yeri” vardır. İşte bizim 
trajedimiz bir önceki cümleden "bile" ile başlar. Kurtuluş örgütünde 
12 Eylül sonranı kadınların bir yerleri bile olmamıştır. Kadınlar cins 
olarak tasfiyeye uğramışlardır. Bizce sorunun ve Ekimin özgün yanı 
budur. İşte bu trajedi bize bir değil onlarca yazının bile bu yarayı 
sarmaya yetmeyeceğini öğretmektedir. Ve yine aynı trajedi bize 
siyasal faaliyetler açısından, proleter kadınların eğitiminin öncelikle 
erkekler olmak üzere tüm Kurtuluşçu yoldaşların eğitiminden geç-
mekte olduğunu öğretmektedir. 

KOMÜNİST ÖRGÜT, YENİ BİR YAŞAM BİÇİMİNİN ÖZÜNÜ 
BAĞRINDA TAŞIR. BU İLİŞKİLER AĞI, BİR İNSAN İLİŞKİLERİ 
SİSTEMİNİN EMBRİYONUDUR. BU YÜZDEN ÖRGÜTTE KADININ 
YERİ VE KADINA YAKLAŞIM EGEMEN ANLAYIŞTAN NİTEL 
OLARAK FARKLIDIR.   

Komünist bir örgüt bir yaşam biçimini bağrında taşır. Bu embriyon 
halinde komünist bir “toplumdur”. Tüm sınıf ideolojilerinden bağım-
sızlaşmış olan komünist örgütlenme kendi İçerisinde diğer ideolojile-
rin etkinlikleriyle mücadele etmek zorundadır. Bu genel olarak ege-
men kıldığı komünist işleyiş temelinde sürdüreceği bir eğitimle hal-
ledilecek bir sorundur. Komünist bir örgütlenme açıktır ki kadın so-
rununa da saflarında önemli ölçüde çözüm bulmuş bir İlişkiler ağı 
olmak zorundadır. Proleter demokrasisi ve onun eşitlik anlayışı bi-
zim bu sorunun üstesinden gelebilmemizin temel ölçütleridir. Burada 
önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Eşitsiz bir doğası olan bir ilişki-
de eşitliğin sağlanması için, eşitliğin, doğal olarak aleyhine bozuldu-
ğu tarafın lehine bir eşitsizlik sağlamak gerekir. Bu gerek eğitim, 
gerekse istihdam noktasında kadın yoldaşlara "öncelik" tanınması 
demektir. Yine haremlik selamlık bir anlayışla ilişkilerin kurulduğu bir 
komünist örgüt düşünülemez. Ancak bu açık bir biçimde görülmezse 
de geleneksel koşullanmalar ve karşılıklı güvenin (bu güven törel 
anlamdadır, yani bir kadınla bir erkeğin iki erkek ya da kadın gibi 
dost ya da arkadaş olamayacağı güvensizliğidir.) olmayışı bunun 
örtük bir biçimde ilişkilerde varlığını korumasına neden olur. Bu, 
ilişkilerin yaralanmasıdır. Bunun aşılması ise örnek davranışlar ve 
birlikte uzun çalışma yıllarının bir sonucu olacaktır. Bilmeliyiz ki in-
san ilişkisinin en temel türü ve biçimi olan kadın-erkek ilişkisinin 
doğru ve yeni bir çizgiye oturtulması, kadın sorununun doğru bir 

http://gerekir.hu/
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tarzda kavranmasından geçer. Çünkü kadın sorununa yaklaşım bü-
yük ölçüde kadınlara birey olarak yaklaşımınızın kendisidir. Bir par-
tide gelenekler ve parti edebiyatı partinin sosyal kültürel yaşamıdır-
lar. Bu özel gülmece ve şakalardan, hatta "küfür"lerden, roman şiir 
ve şarkılara varıncaya kadar geniş bir yelpazedir. Eğer bir örgütün 
edebiyatı ve kültürü "dışarıdan"  farklılaşmıyorsa, bunun ideolojik-
leşme ile doğrudan ilişkisi vardır, Egemen ideoloji ve kültür; öğele-
riyle, şakalarıyla ve “OsmanIı” evlilikleriyle yani giderek kurumlarıyla 
örgütte yaşıyor demektir. Bütün bunlar için için yok eden, yiyip bit i-
ren kurtlardır.  

Bu konuya biraz eskilere, 12 Eylül öncesine giderek gözlemeye 
çalışalım. Eski yoldaşların anlattıkları çok bilinen bir hikaye vardır. 
"İlk günlerde, henüz Kurtuluş diye anılmazken saflarımızda hiç kız 
yoktu, kızları yanımıza sokmazdık. Hatta kızlarla “yakın” (!) ilişkiler 
kuran oldu mu bu bizim için bir eksikliğin göstergesi olurdu. "Eh ! 
PDA gibi örneklerin de yaşandığını bildiğimiz ölçüde "erkek" adam-
lar olduğumuzu teslim etmemiz gerekir. Ancak bu durum hızla aşı l-
dı. Bu alanda örgütlenmeler oluşturuldu. Bu gelişme çok daha ileri 
bir kavrayışın ifadesi idi. Ancak bu neyi değiştirebilirdi? Elbette ki 
kadın yoldaşlar arasında sorunun şiddetle "kavranmasına" neden 
oldu. Oysa bu sorunu ilk olarak kavraması gerekenler kadın yoldaş-
lar değil, erkek yoldaşlardı. Bu konuda verilen eğitim çalışmasının 
sayısını ise "bir bilene sormak gerekir.”...Kaldı ki sorun yalnızca be-
lirli bilgilerin aktarılması değil, bu bilgilerin yaşanan bilgiler haline 
getirilmesi idi. Yani bir yaşam ilişkileri ağının (örgütün) oluşturulma-
sıydı. Eğitim çalışması diye adlandıracağımız dersler ancak o za-
man öğrenim olmaktan çıkar, belirli ilişkiler ağının (çevre) eğitimci 
etkinliğinin üzerinde gerçek bir eğitim olurdu. Yani örgütün inşası, bir 
yaşam biçiminin inşası olarak kavrandığında sorun aşılabilirdi.  

Kadın derneklerinin giderek çoğalması, saflarımızda kadın yol-
daşların sayıca çoğalması Kurtuluşçuların bekârlıktan evlilik mües-
sesine doğru geçiş dönemi oldu. Tabii sorun kendiliğindenliğe terk 
edilmişti. Evlenecek olanlar örgüte danışıyorlar. Eh, örgüt de “Allah 
mutlu etsin” demekten başka bir müdahalede bulunamıyordu. Çün-
kü müdahalenin zemini yoktu. Bu nedenle de müdahale yalnızca 
akıl vermek olarak anlaşılıyordu. Bir keresinde oldukça aktif çok 
genç bir yoldaş, Kurtuluşçu olmayan biriyle evlenmek gerektiğinde 
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siyasal ilkeler f(anti-faşizm, anti-şovenizm, anti-emperyalizmi kaste-
derek) sorununu tartışmak istemişti. Ve bu yoldaş ben de dâhil bir-
çoğumuz için genç bir komünist olarak nitelendirilebilir. Ve giderek 
evlenme “iş”i öyle bir hal aldı ki 79’ların sonuna gelindiğinde bir ken-
tin mahallelerinde evlenme yaşları 16-17’ye düşmeye başladığı göz-
lendi. Sağ ya da sol elinin parmağında yüzük olmayan kalmamış 
gibiydi. Sosyalistlerin evliliğe bakışları bir zürriyet meselesi olmadı-
ğına gör, bu evliliklerden bir beklenen olmalıydı… 

Kurtuluş hareketi aslında sosyal yapılanmasının en önemli teme-
lini oluşturuyordu. Çok önemli bir sorun olan kadın sorunu ve bu 
merkezde ele alınacak burjuva aile kurumu ile ciddi bir savaşa giri-
yordu. İdeolojik mücadele bu kez kendisine biçim ve alan olarak 
evlilik kurumunu seçmişti. Bu gerçekten de önemli bir fırsattı. Yeni 
bir aile anlayışının, kadın sorununun aşılmakta zorluk çekildiği ev 
yaşantısının yeni bir tarzda ele almışının fırsatı olmuştu. Ancak 
"Osmanlı" evliliklerimiz bunu engelledi. Sonuç… Eh bu konuda ce-
vabı evli yoldaşlara bırakalım. 

Şimdi biraz da dışarı çıkıp çevremize bakalım. Burada çok daha 
çarpıcı sahneler görmek mümkündür. Demin de söylediğimiz gibi 
PDA trajedisinden tutun, evliliğin “kamuflaj" (!) sorununa indirgenişi, 
"belirli bir-olgunluğa erişmeyen bir hareketin" bu ilişkileri saflarında 
yasaklaması (tabi tek tek olgun! olanlar evlenebiliyorlardı) görücü 
usulü (!) evlilikler, çöpçatanlar, daha neler neler. Bütün bunlar Türki-
ye Sosyalist hareketinin ya köylü ya da kent soylu aydın talihsizlikle-
ridir. Ve bunların biricik ortak paydası kadınlara yaklaşımdaki acıklı 
anlayıştır. Eylül sonrasına gelindiğinde ise sorun bu temeller ve etki-
ler çerçevesinde bir biçim kazandı. Söz konusu temel gerçekten de 
bu duruma el veren bir önkoşuldu, yalnız Eylül sonrası yapılanların 
geçmişle izah edilmesine prim veremeyiz. Çünkü hataları yapanlar 
''özne"dir, nesne değil!  

12 EYLÜL SONRASI SORUNLARIMIZ, GEREK EYLÜL ÖNCESİ 
DÖNEMDE VAROLAN TEMELLERI İLE, GEREKSE KENDİ İÇ BÜ-
TÜNLÜKLERİYLE TARİHİ BİR BAKIŞLA ELE ALINMAKSIZIN AŞI-
LAMAZ... ÖRNEĞİN; BUGÜN EŞİTLİK SORUNUNUN YA DA DE-
KOKRASİNİN ÖRGÜTSEL DÜZEYDE ÇARPITILMASIYLA YARIN 
PARTİ-DEVLET-SINIF İLİŞKİLERİNİN ÇARPITILMASININ İÇERİK 
OLARAK FARKI YOKTUR. 
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12 Eylül sonrası dönem; 12 Eylül öncesi küçük-burjuvaziden şid-
detle etkilenen hareketimiz bu konuda kendisini uyarmasına rağmen 
sonuçlarını yaşamasının sahnesidir. 12 Eylül gelir gelmez  
(GMO)’nun aldığı faaliyetlerin durdurulması kararı ile ortaya çıkan 
sağ eğilim ilk olarak tasfiye canavarının faaliyetlerimizi yutmasına 
neden olmuştur. Bu gün yaşamış olduğumuz sayısız sorunun da 
başlangıcı olmuştur. Geri çekilme politikasının sağ bir tarzda ele 
alınmasıyla başlayan süreç, EKİM çizgisinin kendisini örgüt merkezi 
olarak ilan etmesiyle "yeni" bir boyut kazanmıştır. EKİM'cilerin ve 
GK (biz bugün aldıkları son biçimle ve adla ifade etmeyi tercih ettik. 
Yoksa olayların başlangıcında böyle bir örgütlenme yoktu. Bu yal-
nızca tasfiyelerin sonucu örgütsel bölünmüşlüğün bir ifadesi olarak 
ortaya çıktı) bir iç hesaplaşmayı formüle etmeleri (bkz. Ekim-Mayıs 
Raporu ve Karşılık yazısı) sorunların derinleşmesinin önemli bir du-
rağı olmuştur. Eh! egemen sınıflarla en şiddetli bir hesaplaşma 
anında bir iç hesaplaşmanın formüle edilmesi elbette bir takım so-
nuçlar üretecektir. Bu noktada Ekim çizgisi eski hesaplarının topla-
masını yapmış ve tarihi “askı” kararlarını almıştır. Bu bir başlangıç-
tır. Bunu daha bir dizi uygulama izleyecektir. Yoldaşların inandıkları 
(gerçekte yalnızca bir halüsinasyon olan) “60 yıllık geleneğin” yıkı l-
ması ve partinin yaratılması eylemidir. Tabi ki “60 yıllık gelenekler 
yıkılmadıysa da başka bir şeyler harabeye dönmüştür. Ayrıca en 
trajik olanı ise "60 yıllık geleneklerin yıkılması” için yola çıkan insan-
ların, bunların saflarımızda hortlamasına neden olma talihsizliğine 
düşüşleridir. Bu uygulamayı tarihte eşine az rastlanır prosedürlerle 
oluşturulan tüzük, program ve yeni üyeler, (yeni örgüt) izlemiştir. 
"Yeni" örgütün malzemesi eski üyelerden EKİM’le hesabı olmayan-
lar la, sorunlardan habersiz olanlardır. Giderek gerçeklerin çarpıtı l-
ması bir gelenek halini alıp sözlü bilgiler, (maalesef) yazılı olanlar 
dahi hükümsüzleşmiştir. Böylece faaliyetlerin tasfiyesini Kurtuluş 
Örgütü’nün tasfiyesi izlemiştir. (Hayret verici olan dışardaki yoldaşla-
rımız bile yeni üye olmuşlardır. Ancak bugün hâlâ EKİM'in yarattığı 
örgütle eskisi arasındaki ilişki konusunda yüreklice bir itirafta bulu-
nan yoktur.) Bir diğer tasfiyeci çaba Kurtuluş Örgütü’nün görüşleri 
perspektifi düzeyinde ortaya çıkmıştır. Önce Kürdistan örgütü fes-
hedilmiş, daha sonra da bu konudaki görüşlerimiz sosyal-şoven bir 
yoruma tabi tutulmuştur. Kısaca örgütümüz bir bütün olarak küçük 
burjuva sosyalizminin doğum sancılarını yaşamıştır. Ancak görül-



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          273 

 

müştür ki bünye bütün gücüyle direnmekte ve bütünlüklü bir dünya 
görüşünün oluşmasına izin vermemektedir. Tüm bunların içinden iki 
temel ilkesel konu belirlemeliyiz, ulusal sorun ve işleyiş sorunu. Bu 
iki konu birlikte yürüyebilmenin temel iki ölçüsüdür. Kadın, sorununa 
ilişkin yanları tartışmaya geçmeden kısaca olsa da işleyiş sorununa 
da değinmek istiyoruz. (Bu konuya başlıca bir dizi yazı ile değinme-
ye çalışacağız, bkz. Örgütsel İşleyiş Üzerine –II)   

Bu sorun bugüne değin demokratik merkeziyetçilik sorunu olarak 
tartışıldı. Ancak bu sınır içinde dahi hayata geçmedi. Yıllardır Kurtu-
luş Hareketi saflarında sağlıklı bir Demokratik Merkeziyetçilik anla-
yışı uygulamaya sokulamadı. Genel olarak yazılanlara söylenecek 
bir şey yoktur. Ancak uygulama aşamasında demokrasi terk edilmiş 
ve merkeziyetçilik fetişleştirilmiştir. Bu gelenek, 12 Eylül sonrası 
Ekim çizgisinin birçok uygulamasının temeli olmuştur. Örgütün mül-
kiyetini üyelerin toplamında değil, örgütün merkezinde gören 
"Ekim"ciler kendilerine "emanet" (!) edilmiş olan örgütü diledikleri 
gibi tasarruf etmişler, sonradan gerçek "sahiplerine" (!) teslim etmiş-
lerdir. Bu gün hâlâ bu anlayışın kalıntıları varlığını sürdürmektedir. 
Örneğin bir konferans bileşimi hakkında bile iki Tam Üyeli Merkez 
Toplantısı’ndan üyelerin tam temsilinin sağlanabileceği bir çözüm 
çıkmamıştır. Hatta sorun bu biçimde tartışılmamıştır bile. Ekim'in 
tüzüğü ise bu sürecin çarpıcı belgelerindendir. Demokratik merkezi-
yetçiliğin deformasyonu ile ilgili bir tarihi belge olacaktır. 

KADIN SORUNUNDA ORTAYA ÇIKAN EKSİKLİK, YALNIZ KA-
DIN SORUNUNUN PROGRAMDA UNUTULMASIYLA SINIRLI 
KALMAZ, BU AYNI ZAMANDA KADINLARIN CİNS OLARAK ÖR-
GÜTSEL TASFİYEYE UĞRAMALARI ANLAMINI TAŞIMAKTADIR.  

12 Eylül yenilgi döneminin ilk günlerinden başlayarak sayısız iliş-
kimizi yitirmiş bulunmaktayız. Bu gerçek bir yanıyla bizim darbeye 
hazırlıksız yakalanmamızı ifade etmektedir. Ancak bir diğer yanıyla 
geri çekilme sürecindeki siyasal önderliğin bir zaafının sonucudur. 
Birçok yoldaşımızın hemen saymaya başlayabileceği sayısız örnek 
bulunmaktadır. Bu örneklerin hemen hepsinin ortak yönü birçok ar-
kadaşımızı kaderine terk etmiş olduğumuz gerçeğidir. Bir örgüte 
kaderini bağlamış insanların kara günlerde maddi ve en önemlisi de 
manevi olarak terk edilmeleri bu insanların polise ya da düzene terk 
edilmelerinden başka bir anlam taşımamaktadır. Bu, örgüte duyulan 
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güvenin sarsılmasını doğuracaktır. Bu gün duymaktayız ki bu gü-
vensizlik yeniden bağ kurulmaya çalışılan yerlerde dile getirilmekte-
dir. Bu genel olarak ciddi bir kötülüktür. Ancak buna başka sorunlar 
eklenmiş bulunmakta. Örgütün doğrudan saflarında yer alan insan-
larda dahi belirli güvensizlikler oluşmuştur. Biz burada bu güven-
sizliklerin çeşitlerinin tümü değil, bir kısmıyla ilgilenmeyi tercih ede-
ceğiz.  

12 Eylül’ün gelmesiyle birlikte, hemen kadın yoldaşların birçoğu 
giderek de tümü görevlerinden alındılar. Bunun iki tür gerekçesi ileri 
sürüldü. Birincisi, kadın yoldaşların bu dönemin gereklerini yerine 
getirebilecek yöneticilik deneyine genel olarak sahip olmadıkları idi. 
İkincisi ise kocalarının faaliyetlerine tehlike oluşturdukları idi. Daha 
alt - bu nedenle polise daha açık- organlarda çalışan kadın yoldaşlar 
genel olarak daha üst organlarda çalışan kocalarının organlarını 
polise açık bir hale getirmekteydiler. Her iki gerekçe de ilk bakışta 
gerçeğin ifadesi gibi görünmektedir. Ancak dikkatli bir okuyucu so-
runun yalnızca var olan durumu açıkladığını görecektir. Oysa ne var 
olan durum tamı tamına budur, ne de sorun çözümsüzlük arz et-
mektedir. 

Bütün okuyucunun aklına ilk anda gelecek son derece kıymetli 
kadın yoldaşlarımızın bulunduğunu biliyoruz. Ve bu yoldaşlarımız 
dün, 12 Eylül sonrası görev alan birçok yoldaşımızla aynı organda 
çalışmaktaydılar. Ve yine- birçok yoldaşımız bilir ki kadın yoldaşlar 
çoğu kez erkeklerden daha titiz ve disiplinli çalışma tempoları gös-
termiştir. Ancak dünün kadın ve erkek kadrolarının hemen hepsinin 
ortak yanı çok yaygın bir legalizmin içinde yetişmiş olmaktır. 12 Ey-
lül gibi bir dönemi yaşayan arkadaşımız ise bir elin parmaklarından 
azdır. 12 Martı yaşayan arkadaşların deneyleri ise hali hazırda derli 
toplu bir eleştiri ve incelemesi yapılmamış olan THKP örgüt anlayışı 
ve çalışma tarzıyla sınırlıdır. Bu noktada kadın ve erkek yoldaşlar 
arasında döneme adapte olmak açısından şans farkı genel olarak 
yoktur. Ayrıca diyelim ki böyle bir fark var olsun. Bu farkın giderilme-
si bilinmeyen bir tarihe ertelenerek mi sağlanacaktır. Bu, kadın yol-
daşların bu dönemin deneylerinden yararlanamamasını gündeme 
getirir, getirmiştir de. Ayrıca ev ve iş arasında yaşadıkları gerileme 
süreci ise cabasıdır. Burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Bu 
yalnızca kadın yoldaşlar için geçerli değildir. Erkek yoldaşların da bir 
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kısmını kapsayan bir uygulamadır. "Siyasi Bir Tutuklunun Notları"  
başlıklı yazı 12 Eylül’ün ilk başlarında yazılmış son derece önemli 
bir belgedir. Yıllardır, sosyal pratikten kopuk hükümlü bir yoldaşımız 
dahi şu gerçeği görüyor ve bizleri uyarıyordu: ATALET ÖLÜMDÜR... 
Başta bu gerçeğin görülmeyişi, faaliyetsizlik içine gömülmeyi getirdi, 
bu da insanlara yapacak iş bulunamayışının biricik nedenidir. Kadın 
yoldaşların evlerine kapatılmalarının ikinci nedeni olarak ileri sürülen 
“izolasyon” sorununa gelince: Bu yoldaşlara sorarız; hangi komünist 
partisinde bunun bir örneği vardır? Eğer bizim için evlilik birincil bir 
sorun olarak algılanmıyorsa, evlenmek nasıl kadınların ev hapse-
dilmeleri sonucunu doğurabilir. Eğer tek çare buysa, o zaman biz 
başka bir yol öneririz, tüm yoldaşlarımız karılarından boşansınlar ve 
onların gelişiminin önüne dikilmesinler. Bu yoldaşlarımızın hiçbiri bu 
örgütün saflarına mutlu sosyalist bir "yuva"nın kadını olmaya gel-
mediler. Devrim için savaşmaya geldiler. Ve eminim ki eğer bir iki-
lem sunulacak olursa, evliliği değil mücadeleyi seçeceklerdir. Ancak 
biliyoruz ki böyle saçma sapan bir ikilem (ilk kez herhalde bizde or-
taya çıktı) hiçbir ülke deneyinde yoktur. Bütün dünya komünistleri 
doğal olarak her insan gibi bir kadın yoldaşı ile yaşamını birleştirir ve 
mücadeleyi sürdürürler. Bazı koşullar yıllar boyu eşlerin, birbirlerini 
görmelerin engelleyebilir. Yalnızca tutukluluk durumu değil, parti 
görevleri de bunu gerektirecektir. Ancak hiçbir zaman kadınların 
evlere hapsedilmesini gerektirmeyecektir. Ayrıca Eylül uygulaması-
nın kendi içinde ciddi çelişkileri vardır. Aynı evde iki ayrı organda 
çalışan insanın izolasyonu bozduğu iddiası kadınlar için geçerliyken 
birçok evde birlikte kalan iki erkek yoldaşın iki ayrı organda oluşu 
kadınlara yapılan uygulamayı gerektirmemiştir. Bir diğer çelişkili ve 
izah edilmesi zor olan durum ise şudur: Kadınlar için ileri sürülen 
tüm bu gerekçeleri diyelim ki kabul ettik. Ancak belirli görevlerde 
(organlarda)    birlikte çalışan yoldaşların eşleriyle ne örgüt yukar-
dan bağ kurmuştur ne de aynı organda çalışan diğer üye lerin kendi-
lerinin ya da karılarının ilişki kurmasına izin verilmiştir. Acaba aynı 
organda çalışan üyelerin eşlerinin birbirleriyle ilişki kurmasının ne 
zararı vardı bilmek isteriz.  (Bugün benzer bir kararın altına imza 
atan Ekim'ciler ve diğer merkez üyeleri bu konuda ne düşünürler 
acaba ) sorunun bu yanı çok daha kötü bir gerçeğin de ifadesidir. 
Kadın yoldaşlarımızla hiçbir güvenlik bağının dahi olmayışı kocaları 
tutuklandığında birçok yoldaşın ortada kalmasına neden olmuştur. 
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Bu yoldaşlar da babalarının evine dönmek zorunda kalmışlardır. Bu 
ne korkunç bir durumdur. Çünkü biliyoruz ki birçok kadın yoldaşımız 
babalarının evinden çıkıncaya kadar neler çekmektedir. Ve hemen 
birçok erkek yoldaşın bu durum karşısında duyduğu sıkıntı sonsuz-
dur. Bir yandan bu durumu karısına anlatması gerekmektedir. Bu 
kadın yoldaşta ciddi bir güvensizliğin oluşmasına çoğu kez neden 
olacaktır. Bu durum da ise evlilik ilişkisinin sağlığı bozulacak erkek 
yoldaşın çalıştığı "prese" parmağını kaptırması çok daha kolay ola-
caktır. İster istemez erkek yoldaş örgütün bir parçası olan karısının 
sorumluluğunu örgüt yerine kendi sırtında duyacak, bir örgütün 
yapması gerekenleri kendi yapmaya çalışacaktır. Tabii ki tek tek 
bireylerin, örgütün kaldırabileceği yükleri kaldırması oldukça zordur. 
Bir erkek olarak tutuklandığı anda karısının acaba şimdi ne yapaca-
ğını düşünmek zorunda olan bir yoldaşın ruh halini aklıma bile ge-
tirmek istemiyorum. Bu çok acı bir durumdur. Hele her görüşmede 
karısının (eğer kadın da gerçekten soruna olgun yaklaşmıyorsa) 
örgütün kendisiyle ilgilenmediğini dinleyen bir yoldaşın çıktığı zaman 
yüreği hiç mi buruk olmayacaktır. Bütün bunlar bu politikanın yaratı-
cıları tarafından oturulup düşünülmesi ve cevaplandırılması gereken 
sorulardır. 

Oysa bugün ne yapılmaktadır. Tam üyeli GMK toplantısında bir 
dizi karar alınmıştır. Kadın sorununa eğilmek ve bunu çözmek doğ-
rultusunda alındığı düşünülen kararlar ilk bakışta somut duruma 
cevap verir görünmektedir. Ne çare ki bu kararlar da soruna kurulan 
sığ yaklaşımın değişik bir örneğidir. Daha henüz örgütün eğitim so-
runları halledilmemişken ve bu konuda ne bir kurumlaşmaya ne de 
programlaşmaya gidilmezken, kadınlar için eğitim kararı almak so-
runu hep özelleştirmekten kurtulamamaktır. Bu sorunun çözümü 
genel olarak örgütün eğitiminin bir parçasıdır. Kadın yoldaşlarımız, 
iki buçuk yıldır ev işlerinden vakit alabildikleri ölçüde kitap okumak-
tan başka bir şey yapmamışlardır. Ve iki buçuk yıldır kocaları eşleri-
ne hiç bir yardımda bulunamadılarsa bu bir karar sorunu değil bir 
eğitim sorunudur. Ayrıca hatırladığım kadar "bizler" genellikle bu 
konuda şaka yapmazdık. Çevremizdeki çalışma arkadaşlarımız, 
kadın yoldaşlar buna biç fırsat vermezlerdi. Kısacası “istesek” de biz 
bu şakaları yapamadık (!), şimdi bilmek istiyoruz, bu şakaları yapma 
olanağını bulabilmiş yoldaşlar kimlerdir? Ve bu karar daha çok kim-
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ler için geçerlidir? Ayrıca kocaları için rapor istemek yerine kadın 
yoldaşlarımıza hızla örgütsel yaşama katılma hakkı verelim ki onları 
"şikâyet etmekten" kurtarıp sorunu belirli bir organ işleyişi içinde 
çözmelerine olanak tanıyalım. 

Çözüm sorununa gelince bu konuda ilk önerimiz GMK’nın hem 
bu sorunda hem genel sorunlarda örgüte danışma ve örgütle birlikte 
karar alma alışkanlığını kazanmasıdır. İkinci önerimiz kadın yoldaş-
ların mevcut nitelikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi alınması ve onla-
rın mevcut kapasitelerinin daha yakından tanınmasıdır. Bunu yap-
malıyız ki acaba her kadın yoldaşımız kocasının çalıştığı organa 
bağlı olarak çalışabilir mi? Daha üst organda ya da başka bir alanda 
yetenek sahibi değil midir, öğrenebilelim. Üçüncü önerimiz ise bu 
konuya da gereken önem verilip ciddi bir özeleştirinin Ekim çizgisi 
tarafından verilmesidir. 

 

Faruk ÇETİN  
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KADINLARIN KURTULUŞU SOSYALİZM  

Kemal TARIK   

 

Tarihin karanlıkları arasından eteklerinde sömürünün, baskının 
ve hor görülmenin ezikliğini taşıyarak günümüze gelen kadın, ara-
dan geçen bin yıllarda toplumların siyasal, sosyal, ekonomik yapıla-
rını değiştirmiş şunca dönüşümlere karşın, günümüzde de aynı ezeli 
sorunun kıskacında ezilmeğe devam etmekte. Çağdaş toplumların, 
mülkiyet ilişkilerinin ve diğer üst yapı kurumlarının onu sıkıştırdığı 
yer, nitel olarak iki bin yıl evvelinden önemli bir fark göstermiyor. 

Sınıflı toplumlarda, sınıfların ve toplumsal kategori lerin ilişkilerini 
belirleyen faktör, bu sınıfların veya kategorilerin üretime katılım ve 
üretim araçları karşısındaki durumudur. Üretim araçlarının mülkiye-
tini elinde tutan, topluma tüm alanlarda egemen olur. Devletinden, 
bireyin mülkiyet ilişkilerinin düzenlenmesine, sanatından, kültürün-
den hukukuna, aile yapısından ahlaki değerlere kadar tüm üst yapı 
kurumlarını kendi ideolojisine uygun olarak biçimler. İdeolojik ege-
menliğini kurar. Bu ideolojinin öngördüğü yapısal değişiklikler politik 
programları oluştururken, geçmişteki egemen ideolojinin inkârı ola-
bilecek gücü bulabildiği koşulda, yeni ideoloji yeni bir kültürün üre-
tilmesini gerçekleştirerek tüm kurumlan ile toplumu kucaklar. Top-
lumsal dönüşümler veya devrimler yoluyla bir üst yapı kurumunda 
köklü bir değişimin gerçekleştirilebilmesi, o kurumun inkârının yeni 
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egemenlerin ideolojisinde yer alması ve geniş kitleleri kucaklayabi-
lecek şekilde bilince çıkartılması ile koşuttur.  

Bir başka deyişle üst yapı değişiklerini gerçekleştirebilmek, dev-
rimleri yapmaktan da zordur, egemen ideolojinin kemikleştirdiği ku-
rumların yerine yenilerini oturtacak birikimlerin olmadığı koşullarda.  

KADINLARIN SORUNU 

Tarihin her döneminde sömürü ve haksızlığa karşı her başkal-
dırma olayında, erkekle birlikte ortak talepler uğruna yer almış ka-
dın, kadın sömürüsüne ait taleplerin bilinçlere çıkarılmamış, prog-
ramlaştırılamamış olmasından ötürü, zafere ulaşan mücadelelerin 
bile yenik savaşçıları olmuştur. Toplumlardan toplumlara miras ka-
lan kadın sömürüsünün en önemli maddi temeli, tarihsel gelişim 
süreci içinde kadın haklarına tamamen ters yönde hareket eden 
mülkiyet ilişkileri ve onun belirlediği aile kurumlanmasıdır. Bu süreç 
içinde mülkiyet hakkının efendinin, senyörün, feodalin elinden kurta-
rılması ve serflere, kölelere verilmesinin, yani bireyselleştirilmesinin 
mücadelesi verildi. 1789 Burjuva Devrimi ise bu talebin en yüksek 
siyasal ifadesi olarak bireyin özel mülkiyetini resmileştiren, feodalin 
elinden koparılmış mülkiyet hakkını toplumun çekirdeği saydığı en 
küçük birime, aileye indiren bir sosyalleştirmeyi hayata geçirirken, 
aile kurumunu da pekiştirmekteydi. 

İnsanlığa yeni bir ekonomik düzenin birçok kurumunu armağan 
eden burjuva devrimi, ufak bir şeyi, kadının erkekten bağımsız bir 
toplumsal varoluş olduğunu gözden kaçırarak, aile mülkiyetinin ta-
sarruf ve gelecek nesillere miras yoluyla devredilmesi fonksiyonunu 
erkeğin eline bırakmak gibi önemsiz bir hata yapıyordu. Böylelikle, 
feodalin, senyörün tasallutundan kurtardığı kadın cinsini, bu kez aile 
yuvasında bizzat kocası veya babası olan erkeğin istismarına sun-
maktaydı. 

Yasalarla, dinsel gizemlerle, toplumun manevi hayatının ahlaki 
değerlerinin doğru ve yanlışlarıyla mukaddes aile çekirdeğinde gü-
venlik(!) altına alınan kadın hakları, yüzyıllardan beri alışık olduğu 
sömürüyü bu kez de başka biçimleriyle tanımağa başlıyordu. Hızla 
gelişen kapitalist üretim ilişkilerinin ucuz ve taze işgücü gereksinimi 
kadını günde 12-16 saat arasında mukaddes aile yuvasının dışında, 
fabrikalarda-tarlalarda çalışmağa mecbur etmekte idi. Burada bir 
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kez kapitalist tarafından sömürüldükten sonra, yorgun argın koştuğu 
aile çekirdeğinde bir kez daha sömürülmenin zevkini tadıyordu. 

KADIN NERELERDE SÖMÜRÜLÜYOR 

Kapitalist toplumda emekçi kitlelerin veya ezilen ulusun bir ferdi 
olarak zaten artı değer sömürüsü ve baskıya maruz olan kadın, Bur-
juva toplumunun egemen ideolojisi ve üst yapı kurumlarıyla maddi 
ve manevi hayatın her alanında sömürülmektedir. 

Kadın haklarının en fazla gelişmiş olduğu toplumlarda bile kadın 
toplumsal varlığını ancak bir erkeğin -babasının veya kocasının- 
soyadı ile tanıtlayabiliyor. İdentifikasyonu için bir erkeğin vesayetine 
zorunlu, bu anlamda. Bu salt moral anlamda bir şeyler ifade etmiyor. 
Mülkiyet edinme, mülkiyetin tasarrufu ve miras yoluyla intikalinde 
bazı sınırlamaları ifade ediyor. Bir de toplum tarafından kadının er-
kekten yalıtılmış bir kişilik olarak kabul edilmemesi olgusunu dile 
getiriyor. 

Çeşitli ahlaki değer yargıları, eğitim ve din ve yasalar, görenek 
gelenekler, yasalar ve estetik anlayışı ve de sanat ve de bir sürü 
diğer üst yapı kurumlarının kadını yerleştirdiği bir yer var, toplum 
içinde. Kadın cinsini adeta insan cinsinin dışında gören; onun varo-
luşunu ancak diğer insan cinsinin, erkek cinsinin varoluşu ile koşut 
gören, gölge bir kişilik olarak sıkıştırıldığı bir yer. Onun toplum tara-
fından algılanmasında, daha da kötüsü kendisini algılamasında bi-
rincil gelen bir eksiklik, eşit olmamak şartlanması, kastre edilmiş ki-
şilik olgusu. Bu olgu tüm üst yapı kurumları tarafından yüzyıllar bo-
yunca işlenerek kadının toplumsal konumunun, tutsak kişiliğinin 
ideolojik temelini oluşturmakta. Bebekliğinde anlatılan masallardan, 
oynadığı oyuncaklara kadar; dillerden düşmeyen, kendisinin de dü-
şürmediği şarkı ve türkülerden, okuduğu gazete haberlerine, kitapla-
ra kadar; komşu teyzelerin veya ev halkının ayıplamalarından, okul-
daki eğitim programına, otobüsteki biletçiye kadar çevresinde bu 
şartlanma koza gibi örülmekte. Toplum tüm araçları, bütün fertleriyle 
seferber olmuş, onu kozasının içine tıkmağa ve vakti geldiğinde 
kelebek olmasını sağlamağa çaba göstermekte. 

Toplumda böyle bir yere sıkıştırılmış kadın her yerde sömürülü-
yor. Önce kafalarda ve duygularda, evde ve sokakta, rüyalarda ve 
yatakta, çocuğunun beşiği başında ve kürtaj sehpasında, tezgâh 
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başında ve miting alanlarında, "ekinde, odunda ve pazarda ve ağıl-
larda, ışıltısında yere saplı bıçakların"... 

Sömürüyü doğuran önemli toplumsal psikolojik nedenlerden biri 
de kadının cinsel fonksiyonu ile toplumsal fonksiyonunun ayırd edi-
lememesi. Cinsinin doğasından gelen bazı fizyolojik özelliklerinin 
bizzat kendinde ve toplumun diğer cinsinin gözünde onun toplumsal 
varoluşunu belirleyen bir vargıya dönüşmekte. Çocuk doğurma ye-
teneğinin, beraberinde doğurduğu çocuğa bakma yüküm ve sorum-
luluğunun ulvi bir lütuf (!) olarak kadına bahşedilmiş olduğu gibi bir 
vargı, onun toplumsal yaşamını hacir altına alan bir faktörü oluştur-
makta. Bizzat kadın ve tüm toplum ana sevgisi duygusal şartlan-
ması altında, kadını aile içine çekmekte, toplumsal, entellektüel ve 
siyasal faaliyetlerden alıkoymaktadır. Oysa çocuk, kadın kadar er-
keğin ve temel olarak toplumun bakmak, büyütmek ve beslemekle 
yükümlü olduğu insan unsurudur. Duygu baskısı ile, diğer bir insan 
cinsinin sömürüye uğramasının aracı değildir. 

Kadın sömürüsüne temel oluşturan sosyopsikolojik etmenlerden 
önemli bir diğeri de, kadının karşı cinsle ilişkilerinin en yoğun ve 
yalın bir nitelik taşıdığı cinsellik ve cinsel ilişkiler alanı. Bu alanda 
kadın erotizmin sembolü ve seks objesi olarak edilgen bir konuma 
itilmiş. Karşı cinsle eşitsizliğin en açık olduğu yer burası. Cinsellik 
objesi olarak erkek cinsinin kendi cinselliğini algılamasına ve fizyolo-
jisi gereği yaşamasına araç olan kadın, toplumun ve ahlaki değerle-
rin şartlandırması altında kendi cinselliğini algılamaktan men edi l-
miştir. Cinsel gereksinimleri onu gene aile kurumunun içine itmekte, 
sömürülmesine bir olanak daha vermektedir, aynı gerçekliğin karşı 
cins için geçerli olmamasına karşın. Üstelik, toplum ve bizzat kadın 
tarafından iyice yorgan altına itilmiş, insan fizyolojisi gereği duygula-
nır ama konuşulması, tartışılması tabu olan hayati bir konu olarak 
bu denli karanlıklara itilmesinin ortaya çıkaracağı rahatsızlıklar, sa-
pıklıklar ve kriminal potansiyeli bir yana bırakılacak olsa bile cinsel 
baskı, kadının maruz olduğu baskılardan en ağırlarından birini oluş-
turduğu gibi sömürülmesine de kaynaklık etmektedir. 

KADINLARIN KURTULUŞU SOSYALİZM 

Burjuva mülkiyet ilişkileri, toplum ve aile yapısının koşulları altın-
da, çok karışık bir ilişkiler ağının ortaya çıkardığı kadın sorununun 
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çözümünü, kadınlar üzerindeki baskının, kadınların sömürüsünün 
ortadan kalkmasını umut etmek olanaksızdır. Toplumun tüm yapı-
lanması burjuva ideolojisine göre biçimlenmiştir. Bireysel/özel mülki-
yeti toplumun yapıtaşı olarak kurumsallaştıran, aileyi tüm bağlaşıkla-
rı ile birlikte toplumun çekirdeği olarak pekiştiren egemen burjuva 
ideolojisinin, kendi varoluşunun maddi temellerinin ortadan kaldırı l-
ması ile koşut olan böyle bir evrime olanak tanıyacağını varsaymak 
safdilliktir. Olsa olsa kadın özgürlüğü adına sosyoekonomik alt yapı-
yı etkilemeyecek bazı hakların elde edilmesi mümkündür. Kaçamak-
lara göz yumulacaktır. Kadınlar seçme seçilme hakkına sahip ola-
caklar, ama gene türlü şartlandırmalar ve baskılarla aktif olarak si-
yasette yer almaları engellenecektir. Sınırsız cinsel özgürlüğe sahip 
olarak cinsel sorunun çözümlendiğini varsayan kadın, gene erotiz-
min sembolü olarak karşı cinsin şehvet ve iştihasının objesi olmağa 
devam edecektir. 

Sömürüyü ortadan kaldırabilmek için onun maddi temellerini ön-
celikle ortadan kaldırmak gerekir. Yani, kapitalist üretim ilişkilerini. 
Burjuvazinin siyasal egemenliğini. Bu siyasal anlamda bir sosyal 
devrimin ifadesidir. Proleter devrimin. Devlete egemen olan pro-
letarya, bir yandan toplumsal yapılanmayı her seviyede biçimlen-
dirmiş olan burjuva ideolojisinin egemenliğine son vermek ve yerine 
onun inkarı olan kendi ideolojisini geçirmenin savaşını verirken, di-
ğer yandan da bu ideolojiye göre oluşmuş üst yapı kurumlarında 
köklü değişiklikleri hayata geçirmek, geçmişin köhnemiş, kokuşmuş 
kurumlarının, alışkanlık, gelenek ve göreneklerinin, kültürünün yeri-
ne yepyeni ve taze kendi kurumlarını ve kültürünü geçirmek görevini 
yerine getirecektir. Ancak, tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra 
kadın sorununa çözülmüştür, demek mümkün. Yoksa, üst yapıyı 
değiştirebilecek ideolojik arınma ve birikiminin olmadığı, yeni kültü-
rün yoğurduğu, burjuva hastalıklarından arınmış yeni insana sahip 
olmayan toplum, siyasal iktidar proletaryanın elinde olsa da, üretim 
araçlarının mülkiyeti kollektifleştirilmiş olsa da sorunların üstesinden 
gelebilecek bir yapıya ulaşamaz. Ulaşsa, ulaşsa insanların sosya-
lizme olan güvenlerini, devrim umutlarını yitirmelerine malzeme ola-
cak bir yozlaşmaya ulaşır. 

Gerçekten de, özellikle burjuva ideolojisinden etkilenmiş feminist 
hareketlerin göreceli kazanımlar elde ettiği batı toplumlarında "Ka-
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dınların Kurtuluşu Sosyalizm" önermesi tebessümle karşılanıyor ve 
hemen resmi sosyalizmden örneklerle tartışmaya girilerek, bu ülke-
lerde sosyalizmin kadın sorunlarının üstesinden gelemediği, istihza 
karışığı anlatılıyor. Doğrudur. Geçtiğimiz yıl 67. yılını dolduran Sov-
yet iktidarı ve doğu Avrupa'nın sosyalist iktidarlarının sorunun üste-
sinden gelemediği, doğrudur. Gelememiştir, çünkü sorunun maddi 
temellerini ortadan kaldıramamıştır. Tüketim ve belirli bir kapasiteye 
kadar üretim araçları üzerinde bireyin özel mülkiyetinin sürdüğü, 
burjuva toplumunun çekirdeğini oluşturan aile kurumunda yapısal 
değişikliklerin yapılmadığı, diğer üst yapı kurumlarında köklü deği-
şikliklerin gerçekleştirilemediği, daha da önemlisi proletaryanın ideo-
lojisinin yeni kültürü ile bezenmiş pırıl pırıl sosyalist insanın yetiştiri-
lemediği toplumlarda, üretim araçlarının mülkiyeti ve devlet proletar-
yanın partisinin elinde de olsa, bu parti Lenin'in partisi de olsa, bur-
juva toplumundan devralınan sorunların ve de kadın sorununun ya-
şaması kaçınılmazdır. 

Eğer, ülke nüfusunun % 50 yaklaşığı bir oranını kadın cinsi oluş-
turuyor da, proletarya partisi yönetim kademelerinde kadınlar par-
makla gösterilecek sayıda ise, yüksek prezidyumda devrimden 67 
yıl sonra dahi kadın üye yer almıyorsa, Zeltkin’lerin, Rosa’ların, Kol-
lontai’ların savaş alanlarındaki yerini, günümüzde turistlerden blucin, 
sigara, batı malı giyim eşyası ve döviz almak savaşımı veren sosya-
lizmin çocukları olan kadınlar almışsa, Kızıl Meydan'da, Nevski Bul-
varı’nda, Aleksandr Platz'da, Pigalak Meydanı’nda müşteri bekleyen 
kadınlar varsa, bu sosyalizm uygulamasında bir çarpıklık var de-
mektir. Sosyalizm öğretisinde yer almayan bir çarpıklık. Ortaya çı-
kan durumu sosyalizmin iflasında değil, burjuva üst yapı kurumlarını 
önemli bir dönüşüme tabi tutamamış, kültür devrimini gerçekleştire-
memiş sosyalist iktidarların Marksizmi kavrayış ve uygulayış biçim-
lerinde aramak gerekir. 

YARINLARI BUGÜNLERDEN KURACAĞIZ 

Proletarya, bir yandan siyasal alanda iktidar mücadelesi verirken, 
diğer yandan da ideolojik mücadelesini sürdürür. İdeolojik mücade-
lenin sürdürülmesi bir yanıyla proletarya ideolojisinin en geniş yığın-
larla kucaklaşması, onlar tarafından eylem kılavuzu olarak benim-
senmesi anlamı taşırken, diğer yandan da proletaryanın ideolojisini 
zenginleştirmek, kendi elleriyle kuracağı yeni toplumda burjuva ideo-
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lojisinin izini taşıyan köhne, kokuşmuş ve bir o kadar da kemikleş-
miş tüm kurumları yıkıp, yerine kendi kurumlarını oluşturabilecek bir 
yetkinliğe kavuşturmak anlamı taşır. Bu ideolojik birikimin olmadığı 
koşullarda, siyasal platformda başarıya ulaşsa da, devrimleri bekle-
yen, burjuva ideolojisinin kalıplarını taşıyan bir top lumda siyasal 
iktidarı sürdürmenin çelişkileridir. Bu nedenle proletarya, tüm kurum-
ları ile topluma egemen olabilmenin koşullarını bugünden hazırla-
mak, bu ideolojik birikimin temellerini bugünden atmak zorundadır.  

Yarınları bugünden kuracağız. Her türden sömürünün ve özel 
olarak kadın sömürüsünün kökünün kazınacağı, insanların alabildi-
ğine özgür olacağı sosyalist toplumun yolunu saran dikenlerin, engel 
ve tuzakların bugünden temizlenmesi zorunludur. Bu nedenle prole-
tarya sosyalistleri olarak: kadın sorununu, sorunun sosyal, ekonomik 
ve kültürel temellerini doğru olarak tespit etmek, bilincimize çıkar-
mak ve çözümünün yöntemlerini bugünden belirlemek zorundayız. 
Bir çelişkinin bilince çıkarılmasının ifade bulduğu en gerçekçi plat-
form, siyasal platformdur. Siyasal programlardır. Ancak, program 
oluşma sürecinde konunun her düzeyde ve tüm kapsamı ile tartışıl-
ması, olgunlaştırılıp, zenginleştirilmesi, o programın kitlelerin talep-
lerine yanıt olmasının, eylem kılavuzu olarak yığınlar tarafından be-
nimsenerek mücadele platformunda hayat bulmasının temel koşulu-
dur. TKKKÖ'nün siyasal programında, "...cinsel eşitlik..", yani "... 
kadınların ezilen cins olarak eşitlik savaşımı..."nın proletaryanın 
asgari hedefleri arasında zikredildiği bu aşamada, kadın sorununun 
gerek proletarya sosyalistleri ve gerekse geniş yığınlar arasında 
saygın bir tartışma platformu bulmasının koşullarını yaratmak önem-
li bir görev olarak karşımıza dikilmektedir. 

Kadın sorunu her ne kadar proletarya sosyalistlerinin ve devrim-
ci-demokrat kamuoyunun gündeminde uzunca bir süreden beri yer 
alıyor ve hakkında kimi zaman genel doğrular vaz ediliyorsa da, 
özellikle günlük pratikte sık sık rastlanıldığı gibi özel yanlışlar içe-
rerek süregitmektedir. Sorunu doğru olarak kavrayabilmek için önce-
likle egemen burjuva ideolojisinin kafalarımıza yerleştirmiş olduğu 
kadın imajını tümden değiştirmekle işe başlamak zorundayız. Kadı-
nın algılanışını, kadın ve erkek tüm kafalarda değiştirmek zorunda-
yız. Kullandığımız dildeki kadını hor gören tabirlerden, şakalarımıza 
kadar; duygularımızdan, kadın karşısındaki tutuk veya saldırgan 
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davranışlarımıza kadar; anamıza, bacımıza, eşimize bakış açımız-
dan, cinsel fantezilerimize kadar ve hayatın tüm alanlarında mevcut 
olan bir sürü geri, köhne ve söven koşullandırmaları, feodal tavırlar-
dan alınamadığımız sürece kadın sorununu kavrayabilmem iz, hele 
hele kararlı ve tutarlı bir mücadele verebilmemiz mümkün değil. Ol-
sa olsa “kadın sorununu iyi kavradım” ham hayali ile sofra toplaya-
rak veya bulaşık tabakların yıkanmasına yardımcı olarak vicdanımı-
zı temizleriz. Ya da sorunların erkekler tarafından yaratılmış sorun-
lar olduğu yanılsaması içinde, eşitlik adına erkek cinsine karşı dişe 
diş bir mücadeleye gireriz. 

Yarınları bugünlerden yaratacağız, insan türünün bir cinsinin di-
ğer cinsin üzerindeki baskının, sömürünün kaynağı olmayacağı, 
insanların alabildiğine özgür ve bağımsız olacağı, insan ilişkilerinin 
dostluk, yoldaşlık ve eşitlik temellerinde düzenleneceği günler uzak-
ta değil. Yarınları yaratacak yeni insanın kültür ve ideolojik birikimi-
nin bugünden başlayarak oluşturulacağı bilinci ile yarınlara güvenle 
bakıyoruz. 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ. Sayı 57. Ekim 1984.  

(Yazı, söz konusu derginin içinde Avrupa için hazırlanmış “ek” 
olan “Avrupa Özel Eki’nde yer almıştır.)  
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KADINLAR VE ÖZGÜRLÜK  

Derya DERELİ 

 

Bütün toplumsal-tarihsel sorunların ana ekseninin sırrının, «Şim-
diye kadarki bütün tarih, sınıf mücadeleleri tarihidir» önermesinde 
bulunacağına inanıyoruz. Ama ana ekseni bulmanın, sorunun ken-
disi hakkında pek bir şey söylemediğini de biliyoruz. Nasıl ki, aynı 
önermenin kapitalizmin kendisi hakkında fazla bir şey söylemiyor 
olması ve çağ açan bu önermenin sahibinin, kapitalizmin kendisini 
anlamak için baş eserini yazmış olması gibi.  

Sosyalistler arasında, kadın özgürlüğü sorununa yaklaşımlar 
içinde en yaygın olanı, ‘sosyalizmin kadınları da kurtaracağı’, yakla-
şımıdır. Bu yaklaşımın iki pratik sonucu vardır: Birincisi, 'sosyalizmin 
gelmesi için kadınların kendi talepleri etrafında yükseltecekleri bir 
muhalefet hareketine ihtiyaç yoktur. İkincisi, sosyalist kadınlar da 
bulundukları çevrelerde kadın özgürlüğü mücadelesinin talepleri ile 
fazla uğraşmamalı ve erkek egemen (kelimenin sadece, sayısal 
üstünlük anlamına gelen en tarafsız kullanımı halinde bile) yapıları 
sorgulayıcı-denetleyici işlevler üstlenmemelidirler, Bu demek değildir 
ki, bu yaklaşıma kadın kalabalıklarının desteğinin önemini yadsır ve 
almaya çalışmaz. Tam tersine kalabalıkların öneminin farkındadır ve 
kadınların desteğini almaya çalışır. Ama bu anlayışa göre kadınla-
rın, 'sosyalizmin' kadınlar için ne ifade edeceğini, sosyal ko-
numlarında ve dolayısıyla/aynı zamanda bütün özel yaşam pratikle-
rinde sosyalizmin somut olarak ne anlama geldiğini bilmelerinin ay-
rıcalıklı bir önemi yoktur. Biz böyle sosyalizm mücadelesinin olama-
yacağını düşünüyoruz. Kadınlar sosyalizm için değil, sosyalizm ka-
dınlar için, Rosa Luxemburg'un deyimiyle bu “ezilenlerin en ezileni, 
haksızlaştırılmışların en haksız olanı” için olmalı. 

Bu yaklaşımın temelinde oldukça kaba bir tarih-toplum anlayışı 
yatar. Doğru, günümüzde bütün toplumsal eşitsizliklerin, haksızlığın 
ve özgürlüksüzlüğün temelinde sermaye ile ücretli emek arasındaki 
çelişki yatmaktadır. Ama bu çelişkinin kendini sürekli olarak yeniden 
üretebilmesi için, etrafını sarmalayan bir dizi kuruma ve sosyal ilişki-
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ye, bu kurumlar ve ilişkiler arasında hiyerarşik bir dizilişe ve elbette 
bütün bunlara dair ideolojilere ihtiyacı vardır.  

Bir başka unutulmaması gereken nokta ise bu çelişkinin yerini al-
dığı, tarihsel önceli olan çelişkiyi sarmalayan bir dizi kurumu ve iliş-
kiyi ve bunlara dair düşünceleri de devraldığıdır. Örneğin kadının 
ezilen cins oluşunun çeşitli toplumsal formasyonların bir öğesi ol-
duğu düşünülürse, tarihsel olarak bugüne ait olmayan pek çok dü-
şünce ve pratik dünden bugüne aktarılmıştır. Devralman ilişkiler 
bazen yeni olanlarla çatışırlar. Böylesi durumlar bir yandan kapitalist 
toplumun çelişkilerini ortaya koyarken (çünkü çözemez bunları), 
diğer yandan yeni ideolojik mücadele alanları açarlar. Örneğin, bur-
juva toplumlar hem ‘evinin kadını’ olan kadını olumlarlar, hem  de 
kadın tarihte ilk defa burjuva toplumla beraber, aile ilişkilerinin dışın-
da birey olarak ve geniş yığınlar halinde üretime katılmıştır. Burjuva 
toplumlarının çelişkili yapılarının içinde yakalanması gereken dina-
miklerden biri, örneğin budur. 

Bize göre, ‘kadın sorunu’ bütün sınıflı toplumlarda var olması ba-
kımından belki de en eski toplumsal-tarihsel ve üstelik her seferinde 
yeni kurumlar ve ilişkilerle sarmalanarak evrilegelmiş bir sorundur. 
Dolayısıyla çözümü doğrultusunda adımlar atabilmek, önce bu ala-
nın kendi özgüllüğü içinde bilinebilmesinden ve sonra bu özgül lüğe 
uygun mücadele araçlarının seçilebilmesinden geçer. 

Bu özgüllüğün en önemli yanı ‘kadın, sorununun’," insanların dişi 
cinsine özgü bir sorun olması, yani kadınların ezilen cins olmalarının 
sorunun ta kendisi olduğudur. Kökleri nereden kaynaklanırsa kay-
naklansın, sorunun özgüllüğünü oluşturan bu yanı görülmezse, za-
ten baştan bu sorun kabul edilmiyor demektir. Yukarıda bahsettiği-
miz anlayışın temelindeki neden aslında budur. Kadın sorununun 
özgüllüğünün, dolayısıyla özgül politikalar gerektirdiğinin görülme-
mesi bu sorunu kaba, global politikaların içinde yok etmeye vardır-
maktadır. ‘Sosyalizm gelince çözülecek’, ama sosyalizm nasıl gele-
cek? Bütün muhaliflerin ana muhalefet ekseni etrafında yerlerini 
almalarıyla. Ama kaba ekonomist mantıklar içinde ayrıntıları yok 
edilen bu mücadele anlayışı bütün muhalifleri toplayamaz, toplasa 
bile farkına varılmadan sosyalizm mücadelesi verilmez.  
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Bu çeşitten yaklaşımların, bütün diğer alanlarda sebep olduğu 
yüzeysel, canlı-somut organizmaların parçası olmayı yitirmiş bütün 
sorunlar gibi, kadınların ezilen cins olmaları da canlılığından, bütün 
toplumsal ilişki biçimlerinin içine örülmüşlüğünden koparılarak birkaç 
siyasal ve ekonomik tedbirle çözülebilecek bir sorun olarak sunulur. 
Bu yaklaşımın Ortodoks lafızlara ve global çözümlere rağmen ka-
dınlara önerecek pek bir şeyi yoktur. Bu noktada bir başka sorun 
gündeme gelir: Bugüne ve yarına dair kadınların durumlarına ye 
özlemlerine ilişkin yüzeyselliği aşıp içeriğe nüfuz edici öneri lerin 
olmaması, yani gerçekliğe yeni bir dünya görüşü ile bakamıyor ol-
mak, kadınlara ilişkin bütün sorunlarda radikal görünüme rağmen 
geleneksel, halkçı düşünce-ve pratik davranışları benimsetir. Yaşa-
nan bir dönemin, bu dönemin içinde olarak süreci yaşayan kadınlar 
açısından ve genel olarak kadınlara ilişkin politikalar bağlamında 
gözden geçirilmesi bu durumu açıklıkla gösterecektir. 

“Bacı” sosyalist çevreler içinde bir dönem, kadınlara yönelik en 
yaygın kabul görmüş hitap biçimiydi. Burjuva toplumlar, insanın 
emeğinin meta haline gelerek kendisine yabancılaştığı toplumsal 
ilişki üzerinde, pek çok özel ilişkiyi de yabancılaştırır, şeyleştirir. Ka-
dın vücudunun geçim kaynağı olması gerçi ‘en eski mesleğin’ icap-
larındandır. Ama tarihte ilk defa kapitalizmdir ki, bu işi yaygın bir 
sektör haline getirir. ‘Bu kokuşmuş’ düzene tepki duyanlar haklı ola-
rak onun bu yansımasına da şiddetle tepki duyarlar, hınçlanırlar. Ve 
kadınlara karşı, özellikle de ezilen yığınlar içinde yaygın olan ve 
aslında burjuva toplumsal ilişkiler öncesi köylü toplumlara ait olması 
itibariyle geri, ataerkil, baskı ve denetim altına alıcı olan bir yaklaşı-
mı benimserler. 

Burjuva toplumların daima iki eğilimi, ileri olanla bu ileri olanın di-
namiklerini köreltici ilişkileri ve örgütlenmeleri bir arada bulundur-
duğu unutularak, ileri olanın içinde barındırdığı dinamikler hareket 
ettirilmeye çalışılacağına, tam bir kendiliğindencilikle davranıp, di-
namikler kavranamayıp en geri, tanıdık, bildik, alışılmış olana sarılı-
nır. 

Bu yaklaşım kadınlar tarafından da, içselleştirdikleri sosyal ko-
numlarını kabullenme ve kendilerinin de halkçı sosyalizm anlayışla-
rının parçaları olmaları itibariyle sorgulanmadan benimsenir. Ta ki, 
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bu yandan da onları bağımsızlaştırma bir işlev gören sürecin iki ya-
nının birbiriyle çatıştığı durumlar ortaya çıkıp, karşı cinsin vasi tav-
rının açıktan denetime, baskıya ve dışlanmaya dönüşmesine kaklar.  

'Bacı' olmanın bir diğer yanı ise daha da ilginçtir. Kadın cinselliği-
nin meta olmasına karşı duyulan tepki ile benimsenen bu deyimin 
karşılık geldiği ilişki biçiminde de, kadınlar aslında bir cins cinsellik 
ilişkisi normlarına tabi tutulurlar. Bu durumda cinselliğin reddi esas-
tır. Köylü toplumların, geçiş halindeki toplumların olumlu kadın tipi 
ana, eş ve bacı olan kadındır. Yani mutlaka erkek akrabalarla ilişki 
içerisinde tanımlanan ve onlarla çevrili sınırlar içindeki ilişki ler meşru 
kabul edilir. Bu ise tam da tersinden aynı şeyi yapmaktır. Kadınların 
yine cinselliklerine -bu sefer yasaklar temelinde - göre çizilmiş sınır-
lar içine kapatılmaları. Gerçek hayatın, kendisine uymayan bu kuralı 
her yerde sayısız kereler ihlâl ettiğini söylemeye bile gerek yok her-
halde. 

Kadınların bedenleri de dâhil olmak üzere, kendi kendilerini de-
netleyebilen, bağımsız ve özgür bireyler olabileceklerini teorik olarak 
bile kabul etmeyen - pratikte kabulün çok daha zor olduğunu bili-
yoruz - ileri ve modern bir siyasal akım, çağımızda artık düşünüle-
bilir mi? Kendi içindeki kadınlara böyle yaklaşan bir siyasal akım 
geniş kadın yığınlarına ne vaadedebilir? Nitekim bir dönemin ka-
dınlara yönelik, kadınlar arasında yapılan siyasal çalışmasında da 
aynı anlayışları bulmak mümkündür. Faşizme karşı mücadele, barış 
vb. gibi taleplerle yürütülen çalışmada da, kadınlarla ana ve eş ol-
maları açısından ilişki kurulmaya- çalışıldı. Örneğin* kadınların ba-
rıştan ve demokrasiden yana olmaları gerekliliği faşizmin ve savaşın 
kocalarını ve oğullarını öldüreceği ile ilişkilendirilmeye çalışıldı, böy-
le sunuldu. 

Bu ilişkilendirmenin etkinliğini ve ajitatif yanını görmüyor değiliz. 
Ve hiçbir zaman böyle bir yaklaşma benimsenemez demiyoruz. 
Ama bizim asıl amacımız kadınların savaşa ve faşizme bağımsız ve 
özgür bireyler olarak karşı koymaları ve bunu yapabilecek konumda 
olabilmeleridir. Kocamız ve oğlumuz yoksa da faşizme ve savaşa 
karşıyız. Durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız ve yapabiliriz.  

Kadın özgürlüğü mücadelesinin çok önemli, daha doğrusu belir-
leyici öneme sahip bir toplumsal boyutu var. Ve bu boyut, bu soru-
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nun çözümünün toplumsal çözümlerin eşliğinde olması-
nı/olabileceğini kaçınılmaz kılıyor. Ancak bu sorun bir yandan da 
bütün sosyal ilişkilerin malzemelerinden biri. Ayrıca özel ilişkilerim i-
zin de tam ortasında yer alıyor. 'Bütün sosyal ilişkiler' dedikten son-
ra, insanın, toplumsal olması akılda tutulunca ilişkilerimizin içerikle-
rine ilişkin olarak pek özel bir yanı kalmaz aslında. Ama yine de ku-
rulmasında ve şekillenmesinde kişisel iradelerimizin ağır bastığı 
ilişkileri özel ilişkiler diye tarif edersek, bunlarda da toplumdaki erkek 
ve kadın ayrımı, yani kadınların tabi cins oluşları önsel olarak kabul 
görür.  

Böyle olduğu içindir ki, cinsler arasındaki kadın aleyhine olan 
eşitsizlik her an yaşanılan bir sorundur. Örneğin, bir işçinin fabrika-
sının dışında ücretli kölelik sistemi ile dolaysız olarak yüzyüze gel-
mesi her zaman olası değildir. Ama bir kadın daima cinsler arasın-
daki, kendisi aleyhine olan eşitsizlikten payını alır. Yukarı sınıflara 
mensup olanlar, ya da eğitim görmüş olup, toplumda prestiji olan 
mesleklere mensup kadınlar belki eşitsizliğin en kaba biçimleriyle 
yüzyüze gelmeyebilirler ama, onlar da parçası oldukları cins hak-
kındaki egemen yargılardan ve düşüncelerden paylarını alırlar. Bu 
durum aynen ırk ayrımı olan toplumlardaki ezilen ırkın durumuna 
benzer. Ezilen ırk içinde üstün ırkın kabul gören özelliklerine sahip 
pek çok birey vardır. Ve bunlar en kaba baskıya maruz kalmazlar. 
Ama eninde sonunda onlar da aşağı ırka mensupturlar. Bundan kur-
tuluş yoktur. Bu durum kadın özgürlüğü mücadelesinin birbirini ta-
mamlayan iki yanına işaret eder: Toplumsal ve özel olan alanların 
birlikte düşünülmesi. 

Baskının her çeşidinin-daima yanı başımızda olma özelliği, ka-
dınların kendi hünerleri ile belirleyebilecekleri geniş bir özel alanın 
varlığı ve bunun, ama bir yandan da toplumsal alan ile çok yönlü iç 
içe geçmişliği 'küçük kazanımlar'ı ciddi ve önemli kazanımlar haline 
sokmaktadır.  

Eşitsizliğin ve baskının bütün kendini açığa vurur biçimlerine -en 
kabasından en incelmiş olanına kadar- karşı çıkmak, sorgulamak 
gerekmektedir. Böylece ‘sağ duyu’ ve ‘kamu vicdanı’ sarsılabilir ve 
rahatsız edilebilir ve yeni bir anlayışın yeşerebilmesinin ilik tohumları 
atılabilir. 
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Sosyalistler, geniş ezilen yığınlarla beraber ve onların çıkarları 
doğrultusunda siyasal faaliyet sürdürmeyi amaç edinenler olarak, 
onların ezilmişliklerinde büyük öneme sahip, egemen düşünce ve 
davranış biçimlerinin içselleştirilmişliğine karşı çıkmadan, sağduyu-
larını sorgulamalarına sebep olmadan ileri adımlar atamazlar. Büyük 
sosyal altüst oluşların, en eski ve en, katı gelenekleri ye düşünceleri 
değiştirmenin en etkili yolu olduğunu tarihten biliyoruz. Ama hiç de-
ğilse küreklerin bu tarihe doğru çekilmesine katkıda bulunmalıyız. 
Çünkü bir diğer yandan da tarihin kendi başına bir şey olmadığını, 
düşünen, davranan, mücadele edici insanların tarihi olduğunu da 
biliyoruz. Bütün önemli tarihsel değişiklikler sayamayacağımız kadar 
çok ve irili ufaklı değişikliklerin birikmesinin sonucunda gerçekleşe-
cektir. Küçük kazanımların ve kadın-erkek ilişkilerini kadınlar lehine 
demokratikleştirici bütün girişimlerin önemine rağmen, bunların ka-
dınların toplumsal konumlarını ve toplumun kadınlar hakkında sahip 
olduğu görüşü köklü bir şekilde değiştirmeyecekleri düşüncesinde-
yiz. Geniş kadın, yığınlarının bütün alanlarda 'ezilenlerin en ezileni' 
olmaya devam ettikleri bir toplum, bazı 'kurtulmuş' kadınların varlı-
ğına ne yazık ki pek aldırmıyor. Üstelik onlar da hem cinslerinin ezici 
çoğunluğumun içinde bulunduğu durumdan, nasiplerini alacaklar. 
Kendimizden başka kimseyi 'kurtarmak' istemesek bile, yalnız kendi 
'kurtuluşumuzu' düşünmemek durumundayız. 

Bütün burjuva toplumlarda - geri ya da ileri- kadın özgürlüğünün 
önünde çok ciddi engeller var. Aile, kadın vücudunun geçim ve ka-
zanç kaynağı olması, çocuk bakımının ve işlerinin sosyalleşmemesi, 
kadınların erkeklerle tam hak eşitliğine sahip olmaması, toplumun 
siyasal karar mekanizmalarında yeteri kadar temsil edilmemeleri vb. 
gibi... 

Kapitalizm bir yandan ailenin dağılmasına ilişkin, bir eğilimi barın-
dırırken, ayrıca onu koruyucu bir yana da sahiptir ve bu yan her şe-
ye rağmen ağır basar. Hele de ekonomik durgunluk ve kriz sıra-
sında kadınların yavaş yavaş, ya da hızla ve yığınlar halinde evle-
rine dönmeleri ile aileye dair en eski değer yargılan tekrar gündeme 
gelirler. 

Ailenin asıl çocukların ve kocanın baskımı, yani işgücünün taze-
lenmesi ve yeniden üretilmesi ve yaşlıların bakımı gibi kapitalizm 
için son derece vazgeçilmez bir işlevi vardır.. Ve bu işlev, iki neden-
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den dolayı kadından alınıp erkeğe devredilemez. Birincisi çocuk 
doğuranın kadın olması nedeniyle, hem doğurmadan önce hem de 
doğurduktan sonra kadının bir süre için ona bağlı kalmasıdır. İkincisi 
ise, aile denen kurumun iç ilişkisinde ve toplumun diğer kurumları ile 
yan yana duruşunda ve benzeşikliğinde, birisinin ezilmesine ve kar-
şılığı ödenmeyen emeğine dayalı olması ve bunun kadın olması yat-
maktadır. Yani bu kurum eşitlik ve özgürlük temelinde kendi başına 
ıslah edilemez. Eşitlik ve özgürlük temelindeki kadın-erkek ve ço-
cuklar ilişkisi için bu kurumun dağıtılması ve yeni bir ilişkiler dizisinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ise ancak bir dizi yeni top lumsal 
ilişkilerin yanında var olabilir, gelişebilir ve onları geliştirebilir. 

Bunlarla, ailede kadınlar lehinde ıslahat (!) yapılmamalı demiyo-
ruz, tam tersine bunun ıslah edilemeyeceği bilincine varılması için 
çok önemli olduğuna inanıyoruz. 

Kadın vücudunun geçim ve kazanç kaynağı olmasını tarihin ka-
dınlara yaptığı en büyük kötülük olarak görüyoruz. Üstelik o çok 
övülen gelişme, ilerleme, refah yükselişi ve zenginliğe rağmen en 
ileri kapitalist ülkelerde bile bu durum giderek yaygınlaşmakta. Ora-
larda şimdiki durum 18. yüzyılın yeni kurulmakta olan, yoksulluklarla 
dolu şehirlerinin kenar mahallelerinde olağanüstü kötü koşullardaki 
mekanlarda içler acısı haldeki pek çok kadının aşk (!) satmasından 
ve pek çok azgelişmiş ülkeden -Türkiye de dahil olmak üzere-  çok 
farklılaşmış olmadığı gibi, ayrıca pek çok yeni biçimler alarak da 
yaygınlaşıyor. 

‘Eğlence yeri’ adı altındaki sayılamayacak kadar çok sefil yerden 
reklamlara, mecmua, roman ve filmlere kadar çeşitli şekillerde kadın 
cinselliği -onunla beraber erkek cinselliği de- olağanlığından, doğal-
lığından, kadınların kendilerine ait olmalarından koparılıp herkesin 
para karşılığında elde edebileceği bir hale getirilmektedir. Bu ger-
çeklik, toplumdaki kadın imajını tahrif etmekte, kadınları de facto 
yenik duruma sokmaktadır. Kapitalizmde kadınlar bu illetten kurtula-
bilir mi? 

Çocuk doğurmanın, bakmanın ve büyütmenin ailenin ve dolayı-
sıyla kadınların sırtında yük olarak kalmayacağı, bütün kadınların iş 
bulma, barınma gibi kendi başlarına yaşamlarını idame ettirebile-
cekleri yaşam koşullarına sahip olmaları, ancak kendilerinin de söz 
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sahibi Oldukları ve onların söz sahibi olmasında toplum sal-tarihsel 
çıkarları olan bir toplumda mümkündür. 

Hiçbir burjuva toplum -en ilerisi, bile- bu tedbirleri alabilecek di-
namiklere, tarihsel perspektiflere ve çıkarlara sahip değildir. Bu bağ-
lamda, kadınların özgürlüğü büyük ölçekli toplumsal değişiklik lerle 
ilgili olan ciddi bir siyasal sorundur. 

 

 

İŞÇİLER VE TOPLUM  -  Sayı 2.Ağustos 1987.   
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KADIN SORUNU VE ERKEKLERİN KURTULUŞU 

C. KAMİL  

 

İNSANLIĞI VAREDEN KADINDIR 

İnsanlık günümüze ulaşıncaya değin son 4-6 bin yıl hariç hep 
komünal ilişkiler içerisinde yaşadı. Komünal ilişki dönemi aynı za-
manda anaerkil ilişkilerin egemen olduğu dönemdir. Hayvanlıktan in-
sanlığa geçişte yaşanan süreç genel olarak vahşet dönemi diye 
nitelenir. Ne var ki, bu vahşet dönemi ile daha sonraki aşama ara-
sında toplumsal ilişkilerin biçimi açısından ayırıcı çizginin nereden 
geçmekte olduğunu tespit etmek olanaklı değildir. Dahası böyle bir 
çizginin olup olmadığı zaten kuşku götürür. Üretici güçlerin gelişmiş-
liği açısından çizilebilecek olan sınır çizgisi, bu ilkel örgütlenmelerin 
temel karakteristiğinde bir değişikliğe yol açmış olduğunu iddia ett i-
rebilecek pek bir neden mevcut değildir. Günümüze kadar yaşaya-
bilmiş komünal toplum kalıntılarının ilişkilerinden geriye doğru bazı 
küçük veriler sayesinde yürünerek vahşet dönemi üzerine tahminler 
yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak yakın zamanlara kadar antro-
polojide de egemen olan pederşahi (erkekçi demek daha doğru olur) 
anlayış günümüzün kavramlarıyla geriye yürümeye çalıştıkça insan-
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lığın bu ilk evreleri hakkında yalnızca safsata, üretebilmiş, komünal-
liğe egemen bir biçim olarak kabullenemediği gibi bu ilişki içerisinde 
kadının konumunun ne olduğunu da yerine oturtamamıştır. 

Bu alanda Morgan'ın ABD yerlileri arasında yapmış olduğu ince-
lemelerin, Engels'in artı değerin keşfi kadar önemli bir kesif olduğu-
nu belirttiği gens'in (anasoylu, komünal çekirdek yapı. Burada yal-
nızca analar -büyük, küçük-, Dayılar -büyük, küçük- kardeşler -
büyük, küçük- ve çocuklar yer alır. Yapıya ait hiçbir baba yoktur) 
keşfiyle sonuçlanması insanlığın uzak tarihinin kavranmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu keşif bile erkekçi bakış açısı ta-
rafından kadının egemenliği (bu egemenlik erkeğin despot egemen-
liğine benzetilerek tanımlanmıştır.) dönemi olarak tanıtılmak isten-
miştir. Gerçekte ise erkeğe ait olmayan egemenlik kadına da ait 
değildir. Yani böyle bir egemenlik - bağımlılık ilişkisi henüz söz ko-
nusu değildir. Tek bağımlılık biçimi, yaşamını devam ettiremeyecek, 
yaşları küçük olan yavruların anaya ve diğer büyüklere olan bağımlı-
lığıdır. Bunun dışında bu toplumsal ilişkide yasamı devam ettirebil-
mek için topluluğun tüm insanlarının dayanışması zorunluluğunun 
yarattığı karşılıklı bağımlılık (dayanışma konusunda bağımlılık) söz 
konusudur.  

Pederşahi (babacı, erkekçi) ilişkinin boyun eğdiren bağımlılık iliş-
ki biçimini ezeli olarak düşünenlerse anaerkilliği ananın despot baba 
rolünü oynadığı ilişki, zinciri olarak tanımlaması kadar doğal bir du-
rum olamaz. Ne var ki, tarihte bu tür bağımlılık ilişkisi özel mülk 
edinmenin bir türevinden başka bir şey değildir. Toprağın özel mülk 
edinilmesi, toprak üzerindeki her şeyin mülk edinilebilmesi düşün-
cesini ve olanaklarını da birlikte getirmekteydi. Gens'e öngelen daha 
alt bir biçim bugüne değin hiçbir veriyle kanıtlanamamıştır.  

Elde edilen veriler gens'i geriye doğru (muhtemelen daraltarak) 
vahşet denilen döneme kadar uzatmaktadır. Böyle olması kadar da 
doğal bir durum yoktur. Soyut düşüncenin henüz yeterince geliş-
memin olduğu, hukukun, örgütlenme anlayışının hiç bir biçiminin var 
olmadığı insanlığı geçiş döneminde örgütlenmenin yalnızca doğal 
biçimleri söz konusu olabilir. Yani ana ile yavru arasındaki ilişki. Bu 
var olması zorunlu bir ilişkidir. Aksi durumda insanlık var olamazdı. 
Milyonlarca yumurta yumurtlayan balıkla yavrular arasında hiçbir 
bağ yoktur. Her türlü yok edilmeğe karşın bu milyonlarca yavru ara-
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sından bir kaçının yaşayıp ergin hale gelmesinin olasılık payı olduk-
ça yüksektir. Ancak bir tane (veya iki, üç) yavru yapabilen insan için 
var olmaya devam edebilmek bu son derece beceriksiz yavru ların 
uzun süre beslenme ve koruma altında tutulmasıyla olanaklıdır. Bu 
koruma başka ''hayvanlara karşı olması gerektiği gibi kendi cinsine 
karşı da olmak zorundadır, (yamyamlık çok gelişmiş ilkellerde dahi 
devam edebilmiş bir özelliktir.) 

Eğer bir başka ilişki biçimi ana-baba-yavru ilişkisi idiyse nasıl ol-
muş da sonraki gelişkin aşamada babaların içerisinde yer almadığı 
gens gibi bir yapı ortaya çıkmıştır? Burada iki yaklaşım söz konusu 
olabilir. Ya doğal zorunluluklar ya da herhangi türden soyut bir örgüt 
anlayışıdır.  

Bu ikincisi materyalistçe değildir. Hiç bir örgütlenme anlayışı baş-
ka maddi temellere dayanmadan ortaya çıkamaz. Bu konuda tek çö-
züm ilahi (veya insanlık dışı, Denikin’in tanrıları gibi) emirlerin doğal 
bir zorunluluğun başlangıçta beraber olan ana-babanın ayrılmasına 
yol açmış olduğuna ilişkin hiçbir kanıt ortada yoktur. Bazı hayvanla-
rın yaşamlarına yapılacak anolojilerle, elimizde, babaları içerisinde 
barındırmayan gens gibi bir yapı varken, ana-babanın başlangıçta 
beraber olup sonradan ayrılmış olduklarını iddia etmek ancak bu-
günkü biçime şartlanmış olan mantıklarımızın zorlaması olabilir. 
Bugün aklımıza gelebilen bugünkü teknik ve düşünsel gelişmenin 
ürünü olan hiç bir nedeni geriye yansıtamayız.  

Yakınların kendi aralarında cinsel ilişkiyi yasaklayan tabunun 
"yakınlararası cinsel ilişkinin bozuk döl verdiği" temelinden kaynak-
landığını iddia etmek gibi. Çocuğun çiftleşmeden meydana geldiğini 
bilmeyecek kadar biyoloji bilgisinden yoksun insanlığın Mendel'in 
yasalarını onbinlerce yıl önce keşfetmiş olabileceklerini kabullenmek 
büyük bir saçmalık olur herhalde. Eğer insanlık bir kere daha kapita-
lizmi yaşayıp kadın hareketi içirişinde erkekleri başlarından defetme 
çizgisini yaratıp bunu egemen hale geçirmemiş ise, gens'i en fazla 
daraltarak geriye yansıtmak ve vahşet döneminin de ilişkisi olarak 
benimsemek gerekir. Yani analık ilişkisi insanlığın varolabilme biç i-
midir. Erkeğinden hiçbir şey beklemeden (cinsel ilişki dışında, maddi 
yardım anlamında) insanlığı varedebilme kadına özgü bir durumdur. 
Demek ki, kadının biyolojik zaafları dolayısıyla erkekten geri bir ko-
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numda olması en azından insanlığın başlangıç dönemleri açısından 
söz konusu değil. Tersine örgütlenmenin gelişmesiyle yavruların 
anaya yardımcı olmalarının ve bunun sonucu olarak bir iş bölümü-
nün sonucu olarak kadın yaşanılan yer çevresindeki işlerin sürdürü-
cüsü olmuştur. Burada açık kalan nokta, neden erkek yavruların bu 
işbölümünde yaşanılan yerin dışındaki işleri üstlenmiş olduğudur. 
Bu konuda oldukça doyurucu açıklamalar varsa da konumuz açısın-
dan burada ele almaya gerek yok. Önemli nokta kadının iş bölü-
münden önce varlığı idame ettirebilme yeteneğinde olduğunun  tes-
pitidir. Bu işbölümü olmadan da kadın yaşamını ileriye götürebilecek 
durumdadır. Kadın hangi durumda bulunursa bulunsun (isterse ha-
mileliğinin son dönemlerinde olsun -bugün bile tarlada doğurmak 
zorunda kalan kadınları hatırlayalım!i) kendi başına büyük hayvanla-
rı avlamaya bağımlı olmayan bir üretimi gerçekleştirebilir. Çeşitli 
bitkiler ve kökler çevrede her zaman mevcuttur. Et yemek, özellikle 
zor avlanabilir hayvanların ya da insanların etlerini yemek kadın için 
devamlı bir zorunluluk değildir. Eğer erkek yavru avladığı bir hay-
vanın bir kısmını veya tamamını anaya getirecekse (bu anaların 
yavruları beslemesinden edinilmiş bir alışkanlıktır), bu en azından 
henüz işbölümünün gerçekleşmemiş olduğu dönem için bir zorunlu-
luk değildir. Kadının hep mağarada ya da yaşanılan bölgede kalma-
sına her yıl hamile kaldığı düşüncesi yardımcı olmaktadır ki, veriler 
cinsel ilişkinin bu ölçüde sık olmadığını, gens içerisinde ise hiç ol-
madığını ortaya koymaktadır. (cinsel ilişki çoğu hayvan arasında bir 
savaş gibi ceryan etmektedir. Birçok durumda ölümler söz konusu 
olabilmektedir. İnsanlar arasında da böyle olmuş olduğuna dair ol-
dukça kanıtlayıcı argümanlar Evelyn Reed tarafından öne sürülmek-
tedir.) Dolayısıyla tahayyüldeki "her yıl karnı burnunda dolaşmak' 
zorunda olan aciz kadın" yerine üretimi kendi başına devam ettirebi-
len -daha doğrusu esas olarak toplayıcılığı- insan soyunu devam 
ettiricisi "yeterli kadın"ı geçirmek ve onun "ev" çevresindeki yerleşik 
konumunu biyolojik zorunluluğun getirdiği kadın erkek arasındaki bir 
iş bölümünün sonucu değil, doğal yaşam biçimi olarak kabul etmek 
gerekir. 

Günümüze doğru yüründükçe bu durumun bir iş bölümüne doğru 
evrilmesi ve kadın erkek farklılığına dayalı görünen bir üretim biç i-
minin ortaya çıkması olanaklıdır. Nitekim bu, avın yeni bir alan ola-
rak mevcut kadın üretimine eklenmesiyle birlikte gerçekleşmiş ve 
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henüz özgür olan kadının ataerkil aileden geçerek günümüze uza-
nan köleliğe doğru ilerleyen uzun macerası başlamıştır. Bu ilkel iş 
bölümü bugünün egemen kavramıyla "pasif kadını" yaratmamıştır. 
Tersine yaşanılan yer çevresinde bulunan kadın üretici güçlerin ge-
liştirilmesi açısından erkekten daha dinamik denilebilecek bir konu-
ma sahip olmuştur. Avcılık ve toprakla olan ilişkinin birbirinden ayrı 
düşünülebilmesine olanak yoktur. Zira insanoğlu ne sırf otobur ne 
de etoburdur. Evrimi içerisinde bu iki özelliği birlikte geliştirebilmiştir. 
Herhangi bir dönemde de bu özelliklerden birini terk ederek yalnızca 
biriyle yaşamını devam ettirdiğine ilişkin bir kanıt yoktur. Tersine 
olan kanıtlar ise yeterince ikna edicidir. Avcılıkla birlikte yaşamaya 
devam etmiş olan kök ve bitki toplama eylemi bu kök ve bitkilerin 
nasıl geliştirebileceğine ilişkin bir üretim tecrübesini de birlikte ge-
liştirmiştir. Muhakkak ki, bu üretim için gerekli olan iş alet lerinin de 
bu arada gelişmiş olması gerekir. Bunları yapabilecek olan kişi ise 
ev çevresinde yaşayan kadından başkası olamaz. Yine ev çevresine 
ait iş olarak hayvanların evcilleştirilmesi ve çeşitli biçimlerde kulla-
nılmaları, bu kullanım için gerekli aletlerin keşfi, çanak vb. yapımı, 
bütün bunlar kadının keşfi olmak zorundadır. Eğer iş bölümünde 
avcılık erkeğe düşüyor ise bu işlerin erkek tarafından gerçekleştiril-
miş olabileceğini kabul etmeye olanak yoktur. Elbette bunlar bir kez 
keşfedildikten sonra bunları erkeklerin de öğrenmesi ve geliştirmesi 
söz konusu olabilir. 

Kadınların iş bölümünde ev çevresinde kalmalarına neden olan 
durum asla onların erkeklerden daha az yetenek geliştirme duru-
munda kalmalarına neden olmamıştır. Yukarıdaki örnekler o kadar 
çoğaltılabilir ki, neredeyse erkeklere ok ve yaydan başka bir şey 
kalmayabilir. 

İnsanlığın büyük keşiflerinin üzerinde böylesine silinmez bir dam-
gası olan kadın bu ilişki içerisinde aynı zamanda kendisini erkek 
köleliğine mahkum edecek koşulları da hazırladı. Özel mülkiyetin 
gelişmesine doğru olan bu evrim gün geçtikçe kadını ev çevresine 
daha çok bağladı ve doğal olarak gerçekleştirilmekte olan işler za-
manla toplumun kuralları haline gelmeye başladı. Toplum boyutları 
ana "ailesi"nden, kabile, kabileler federasyonu ve ilerilere gittikçe 
"ev" ve ona ait faaliyetler göreceli olarak küçülen bir konuma düştü-
ler. İşte bu göreceli küçülme içerisinde kadın da bir insan olarak 
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sahip olunması zorunlu son derece önemli bir özelliği izafi ve bazı 
konularda gerçek anlamda kaybetti. İkinci insan olmaya adımını attı. 

GİRİŞKENLİĞİN YOKOLUŞU - AİLE CENDERESİ 

Girişkenliğin yok olması insanın insanî faaliyet alanlarının çoğun-
luğundan uzaklaşması anlamına gelir. Bu o kadar belirgindir ki, he-
men tüm erkeklerde hiçbir "ciddi iş"in kadınlar tarafından ger-
çekleştirilemeyeceği sanısı vardır. Üstelik kadınlar birçok ciddi işi 
gözlerinin önünde yapmaya devam ederler ama bu yargıların güç-
lülüğü yüzünden görülmez olur. Zira "ciddi iş" girişkenlik gerektiren 
iştir ve gerçekten de yaşama müdahale girişkenlik demektir. Oysa 
kadının yaşama müdahale olanakları öylesine sınırlanmıştır ki, er-
keklerin kafası bu sınırları aşıp da ciddi bir işle uğraşabilecek bir 
kadını tasavvur edemez. Aslında kolay da değildir.  

Sınıflı toplumun çeşitli biçimlerinde üretim sürecinin tamamıyla 
dışına çıkarılmamış olmasına, üretimin önemli bir öğesi olmaya de-
vam etmesine rağmen, kadın, üretilenler üzerinde tasarruf hakkına 
sahip olmadığından bunların insanlar arasında kurulmasını zorunlu 
kıldığı ilişkilerin de dışında kalır. İşte bu faaliyetin dışında kalış ev 
çerçevesini aşan her türlü insani faaliyetin de dışında kalmak anla-
mına gelir. Bin yıllardır da bu böyle süregelmiştir. Bin yılların taşıyıp 
getirdiği bu anlayış kimi yerde yazılı yasaya dönüşmüş, kimi yerler-
de de öylesine sağlam bir ideolojik çerçeveye oturmuştur ki, sorunu 
erkeğin kadın üzerindeki sınırlamaları ve baskısı çerçevesinden 
çıkararak tüm insanların kadın üzerindeki baskısına dönüştürmüş-
tür. 

Kadın üzerindeki baskı ve sınırlamaların genel olarak tüm er-
keklere özel olarak da dönemin egemen sınıflarının çıkarına oldu-
ğundan kuşku yoktur. Ne var ki, kadının köleliğinin devamını sağ-
layan ideoloji tek başlarına erkeklerin kendi çıkarlarını korumak 
amacıyla savundukları ve taşıdıkları bir ideoloji değil, aynı zamanda 
önceden belirlenmiş olan kültürel çevrede yer alan kadınlar tarafın-
dan da savunulup yeniden üretilen bir ideoloji olma durumundadır 
Bu erkekçi ideoloji öylesine kendisini insan zihnine kazımıştır ki, ilk 
taşınma görevini de kadınlara gördürür.  

Kadının inisiyatifinin erkeğe göre gerilemiş olması jenetik bir olay 
değil tamamıyla belirlenmiş olan babacı / erkekçi kültürel çevrenin 
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ürünüdür. Bu durumun jenetik olmadığını, tarihte büyük girişimler 
gösterebilmiş tek tek kadınları bir yana koysak bile kültürel çerçeve-
nin büyük ölçüde değişime uğramış olduğu günümüzün bazı toplum-
larında kadınların ortaya koymuş olduğu "erkeklere mahsus" inisiya-
tif örneklerini bol bol görmekteyiz. Ne var ki, böylesine toplumlarda 
dahi Freud gibi bilim adamları kadınların erkeklere göre daha çeki-
nik olduğunu kanıtlayabilmiştir! Kadınların kendilerini erkeklerden 
cinsel açıdan eksik bulması ve dolayısıyla bu doğal eksikliğin sonu-
cu olarak da temel olan cinsel içgüdünün kadınları bu konumda tut-
tuğu her ne kadar kendisi tarafından ispatlanmış (!) ve topluma be-
nimsettirilmiş ise de, farklı cinslerin varlığı kabul edilir ise böyle bir 
eksikliğin söz konusu edilmeyeceği, ancak cinsel açıdan ayrı ayrı 
fonksiyonların sözkonusu olabileceği ve kadının erkeğe özenmesi-
nin ancak altında ezildiği baskıların bir sonucu olarak doğabileceği 
ve bunun da tamamıyla kültürel bir sorun olduğu aşikardır. Ama 
Freud'un ve hemcinslerinin erkekçi bakış açısı böyle bir önermeyi 
içgüdülere bağlı olarak benimseyip yaymaktan fazlasını yapamazdı. 

Erkeklere göre düzenlenmiş olan sosyal çevre ve bu çevrede 
egemen olan ideoloji aile içerisinde kadınlara tüm çocukları bu ideo-
lojiye göre eğitme görevini de yüklemiş ve benimsetmiştir. Her ana 
doğurduğu çocukları cinslerine göre ayrı ayrı ama erkekçi ideolojinin 
çıkarlarına göre yetiştirir. Kızına kendisine benzeyecek, oğluna da 
babasına benzeyecek olanakları sağlamaya çalışır. Baba bu eğitim 
sürecinden o kadar emindir ki, böyle olmasına yardım bile etmez. 
Dolayısıyla temelleri çoktan atılmış sınıflı erkek düzeninin ilk ideolo-
jik eğitimi çocuklara kendi cinsine karşı olmak üzere ana tarafından 
sağlanır. Baba yalnızca örnek olarak gösterilebilmek için vardır. Bu 
örnek varlığını gösterebilmek için ara sıra kükrer. Çocuğun bu ideo-
lojik çerçeveyi benimsemiş aile içeresinde aldığı bu cins ayırıcı eği-
tim evdeki oyunlardan dışardaki oyunlara uzanırken, zaten dışarda 
da kendisini aynı biçimde kurgulamış bir dünya beklemektedir. Ço-
cuk alfabesini öğrendiği bu ideolojinin daha geniş bir uygulamasını 
dış dünyada bulur.  

Evdeki eğitim çalışmalarında kızın oyuncağı bebek, oğlanınki ise 
silahtır. Kızın oyunları mümkün olan en az hareketi içerir. Daha ha-
reketli oyunlar oğlanlarındır. Kızların bu tür oyunlara dahil olmaya 
kalkışması ise istenmeyen bir şeydir. Bu kız erkek ayırımı anlayışı 
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çocuklara kolayca aşılanır. “Kızlar böyle yapmaz"', “o oğlan oyunu", 
"o oğlan giyeceği!", "0 oğlan lafı!" gibi emir cümleleri çocukları şart-
landırmak üzere günde yüz kez tekrarlanır. Bu lafların çoğunluğu-
nun kızlara söylenmesi gerekir. Zira oğlan dünyası öylesine zengin-
dir ki, ona özenmemek kız çocuğunun elinde değildir. Ve bu durum-
da kız çocuğunun şartlandırılarak bastırılması gerekir. Burada esas 
amaç çocukların kafasına kız erkek ayırımını çakabilmektir. Esas 
engellemeler buluğ çağma yaklaşırken başlar. Çocukların oyunla-
rında bile ifadesini bulabilen erkekçi cins ayırımı gelecek yılların 
bakış açısını da bütünüyle belirler. Bu bakış açısı çocuklarda öylesi-
ne ince ince işlenir ki, erkek çocukların tanımlanması bile, hem kız-
lar hem erkekler tarafından kıza yakınlığı uzaklığıyla ölçülür olur: 
"Kız gibi çocuk" vb. Artık oğlan çocukları için herhangi bir biçimde 
kıza benzetilmek büyük bir aşağılanmadır. Bu aynı zamanda çocu-
ğun kafasında dişi cinsi aşağılamayı da geliştirir. Bu bakış ulaştığı 
ekstrem noktada dişi cinsi insandan saymamaya kadar ulaşır.  

Günümüzde kadın erkek eşitliği üzerine ne kadar laf edilse de, 
erkekler bunu kabul ettiklerini söyleseler de, kafalara çakılmış olan, 
hayatın her alanına ilişkin erkekçi düşünceler silinmezler. Erkeklere 
göre düzenlenmiş olan dünyada "kadınlara göre" de bazı işlerin bu-
lunması, aslında "eşit olmayan cinslerin" eşitliğini gerçekleştirdiği 
düşüncesine birçok erkek, egemenliklerinin verdiği güvenle bıyık 
altından gülerler. Bazı istisnai "erkekleşmiş" kadınları görmeseler de 
olur! Gerçekten de böyle bir eşitlenme asla bir eşitliğe tekabül et-
memekte, sadece ve sadece kadınlara daha önceden var olmayan 
bir takım haklar tanınmak suretiyle -ama kadınlık konumunu koru-
mak koşuluyla- çelişki yumuşatılmış olmaktadır. Burada yaratılmış 
olan kadın imajının sürdürülen ise uygunluğu esas alınır. Hemşirelik, 
banka memureliği bu türden işler olarak kabul edilirler. Elbette ki 
kapitalizmin işgücü ihtiyacı sanayi alanında kadınları başka iş alan-
larına da çeker. 

Cinsler arasında kadınlar aleyhine olmak üzere yapılan bu ayırım 
kafalara sağlam "bir biçimde her türlü eğitim aracıyla yerleştirildikten 
sonra buna bütünüyle kadını bağlayıcı ahlaki bir içerik kazandırılır. 
Mülkiyetten veya mülkiyet üzerindeki tasarruf hakkından tecrit edi l-
miş olan kadına tek mülk olarak cinselliğiyle ilgili "namusu" bırakılır. 
Ama bu öyle bir mülkiyet çeşididir ki, en küçük bir biçimde tasarruf 
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edilmeye kalkışıldığında hemen tükenecek türdendir. Bu konuda asıl 
önemli olan kadının bu tek "mülkünü" tasarruf edip etmemesi değil 
bu temel üzerinde geliştirilmiş olan korkunç baskılanmadır. Kadına 
ve özel olarak da erkeğe bu konuda aileden başlamak üzere verilen 
bakış açısı, kadının her türden davranışını toplumda en iğrenç işler-
den sayılan "orospulukla" bağlantılı olarak ele alır ve kadına ilişkin 
her türlü değerlilik ve değersizlik orospuluğun mihenk taşına vurulur. 
Bu çoğu zaman bilinçsiz bir biçimde cereyan eder. Çoğunlukla in-
sanlar kadını doğrudan doğruya bir orospuyla mukayese ederek 
değerlendirmediklerini düşünürler. Bunu aşağılayıcı bulurlar. Ama 
güdücü düşünce konulmuş olan bin bir çeşit kural ve düşünce kalıp-
larıyla hep bu konuya bağlanır. Kadınların yüksek sesle gülmesi 
ayıplanan bir iştir. Neden acaba? Yüksek sesle veya alçak sesle 
gülmenin toplumdaki normal anlamı bir şeyden şu ya da bu biçimde 
hoşlanmış olmaktır. Ama kadınlar için ikinci bir anlam daha vardır. 0 
da kahkahanın orospuya yaptırdığı çağrışımdır. 

Bunun gibi kadınlar açısından davranışları son derece kontrol al-
tında tutmayı zorunlu kılan onlarca, yüzlerce örnek bulunabilir. Bun-
ların kadın üzerinde yarattığı etki ise kendini girişkenlik sorununda 
ortaya koyar. Erkekler açısından hiçbir şekilde söz konusu olmayan 
bu engellemeler zorunlu olarak kadını her anlamda daha sınırlamış 
bir çerçevede davranmaya zorlar ve alıştırır. Bu zorlama ve alışkan-
lığın normal davranış biçimine dönüştüğü ölçüde doğal olarak kadın 
da bu düşüncelerin üreticileri arasına girer ve kendisinin geriletilme-
sine kendisi de katkılarda bulunur. Böylelikle köleliklerin en kötüsü 
olan zihinde köleleşme gerçekleşmiş olur ki, sorunun bin yıllardır 
şekil değiştiremeden kalabilmiş olmasının önemli faktörlerinden biri-
ni burada bulurum.  

Yıllardır hareketimiz içerisinde bir "Kadın sorunundan" bahseder 
durur, ama hiçbir zaman bu konuda ileri adımlar atabilmiş olduğu-
muzu iddia edecek duruma gelemeyiz. Bu konuya komünist olarak 
yaklaşabilmek bir yana, aydın bir kişinin kolayca edinebileceği anla-
yışlardan bile yer yer uzak olduğumuza sık sık tanık oluruz. Bir diğer 
yandan da burjuvaziye olan hıncımızla kadınlarımızın içinde bulun-
dukları sefil durumun sorumlusunun da o olduğunu keşfedip kadın-
ların kininin de onlar üzerinde yönelmesini bekleriz. Elbette ki burju-
va düzeninin burada sorumluluğu vardır. İleride bu noktaya da gele-
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ceğiz. Ama bizlerin kadın sorununda tek bir adım atamamış olma-
mızın temelinde de sanırım böyle kabaca yapılmış bir tespit yatmak-
tadır. Zira sorun esas olarak bir kez başkalarına yıkıldı mı, bizlere 
kalan pek bir sorumluluk kalmamaktadır. Ne var ki, bu tutum içeri-
sinde kalmak suretiyle o çok suçlamakta olduğumuz burjuvalardan 
da beter konumlar içerisine sürüklenmiş olduğumuzu fark edemeyiz. 

Kadın sorununu ele alırken bunu yalnızca bir sınıf sorunu olarak 
ele almak sınıf sorununun ne olduğunu, daha doğrusu böyle bir kav-
ramın neye tekabül etmekte olduğunu doğru dürüst kavrayamamak 
demektir. Eğer böyle bir sorun olduğunu tespit ediyor isek önce bu 
sorunun kendisinin ne olduğunu doğru tanımlamak gerekir. Birinci 
koyuş biçimi içerisinde kadın sorumu, yalnızca kadınların soyut bir 
burjuva düzeni tarafından ezilmesine indirgenmekte ve olay düzenin 
değiştirilmesine kadar beklemek zorunda kalmaktadır. Ne var ki, dü-
zenin değiştirilmiş olduğu birçok ülkede de kadınların konumunun 
burjuva düzenindekinden çok ilerilere gidememiş olduğunun kanıtla-
rı ortada durmaktadır. Bunun için tek bir kanıt yeter. Sosyalist ülke-
ler yöneticilerinin çoğunluğunu hala erkekler oluşturmaktadır. Hal-
buki nüfusun yarısını kadınlar. 

Eğer kadın sorununun ne olduğu kavranacak ise, ilk ele alınması 
gereken nokta cins olarak ne tür bir baskı altında bulunduklarının en 
ince noktasına kadar irdelenmesidir. Burada yapılması gereken ilk 
tespit, kadınların erkek cinsi tarafından kadınların erkek-cins tara-
fından ezilmekte olduğudur. Zaten başka türlü de bir kadın sorunu 
olamazdı. Sorunu bu düzeyde açık kavranılır hale getirmedikten 
sonra sınıfsal yön analizleri hiçbir anlama gelmez. Bu konuda sahip 
oldukları ilkeler açısından sorumluluk duymak zorunda olan erkekle-
rin kendilerini gizlemelerine yardım eder o kadar. Kadın sorunu el-
bette ki, sınıf sorununa bağlı bir sorundur. Nesnel olarak proletarya-
nın verdiği iktidar mücadelesinde kadın sorununun önemli bir yeri 
vardır. Kurtuluşun nesnel koşulları devrimde yatar. Ama bu sübjektif 
olarak ve güncel çıkarlar açısından böyle değildir. Böyle olmadığı 
içindir ki de tüm kadınlar bir noktada, bu durumu hep birlikte dile 
getiremeyecek olsalar da ortak bir soruna sahiptirler. Yukarıda olan 
bunu daha az hisseder, belki de hiç, aşağıda olan ise en ağır bir 
biçimde. Bu sorun kadınların ikincil bir cins olarak kabul edilmesidir. 
Ancak şurası çok aşikar ki, bu tespiti yapmak da hiçbir şey ifade 
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etmemektedir. Demokratik düşüncelerin gelişmesiyle birlikte kadın-
lar ve bir miktarda erkekler bu lafı etmez olurlar, tersini söylerler. 
Ama durum gene değişmez. Değişmez, çünkü, kadının ikincil cins 
olarak benimsenmesini sağlamış olan objektif koşullar kısmen, süb-
jektif koşullar ise hiç değişmemiştir. 

Kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla birlikte özgürleşe-
ceği sık sık iddia edilir. Erkek kadar tabi ! Ne var ki, çalışan ka-
dınların durumunda böyle bir gelişmeye ancak ender miktarda rast-
lanır. Kapitalizm işgücüne duyduğu ihtiyaçla kadınları da emek piya-
sasına çıkarmış ve onların da ücret geliri elde edebilmelerinin ola-
nağını sağlamıştır. Ama kimse işçi kadının işçi erkek kadar özgür 
olduğunu iddia edemez. Aşikâr ki, objektif koşullardaki bu değişme 
kadının kadınlığına bağlı sorundan kurtulmasına olanak tanımamak-
tadır. Özellikle toplumumuzda kadını kuşatan feodal kırması düşün-
celer (batıda da başka biçimleri var) ve bunlarla uyarlı sosyal ilişkiler 
kadını eskisinden farklı olmayan bir kuşatma altında tutar ve yukarı-
da belirtilen serbest inisiyatif -burjuva toplumunda bunun erkekler 
için de sınırlandırılmış olduğunu unutmamak lazım- geliştirme ola-
nağını onun elinden alır. Daha doğrusu vermez. Nesnel koşullar ne 
kadar değişirse değişsin –Türkiye’de bunun da çok fazla değiştiğini 
iddia edebilmek olanaklı değildir- kadın sorununda toplumsal ilişkile-
re damgasını basan anlayışlar radikal bir biçimde ele alınmadıkları 
takdirde kendilerini yeni durumlara uyarlarlar. Belki kadının kocasın-
dan dayak yemesini doğal bir durum olmadığı noktaya ulaşır. Belki 
kadın bazı sosyal ilişkilerin hatta inisiyatif geliştirici bir işin sahibi 
olabilme hakkını da elde edebilir ve bunların hepsinin örneklendiği 
durumlar dünyamızda çoktan gerçekleşmiştir. Ne var ki, bütün bun-
lara karşın "Kadın sorunu" ortadan kalkıp bir başka soruna yerini 
bırakmamıştır. 

Bunlar bize bilince çıkarmamış olanın ne olduğunu göstermekte-
dir. Ataerkil aileden günümüze değişmeden ulaşan ve ileriye doğru 
devam edebildiği ölçüde kadını değişen ölçülerde ikincil cins insan 
durumunda tutacak olan yalnızca kadının cinselliğiyle bağlantılı olan 
durum: onun cinsel nesne olarak kabul edilmesidir. Kadın üzerinde 
özelleşmiş her türlü baskı kendisini bu temelde rasyonelleştirir. Ka-
dın sorununda temel saldırılacak nokta budur. Bu her iki cins tara-
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fından da aşılamadığı durumda sorun erkekler açısından evde se-
vimli bir kedi beslemekten daha farklı olmaz. 

Kadının cinsel nesne olarak kavranması her zaman açık terimler-
le ifade bulmaz. Bu da belli bir gelişmişlik düzeyinde kabul edilmesi 
zor, gelişmişliğin nasıl bir geriliğe tekabül ettiğini açık biçimde ele 
veren bir kavram olması dolayısıyla reddedilmesi "gereken" bir nite-
lemedir! Bu lafızda reddedilse de bu konuda alınmış olan yoğun 
eğitim onu başka terimlerle devam ettirir. İçinde bulunulan "uyumlu" 
çevre ise onun yeniden üretilerek devam ettirilmesini sağ lar 
.Monogaminin kararlı savunucusu, kadınları cinsel nesne olarak 
algılamadığını kanıtlayabilmek için "karısına asla ihanet etmemiş 
olduğunu" iddia edebilir. Ama bu iddianın kendisi bile, kadını tek bi-
reye indirgenmiş cinsel nesne olmaktan kurtaramaz. Çünkü sorun 
kadının istediği erkekle ilişki kurup kurmaması sorunu değil, yalnız-
ca kadınlar için konulmuş olan böyle bir kural etrafında geliştirilmiş 
olan ve sanki bu sorunla bağlantısı kalmamış görünen bir düşünce-
ler sisteminde yatmaktadır. Ortaya çıkarılması gereken de bu dü-
şünce sisteminin bu bağlantısıdır. Bu durumda söz konusu düşünce 
sistemine ait her öğe temizlenebilirse, ancak o zaman kadın "her an 
suç islemeye aday", zanlı konumundan kurtulabilir.  

Eğer sorun bu temelden ele alınmaz ise kadınlar gene erkeklerin 
insafına kalmıştır. Hümanist oldukları ölçüde kadına "daha iyi" dav-
ranırlar. Ama kendi çıkarları sorunun kökten çözümüne yürümeyi 
engeller. Zorlanmadığında bu "insaf”ın üretebileceği daha fazla bir 
şey yoktur. 

KADININ KURTULUŞU BİR DÜZEN SORUNUDUR  

Yukarıda kadının ikincil konuma itilişinin özellikle zihinsel meka-
nizmasını ortaya koymaya çalıştım. Bu söz konusu mekanizmanın 
devamının sınıfsal bir bağlantısı yoktur anlamına gelmez. Sorunun 
başlayışı özel mülkiyet ve sınıfların ortaya çıkışıyla bağlantılı oluşu 
gibi bugünde devamını sağlayan yine sınıfların varlığıdır. 

Burjuva devrimleri çağı demokratik düşüncelerin de serpilmeye 
başladığı dönemdir. Bu dönemde demokratik düşünceler kadınlar 
saflarında da etkisini göstermiş ve kadınların erkeklerle eşit haklara 
sahip olmasını talep eden feminist hareketler ortaya çıkmıştır. So-
runun politik düzeyle olan bağlantısını bilen kadın hareketi önderleri 
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çeşitli sosyal haklar yanında mücadelelerini seçme seçilme hakkı 
üzerinde yoğunlaştırmışlar ve sonuçta günümüze kadar şekillenerek 
gelen çeşitli hakların elde edilmesinin kapısını açmışlardır. Ancak 
bu, kadın hakları savunucularının ufuklarının var olan düzenin ötele-
rine ulaşamamış olması bir müddet sonra- belli reformlar sonucu 
elde edilen haklarla- kadın hareketini burjuva düzeninin savunusuna 
indirgemiştir. Burjuva düzeni çerçevesinde elde edilen haklar elbette 
ki kadınlar açısından önemli bir gelişmeye tekabül etmekteydi. Ne 
var ki, burjuva düzeni çerçevesindeki her demokratik hak kullanımı-
na sıra geldiğinde nasıl bir şekil olmaktan öteye gidemiyorsa kadın 
hakları da bir sekil olmaktan çok ötelere gidemedi. İmtiyazlı sınıf-
lardan gelen kadınlar bu hakları kullanırken, emekçi sınıflardan ge-
len kadınlar için bu hakların kullanımı fazla anlamlı olamıyordu. Ni-
tekim bu durumda emekçi kadınların talepleriyle burjuva kadınların 
talepleri arasında ve örgütlenmeleri arasında farklılık kendisini orta-
ya koydu. Kadın, kadın olarak bazı haklar edinmişti. Ne var ki, ikincil 
cins olarak nitelenmesinin ve öyle muamele görmesinin şartları or-
tadan kalkmamıştı. Böyle bir değişikliğin olabilmesi için kapitalist 
topluma ait bütün bir değerler sisteminin, dolayısıyla bizzat kendisi-
nin ortadan kalkması zorunluydu. 

Kapitalizm kendi doğası gereği bazı haklar edinmiş olan kadının 
ikincil cins durumundan kurtulmasına pek yandaş olamaz. Kadın 
edilgen konumunu koruduğu müddetçe yumuşak başlı ucuz işgücü-
nün önemli bir kaynağıdır. Kapitalizm önünde böyle bir imkân var-
ken ve başka hiçbir zorunluluğu yokken, sırf "insanlık" adına kadının 
bu konumdan kurtulmasını istemez. Onu evden çıkarıp fabrikaya 
gönderecek kadar özgürlüğün ortaya çıkmış olması yeterlidir. Sırf bu 
nedenle bile kapitalizmin kadını eski konumu içerisinde tutmak iste-
yeceğini ve bunun için mücadele edeceğini söyleyebiliriz. Ama kapi-
talizmin nesnel çıkarları açısından sorun bu kadarla da kalmaz. Kla-
sik biçimi içerisinde aile kurumu korunduğu müddetçe kapitalizmin 
bu kanaldan da elde ettiği önemli bir çıkar vardır. 

Kadın ister fabrikaya gitsin, isterse ev kadını olarak kalsın, de-
ğişmeyen kadın erkek ilişkileri içerisinde ev hizmetleri ve çocukların 
bakımından sorumludur. Bu hizmetleri karşılığında ise doğrudan 
hiçbir gelir elde etmez. Aynı işler hizmetçilere yaptırı lacak olursa 
belli bir ücretin ödenmesi zorunludur. Bunun anlamı ise burjuvanın 
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kullandığı işgücünün üretim masraflarının artması ve dolayısıyla 
işçilerin zorunlu olarak daha fazla ücret talep etmesidir. Halbuki ka-
dının hiçbir ücret talep etmeden ev islerini halletmesi ve çocukları 
büyütmesi bunları en ucuza getirmektedir. Böylelikle burjuva kârın 
büyümesi imkânını elde etmektedir. Bu ikinci neden burjuvazi için 
birinciden de daha önemlidir. Zira işçilerin hemen tümü açısından 
geçerli bir durumdur. Bu iki nokta burjuvanın kârını azamileştirmede 
doğrudan etkileyen ve kadın üzerindeki sömürünün birinci yönüdür. 
Maddi kâr kaynağı olarak kadının doğrudan bir mal olarak alınıp 
satılması ise belirtilmeye gerek olmayan açık bir yöndür.  

Kadın erkek ilişkilerinin aynı konumda kalması burjuva düzeni 
açısından bir başka zorunluluğa daha sahiptir. Aile mevcut düzenin 
ideolojisinin nesilden nesile taşınmasının ve yeniden üretilmesinin 
ilk ve önemli kurumlarından biridir. Bu kurumun ortadan kalkması, 
kadın erkek eşitliğine dayalı ilişkilerin kurulması burjuva düzenin 
temeline indirilmiş ciddi bir darbe olur. Kadın ikincil cins olarak kal-
malıdır ki, klasik aile ilişkileri devam edebilsin ve her türden  anti-
demokratik düşüncenin temelleri yeni nesillerinin zihinlerinde kuru-
labilsin. Toplumsal hiyerarşi ve anlayışları küçük ölçekte kendi için-
de taşıyan aile kurumu yeni nesilleri bu yargılarla donanmış olarak 
toplum içerisine salar. Dolayısıyla daha ilk adımda yeni nesiller dü-
zenle uyumlulaştırılmış olurlar. Evde baba patronu gören çocuk, 
fabrikada da patronu yadırgamamanın gerekli mantıksal temellerini 
edinmiş olur. Eğer burjuva düzeninin zor tarafından çerçevelenmiş 
bir uzlaşma (ideolojik egemenliğin ürünü) içerisinde yürüdüğünü 
kavrıyorsak, burjuva düzenine ait aile ilişkisinin düzen açısından 
nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu da kolayca kavrarız.  

Burjuva düzeninin kendi varlığı ve aile kurumunun böylesine bir 
içeriği varsa ve bütün bu ilişkilerin devamını kadının ikincil cins ola-
rak kalmasının sağladığını tespit ediyor isek, kadın sorununda adım 
atmadığımız, adım atılmasının önüne engel çıkaran düşünceler ta-
şıdığımız müddetçe burjuva düzeniyle nasıl bir suç ortaklığı yaptı-
ğımızı da fark etmemiz gerekir. Bu noktada kadın sorununun hüma-
nizmle hiçbir ilişkisi yoktur. Proleterlerin burjuva düzenine karşı sür-
dürmekte oldukları mücadelenin nesnel çıkarı buradadır. Ama gün-
cel erkek çıkarlarına teslim olmuş erkekler (öyle yetişmişlerdir!) ken-
disine karşı mücadele vermekte oldukları burjuvaziyle böyle ciddi bir 
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işbirliğinden uzaklaşmamak suretiyle kendi mücadelelerine ihanet 
etmekte olduklarını fark etmelidirler. Kişinin kendisini bunun çözü-
münün bir devrim sorunu olduğunu tekrarlamakla avutmasının an-
lamı devrime kadar burjuvayla işbirliği yapacağız demektir. Nesnel 
olarak bu böyle. Öznel olarak da "her türlü baskıya karşı" olanın 
kadın üzerindeki baskılara karşı olmaması, baskıdan ne anladığını 
da karışık bir hale, getirmektedir. Eğer bu "ben yaparsam iyi, başka-
sı yaparsa kötü" anlayışı içerisinde şekil lenmiş bir baskıya karşı 
çıkış anlayışı ise iler tutar tarafı yoktur. 

Kadın sorununun insanların yarısını ilgilendiren nesnelliğiyle, ka-
dınlara sunulacak bir lütuf, bir hümanizm sorunu olarak görülemez. 
Sorun var olan nesnelliği ile doğrudan doğruya demokratik bir mü-
cadelenin zorunlu gereğidir. Demokrasi düşüncesini her türlü baskı-
ya temelden karşı çıkmaya kadar genişletemeyen kişilerin komünist 
olmasından bahsetmek elbette ki olanaklı değildir. Burjuva düzeni-
nin her türlü anti-demokratikliğini reddeden komünistlerin, başka 
demokratik haklar için sürdürdükleri güncel mücadeleyi kadının kur-
tuluşu mücadelesine kadar genişletemedikleri takdirde, bunu yapa-
cak ölçüde demokratikleşemedikleri ölçüde sosyalizme ilerleyebil-
melerine olanak yoktur. Lenin”in "demokrasi tecrübesinden geçme-
yen proletaryanın sosyalizme yürümesi olanaklı değildir" sözlerini bu 
içerikle kavramak gerekir. 

Eğer bugün sosyalist ülkelerde de sorunun hala çözülememiş ol-
duğunu görüyorsak bunun suçunu elbette ki, komünizme yükleye-
meyiz. Revizyonizmin içerdiği anti-demokratik bakış bu noktada da 
kendisini ortaya koymuştur. Demokrasiyi ortadan kaldırıncaya kadar 
genişletememiş bir bakış açısı elbette ki, başka sorunlarda olduğu 
gibi, kadın sorununda da aksamasını ortaya koyacaktı. Öyle de ol-
muştur. 

Proletaryanın geçmesi gereken demokrasi okulu bugün verilmek-
te olan mücadelede başlar ve gelişir. Bu mücadeleyi güncel olarak 
baskının var olduğu her alana yaymaz isek, nereye sınırlayacağımız 
da elbette ki keyfi bir sorun haline gelir. Bugün kadın sorununda 
yarın ulusal sorunda, bir başka gün örgütsel ilişkiler sorununda ve 
iktidar olunduğunda da siyasal ve sosyal ilişkilerde. Anti-demokratik 
düşünce epidemik bir olgudur. Ortaya çıktığı alanla sınırlı kalmaz, 
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yaşama olanağı bulduğu takdirde bulunduğu alanlardan başka alan-
lara da hızla yayılma istidadı gösterir. Ona karşı tek mücadele yön-
temi yaşamın her alanında demokratik düşüncelerin yayılması için 
elimizden gelen çabayı göstermektir. 

Kadın üzerindeki maddi ve manevi tüm baskıların ortadan kaldırı-
labildiği bir ilişkiler sisteminin kurulması demek, baskıların bo-
yutunun bunca geniş olduğunun kavranması bu ilişkileri tümden red-
deden yeni bir düzenin kurulması ve yepyeni bir insanın yaratılması 
sorunu olduğunu bize kavratır. Bu noktada sorun kadın sorunu ol-
maktan, kadınların erkeklerin sahip oldukları tüm haklara sahip ol-
masından çıkarak, gerek kadınlar açısından olsun ve gerekse er-
kekler açısından olsun bütünüyle bir dönüşmeye tekabül eder. Bu 
anlamıyla kadın sorunu kadınların kurtuluşu sorunu değil insanlığın 
kurtuluşu, baskının ve kaba. kuvvetin simgesi haline gelmiş olan 
erkeğin kurtuluşu sorununa dönüşür. Bu açıdan burjuva ve küçük-
burjuva kadın hareketlerinin sık sık yükselttikleri, "erkekler ne yapı-
yorlarsa bizde aynılarını yapalım" şiarı kadının ve insanlığın kurtulu-
şunun önüne bir engel olarak dikilir. Ama burjuva düzen çerçevesi 
benimsendiği takdirde, erkeklerin yaptıklarının aynısını yapabilir 
olmak da teorik olarak kadın sorununu ortadan kaldırabilir. Ama bu 
yalnızca teorik olarak böyledir. Pratikçe kadın üzerindeki baskıların 
boyutunun genişliği kavrandığında, kendi kendini de baskı altında 
tutmanın kaynağını taşıyan erkekçi mantık ve "erkekçe özgürlük" en 
gelişkin toplumlarda dahi kadınların rahatlayabilmelerini getirme-
mekte, tam tersine kadın ve erkeğin birlikte bunalımlarının derinleş-
mesine hizmet etmektedir. Kadın hakları konusunda önemli görüle-
bilecek adımların atılmış olduğu İsveç'te bir kadın hakları savunucu-
su şunları söylüyor: 

"… İlk başlarda erkeklerin, önceleri kadınlara özgü o özel de-
neyimleri yaşamalarına -duygulanabilmelerine, çocuklarla ahbaplık 
edebilmelerine, sevebilmelerine -olanak tanınırsa, yepyeni insanlar 
olabileceklerini, çok şeylerin değişebileceğini savunuyordum. Ama 
bu savın yetersizliğini şimdi görüyorum. Geleneksel rolün değiş-
mesini savunan erkekler bile uygulamada öncelikleri başka şey lere 
veriyor. Çoğunun tavrı 'bakın siz kadınlar için neler yaptık' oluyor. 
Sorunu kendi sorunları olarak benimsemiyorlar, çünkü eski düzen 
çıkarlarına daha uygun geliyor." 
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"... Erkeklik rolünün bilinçaltı süreçlerini ve erkek yapısı toplumun 
özelliklerini iyice anlamaya çalışmalıyız. Erkeklerin kurtuluşu iki 
önemli engelin üstesinden gelmelerini gerektiriyor. Birincisi erkekle-
rin duygusallığı engellemek için kendilerine uyguladıkları baskılar-
dan kurtulabilmeleridir. Diğeri toplumsal baskının uygulayıcıları ola-
rak yerine getirdikleri işlevi reddedebilmeleri." 

Bunu tamamlayıcı bir başka pasaj da söyle: 

"Eğer kadınlar topyekün kurtuluşlarını sağlayacaklarsa, erkeklerin 
dayattığı değerlere göre şekillenen bir 'eşitlik' anlayışının altında 
ezilmemek için, bir değerler bütünlüğü çerçevesinde, ortak deneyim-
leriyle kendilerine siyasi bir 'kızkardeşlik' kimliği verecek bir program 
çerçevesinde toplanmalıdır. Çünkü kadının kurtuluşu 'erkek gibi ol-
maktan' öte bir şeydir; erkeklerin şekillendirdiği toplumun yıkıcı özel-
liklerini ortadan kaldırma gayretidir."  

Feminist hareketin ulaştığı bu boyut kendi içerisinde ortaya çıkan 
açmazların sonucudur. Ama kendi deneyimleri içerisinde sonuna 
kadar yürümek isteyen bu kadınlar sorunu düzenin kendi kuruluşuna 
gelip dayanmakta olduğunu görmektedirler. Her ne kadar hâlâ “er-
kek düzeni” denilen kapitalizmin toplu bir eleştirisi ortada olmasa da, 
sorun insan terimleriyle anlatılmaya çalışılsa da demokrat fikirlerde 
sonuna kadar tutarlı olmaya çalışıldığında düzenin eleştirisine ulaşı-
labileceğinin güzel ve dar deneyci bir örneğini görmekteyiz burada. 
Komünistler, aynı eleştirilere sınıfsal muhtevaları içerisinde, kapita-
lizmin genel yabancılaştırıcı özelliğinden yola çıkarak ulaşır ve bu 
yabancılaşmanın ortadan kaldırılabilmesinin olanağının ancak ko-
münist toplumda olduğu gerçeğini ortaya koyarlar: Tüm insanlar için 
geçerli olan bu yabancılaştırma devam ettiği müddetçe kadın soru-
nunda ne kadar ileri adımlar atılırsa, atılsın, tüm insanlık için genel 
geçerli bir çözüm önerilemediği müddetçe, kadın sorunu ulaştığı her 
düzeyde en ilkel biçimler içerisindeki sorunlarını yeniden üretir du-
rur. 

Hastalığı ortadan kaldırmanın yolu semptomları görülmez hale 
getirmek değil, amilleri ortadan kaldırmaktır.  
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KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ, LAİKLİK, BAŞÖRTÜSÜ 
ÜZERİNE 

 

Aysel SEZGİN  

 

Toplumumuzda "kadın sorunu" son aylarda başka bir biçimde 
karşımıza çıkmıştır. Özellikle üniversite öğrencisi bir grup kadın, 
başörtüsü takma yasağı karşısında, bir takım pasif eylemlere girişe-
rek bu hakkı elde etme doğrultusunda mücadele içerisine girmişler-
dir. Ancak ne var ki başörtüsü takma özgürlüğü isteyen bu kadınlar, 
acaba gerçekten özgür olmadıklarının bilincinde midirler? Yoksa 
gericiliğin siyasal bir tavır alışı esnasında kadınların kullanılmak 
istenmesi mi söz konusudur? Ya da, başörtüsü tartışmalarıyla tekrar 
gündeme giren laiklik ilkesinin, bu tartışmalarla bağlantısı nedir? 
Kadın hakları, özgürlüğü ve eşitliği nedir? 

İşte bu vb. kavramlar, kamuoyunda aylardır değişik dünya görüş-
lerinin "kadın sorunu"na bakışlarıyla birlikte yoğun olarak tartışı l-
maktadır. Ancak bu tartışmaların sorunun özünü açığa çıkarmada 
yeterli olmadığı ve olamayacağı da yine bir kez daha gözlenmekte-
dir. Özellikle, başörtüsü (türban) istemenin kadınlara özgürlük mü 
yoksa kadınların köleliğinin kadınlara onaylatılması mı olduğu ger-
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çeği ortadayken, sorunun gerçek özünün üstü örtülerek dile getirile-
bilmesi, toplumumuzun kadına yaklaşımının somut bir göstergesi 
olmaktadır. Demokrasi havarisi kesilen birçok siyasi akım, "demok-
rasinin barometresinin" o ülkedeki kadınların durumu olduğu gerçe-
ğini unutmuş görünmektedir. Sosyal demokrasi adı altında burjuva 
siyasetçiliği yapanlar ise, başörtüsü tartışmalarıyla birlikte toplumda 
bir kadın cinsinin de olduğunu anımsamışlardır. O güne kadar unut-
tukları ve küçümsedikleri "kadın sorunu"nu, "en iyi bilenler" oldukla-
rını ilan etmekten utanmamışlardır. "Kadın sorunu"nu parti program-
larına bile almayan ve bu sorunda ne kadar duyarsız ve ilgisiz ol-
duklarını tescil ettiren SHP ve DSP, başörtüsü tartışmaları gündeme 
geldiğinde birden bire en üst perdeden "fetvalar" vermeye başlamış-
tır. Bir yandan "laiklik elden giderse bundan en çok kadınlar zarar 
görecektir" diyen sosyal demokrat burjuva partileri, öte yandan ise 
var olan yasal kadın haklarının, toplumumuzda kadınların sosyal 
yaşamlarında köklü değişimler yarattığını iddia etmektedirler. İşte 
tam da bu noktada, liberal ve gerici burjuva partileriyle aynı telden 
çaldıkları açığa çıkmaktadır. SHP ve DSP laikliğin "demokrasimizin 
özü" olduğunu söylerken, laikliğin toplumumuzdaki işlevini de çar-
pıtmaktadır. Burjuva siyaset anlayışlarının ikiyüzlülüğünü ve kadın 
cinsini siyasal pragmatik amaçları doğrultusunda kullanma girişimle-
rini bir kez daha gözler önüne seren bu yaklaşımları, onların resmi 
ideolojinin ne kadar iyi birer temsilcisi olduğunu kanıtlamaktan öte 
gidememektedir. 

Sosyal demokrat burjuva partilerinin yanı sıra, değişik sosyalist 
akımların da bu sorunda doğru bir yaklaşım içerisinde olduklarını 
söyleyebilmek mümkün değil. Ya soruna giyim-kuşam özgürlüğü 
çerçevesinde yaklaşmak, ya da düzene bir tavır alış görüp ittifak 
arayışları içerisine girmeye çalışmak öne çıkan yaklaşımlar olmuş-
tur. Bunların yanı sıra bir de soruna genel-geçer yaklaşımlar getiren-
ler söz konusudur. "Kadınların kurtuluşu sosyalizmdedir" gibi. Ama 
hiçbirisinin bu tartışmalar içerisinde "kadın sorunu"na sosyalizmin 
evrensel tezleri ışığında doğru yaklaşımlar sunamadığı da açıktır. 

Bu yazımızda her birinin ayrı birer yazı konusu olduğunun bi-
linciyle, yukarıdaki soruları kısaca yanıtlamak, bazı kavramları tekrar 
açmak ve "kadın sorunu"nu devamlı gündemde tutmanın gerekliliği-
ni vurgulayarak, başörtüsü özgürlüğünün altında yatan gerçeklerin 
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kadınlar açısından ne anlam ifade ettiğini bir kez daha irdelemeye 
çalışacağız. 

Kadınların özgürleşmeye doğru ilk adımı özgür olmadıklarının bi-
lincine varmalarıdır. Kadınlar kendilerini erkeğe bağlı olarak tanım-
lamayı sürdürdükçe özgür olamayacaklardır. Bunun başka bir ifade-
si de, erkek egemen ideolojinin kadına tanıdığı statünün kadınlarca 
onaylanmasıdır ki, bugün için yaygın anlayış toplumumuzda kadın-
lar açısından budur. 

Kadının özgür olmadığının bilincine varması özgürlüğe doğru at-
tığı ilk adım olmakla birlikte, eğer bu özgürlüğü kazanma yolunda 
uzun mücadeleler içerisine girmez ise, kurtuluşu doğrultusunda bir 
kazanım elde edemeyecektir. Ancak kadınların kurtuluşları doğrul-
tusunda girdikleri mücadelelerin, gerçekten onların kurtuluşlarını 
sağlayabilmesi için de, doğru hedeflere yönelebilmeleri gerekmek-
tedir. Yoksa kadınların özgürleşmelerini "erkekleşmede" aradıkça, 
veya sorunun toplumsal boyutunu bir tarafa bırakıp bireysel kaza-
nımlarla sınırladıkça, ya da sorunun çözümünü erkek cinsine düş-
manlık olarak gördükçe, hiçbir yere varamazlar. Böylesine özgürlük 
anlayışları, erkek egemenliğinin baskıları karşısında geliştirilmiş 
tepkisel davranışların ötesine geçemez. Bu da kadının kadına ya-
bancılaşmasının ve kendisini başka bir biçimde baskı altına alması-
nın kaçınılmaz sonuçlarını doğurur. Öyleyse kadın her şeyden önce 
özgür olmadığının bilincine varabilmeli ve özgürlüğünün önündeki 
zorunluluğun yasalarını bilip tanımalıdır. Ancak böylelikle onlara 
egemen olur ve özgürleşir. 

Kadınların baskı ve sömürü altında bulunması, hâkim sınıfın er-
kek egemen ideolojiyi kuramsallaştırmasıyla bağlantılıdır. Çünkü; 
tüm sınıflı toplumlarda devlet, baskı ve sömürünün örgütlenmiş bir 
gücüdür. Devlet yapısına hâkim olan sınıf, kendi çıkarlarını korumak 
için ideolojisini tüm kurumlara hâkim kılar. O halde kadınların özgür-
leşme mücadelesi, tarihsel olarak tüm insanlığın kurtuluşunu kendi 
kurtuluşuyla birlikte gerçekleştirecek olan ve bunu sonuna kadar 
götürebilecek olan tek devrimci sınıf proletaryanın mücadelesinden 
ayrı düşünülmemelidir. Ancak bunun böylesine tespit edilmesi hiç bir 
zaman yeterli olmayacaktır/olmamaktadır. Çünkü kadının özgürlüğü 
sorunu salt üretim araçlarının çoğunluğun eline geçmesi ve üretim-
den ayrı kılınmış eve kapatılmış kadının üretime katılması değildir. 
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Ya da kadının bir önceki toplumda var olan statüsünden daha iyi bir 
statüye yasal katkılarla ilerletilmesi de değildir. Sorun, toplumsal 
eğitimin, yani yüzlerce, binlerce yıldır, erkek cinsine öncelik tanıyan 
onun lehine geliştirilmiş fikirlerin ortadan kaldırılması doğrultusunda 
sosyal-kültürel-ideolojik savaşımdır. Tüm toplumun bireylerinin top-
lumun çıkarlarına denk düşen, eşitlikçi düşüncelerin benimsenmesi-
ni sağlayan yeni bir eğitimden geçirilmesi demektir. Böylesi kültürel-
ideolojik eğitim savaşımı verilmeden "her türlü baskının-sömürünün" 
ve "her türlü eşitsizliğin" ortadan kaldırıldığı özgür bir toplumu ya-
ratmak olanaklı değildir. 

"Özgürlük hayatı yeniden yaşamak demektir; yeterli beslenme, 
giyinme ve barınma konusunda bedenin gereklerini karşılamak için 
ekonomik olanak, buna ilaveten aklın faaliyet alanını genişletmek, 
kişiliği geliştirmek ve kimliğimizi ortaya koymak için yeterli fırsat ve 
imkanlara sahip olmak demektir." (Sosyalizmin Alfabesi,S.90.) 

Böylesi bir özgürlük tanımı ancak, artı-değerin ortadan kalktığı, 
insanların ihtiyaçlarının eksiksiz-en geniş biçimiyle karşılanabildiği, 
insanların bilimsel bir eğitimden geçtiği siyasal bir özgürlük mücade-
lesi sorunudur. Elbette ki bu özgürlük mücadelesi kadın-erkek cinsi-
yet ayırımı yapmaksızın bütün insanlık için geçerli olandır. Çünkü, 
bir toplumda özgür olanlar ile tutsak olanlar beraber yaşıyorlar ise, 
toplumsal özgürlükten bahsetmek olanaklı mıdır? Nasıl ki, sınıfsal 
sömürüye dayalı toplumlarda, egemen sınıfla sömürülen sınıf ara-
sında hiçbir zaman eşitlik olamayacağı gibi, kadınların "ikinci cins" 
olmaya mahkûm edildikleri toplumlarda da toplumsal özgürlükten ve 
o toplumun bireylerinin özgürlüğünden bahsetmek olanaklı değildir. 
İstedikleri gibi yaşama, barınma, kendilerini eğitebilme ve yaşamla-
rının sonuna kadar kişisel yeteneklerini geliştirebilme - kullanabilme 
olanakları olmayan kadınların, sömürülen bir cins ve bu nedenle 
"ikinci cins" oldukları toplumsal yapılarda "özgür" olduklarının iddia 
edilmesi olsa olsa bir kandırmacadır. 

Nitekim toplumumuzda da, kadınların cins olarak ezilmişliği ve 
eşitsiz statülerinin yanı sıra bir de asırlardan beri süregelen toplum-
sal gelenek, görenek, dinsel ve psikolojik önyargılar onların "ikinci 
cinsliği"nin göz göre göre benimsenmesini ve sürekli kılınmaya çalı-
şılmasını sağlamaktadır. Kadınlara önyargılı bakışlar hala geçerlili-
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ğini korurken, kadınların sömürüsünün "fizyolojik" ve bu nedenle de 
"doğa kuralı" olduğu, bunun "değişmezliği" savları hâkim ideoloji 
olarak benimsetilirken, "kadın özgürlüğünden" bahsedebilmek ve 
verilmiş bir takım yasal hakları "özgürlük kazanımı" olarak nitelen-
dirmek, hâkim sınıf ideolojisinin saflarında yer almayı kaçınılmaz 
kılmaktadır. 

Bilindiği gibi, insanların yaşam içerisindeki davranışlarını be-
lirleyen genel olarak sahip oldukları dünya görüşleridir. Toplumsal 
yapılarda çıkarları çatışan sınıflar var ise, bu çatışmalardan kaynak-
lanan farklı dünya görüşleri de olacaktır. Bütün kapitalist toplumlar-
da çıkarları çatışan iki ana sınıf vardır. Burjuvazi ve proletarya. Bun-
ların ideolojileri de kendi isimleriyle tanımlanmaktadır. Burjuvazinin 
ideolojisi tarih sahnesine çıkışıyla biçimsellik kazanmıştır. "Vatan-
daşlar arasında eşitlik sağlamak" şiarıyla boygösteren burjuvazinin 
"herkes egemen-kapital sahibi sınıfa dahil olmalıdır" sloganı demok-
rasi anlayışı olarak nitelendirilmiştir. Burjuva ideolojisi bugün ise, 
burjuva devrimlerinin yarattığı sınıfsal eşitsizliği şiddetle reddetmek-
tedir. Ve işçinin işgücünü "özgür ve eşitlik" içinde sattığını iddia et-
mektedir. Elbette işçinin işgücünü "özgür ve eşitlik" içinde satması-
nın önünde yasal engel yoktur. Burjuvazinin, proletaryanın işgücünü 
özgürce satmasını kabul ediyor olması nasıl ki, işçilerin sömürüsünü 
ortadan kaldırmıyor ve özgür olduğunu göstermiyor ise, seçme ve 
seçilme haklarının da yasal olarak verilmesi de kadınların özgürlü-
ğünün göstergesi değildir. Çünkü birinde artı-değer sömürüsü var-
dır, diğerinde ise erkek egemen ideoloji kadını "ikinci cins" olarak 
mahkûm etmiştir. 

Erkeğin üstünlüğü yerleşmiş bir kanı olarak geçerliliğini korurken, 
erkeğe itaatin "iffetli", "namuslu" kadın tanımlamalarıyla, kadınların 
erkeklere boyun eğmeleri kuramsallaştırılmaktayken, yasal olarak 
verilen haklar kadınların toplumumuzdaki statükosunu değiştirme-
mektedir. Nitekim 1986 senesinde yapılan ara seçimlerin kamuoyu 
yoklamaları bile, hâlâ kadınlarımızın aile reisinin belirlediği partiye 
oy verme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Toplumumuzda aile 
reisliği yasal bir hak olarak erkek cinsine tanınırken kadın cinsinin 
de aile içindeki düşük statükosu onaylanmaktadır. Bu konuda başka 
somut bir örnek de kadın milletvekili sayısının azlığıdır. Hemen akla 
gelebilen bu veriler bile kadın-erkek yasal eşitliğinin soyut bir kav-



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           316  

 

ram olduğunu göstermeye yetmektedir. Özgürlüğü ise, erkek cinsi-
nin egemenliği altında tutulmaya mahkûm edilmiştir. Kadınların eşit-
liği ise, ancak yasa önünde geçerlilik kazanmaktadır, "...soyut insan-
lıklarına indirgenmiş kişiler arasında bir ölçü birimi" olmaktadır." 
(Kadın ve Eşitlik S.30.) 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların da özgürlüklerine kavuş-
tukları toplumumuzun ilerici kesimleri de dahil olmak üzere savunu-
lan bir görüştür. Kemalist reformların, kadınlara hukuksal-siyasal 
haklar vermesiyle kadınların erkeklerle toplumsal yasamda eşit sta-
tüde yer aldıkları varsayılmaktadır. Böylesi iyimser tahliller yapanlar, 
kadınların bu haklarını niçin kullanmadıklarını ya da bu hakların elit 
bir kadın kitlesinin dışında yer alan kadınlarımızın, günlük sosyal 
yaşamlarında ne gibi değişimler yaptığını izah etmek zorundadırlar. 

Cumhuriyetin kuruluşuyla toplumumuz Osmanlı dönemini geride 
bırakırken, kapitalistleşme yollarını da benimsemiştir. Osmanlı dö-
neminin batılılaşma eğilimi taşıyan kesimleri emperyalistlerle giriş-
miş oldukları işbirliği sonucu, burjuvalaşma sürecinde karşılarında 
engel olarak feodal ve şer-i Osmanlı devletini bulmuşlardır. Böylesi 
bir durumda onlar için söz konusu olan, gelişimlerini engelleyen dev-
letin bu şer-i feodal niteliğini burjuva devlet niteliğinde geliştirmek 
olmalıydı. Nitekim Kemalist ideoloji de bunu yapmış, Osmanlı-Türk 
hâkim sınıf ve tabakalarının bir sentezi olan ilkelerini yeni kurulan 
devlet tipine egemen kılmıştır. TC'nin kurulmasıyla birlikte dinin etki-
leri yumuşatılmaya çalışılırken, Batı’nın burjuva demokrasilerinden 
de esinlenen bir dizi reformlar yapılmıştır. Batı’nın feodallere karşı 
verdiği savaşta burjuvazi devleti ele geçirdikten sonra, toplumun üst 
yapısal kurumlarını da kendi ideolojik değişimlere uğratmıştır. Pozi-
tivizm, laisizm, burjuva özgürlük anlayışı vb., bu dönemin burjuvazisi 
tarafından öne sürülen görüşlerdir. Kapitalizmin normal gelişiminin 
dışında bir seyir izleyen Türkiye'de ise, burjuvazi demokratik atılım-
larını devrimci bir biçimde değil, yasalarla ikame etmeye çalışmıştır. 

Kemalist ideolojinin laiklik ilkesi bugün, "dinle devlet işlerinin ay-
rılması" veya bir başka söyleyişle "devlet işlerinin din işlerinden ayrı-
lıp bağımsız bir hale getirilmesi" biçiminde soyut ve kaba bir tanım 
olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyetle birlikte laiklik adına yapılan 
değişimlere baktığımızda, bu ilkeyle yapılmak istenilenlerin daha 
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farklı amaçlar taşıdığını görmekteyiz. Din ile devlet işleri laiklik ile 
yalıtılmamakta tam tersine 3 Mart 1924'de Şer-i ve Vekaleti kaldırıla-
rak Diyanet İşleri Başkanlığı, din işleriyle ilgili bütün işleri yönetmek 
üzere kurulmaktadır. Bütün ibadet ve öğretim yerlerinde çalışan din 
görevlilerine devlet eliyle maaş verilmesi yasallaştırılmaktadır. Böy-
lece dinin devleti belirlemesinden kopularak, devletin dini denetle-
mesi yükümlülük haline getirilmektedir. Laiklik ilkesi adına halifelik 
kaldırılırken, özel Teşebbüscü Eğitim ve Tevhid-i Tedrisat (öğretimin 
birleştirilmesi) kabul edilmektedir. Mecelle, 17 Şubat 1926 tarihinde 
yürürlükten kaldırılarak yerine özel mülkiyet ve miras hakkını tanı-
yan Türk Medeni Kanunu getirilmektedir. Görüldüğü gibi, burjuva 
hukuk ve eğitimi ile ilgili kanunlar yürürlüğe TC'nin laiklik ilkesiyle 
birlikte girmiştir. Gerçek özü ise, laiklik eşittir özel mülkiyete doğru 
evrimleşme ve yasallaştırmanın formülüdür. 

Bu bağlamda Kemalist reformların amacı Türk toplumunu İslami 
bir toplumdan çıkarıp batılı konuma getirmeye ve kapitalistleştirme-
ye yöneliktir. Kadınlara bu dönemde hukuki ve siyasal hakların ve-
rilmesi de, kapitalistleşme çabasının siyasal ve ekonomik bir parça-
sıdır. İslamiyet’in yüzyıllardır meşrulaştırdığı geleneksel uygulamalar 
sosyal yaşamda geçerliliğini korumaktayken, kadınların "kurbanı" 
olduğu tarihsel bir adaletsizliği düzeltmeye etkili toplumsal güvence-
ler ve ezildikleri koşulların çok derinlerde olan sonuçlarını Kemalist 
reformlar ortadan kaldırmamıştır/kaldıramazdı da. Şurası bir gerçek-
tir ki, Türkiye'de kadınlara tanınan haklar Batıda olduğu gibi, geniş 
kadın hareketlilikleriyle ve bunlara bağlı toplumsal değişimlerle ol-
mamıştır. Bunların sonucu olarak, kadınlarımızın eğitimi ve sosyal 
yaşamları toplumumuzda; Batı ideali demokrasi, eşitlik ve özgürlük 
ile İslami kültür ve ideallerde kimlik aramada gidip gelen bir görü-
nüm içindedir. Kültür gelişimleri ve ideolojik bilinçlenmeleri, kadınla-
rın bu haklarını kullanmayı da "üstün güç" olarak gördükleri erkek 
tekelinin yetkisine bırakılmıştır. Yani, kadınların kendi düşünce bi-
çimlerinde istediklerinde ve değerlerinde oluşan gelişimler gerçek-
leşmediğinden yasal kadın haklarının kullanımı, tüm toplumsal etkin-
liklerde kadınların değişmez ve artan katılımı gibi anlamlı ve sosyal-
tarihsel gösterge izlememektedir. Aynı zamanda siyasal ve hukuki 
hakların kadınlara da tanındığı bir toplumda, kadınların hala erkek 
cinsine tanınan haklar kadar yetki istemleri var ise, o toplumun so-
runu ele alışıyla bakışı arasında bir çelişki olduğu saptanabilir.  
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Cumhuriyetle birlikte kapitalist ekonominin şaşmaz bir kuralı ola-
rak işleyen "demokrasi" (!) egemen sınıfa dahil olan elit yaratmıştır. 
Tekelci burjuvazi kâr ve daha çok kâr peşinde koşarken, kendi dı-
şında kalanları ancak seçimlerden seçimlere düşünerek, "gelecek 
güzel günler" (!) vaad etmektedir. Bu arada amacına giden yolda her 
türlü aracı kullanmayı da kendine mubah saymaktadır. Bunlardan bir 
tanesi de din olmaktadır. Zaten din asırlardır yönetilenlerin kutsal 
amaçlar ve "öteki dünyayı" düşünerek, yöneticilere itaati sağlamakta 
bir afyon olarak kullanılmaktadır. Düzenden kaynaklanan haksızlık-
lar tanrıya havale edilerek düzenin devamı sağlanmak istenmekte-
dir. Din bir vicdan özgürlüğü olmaktan daha çok sosyal-siyasal-
ekonomik yaşamın belirleyicisi olarak kullanılmaktadır.  

Tekelci burjuvazinin dışında kalan orta burjuvazi, sarsılan eko-
nomik yapıda bugün istediği payı alamamaktadır. Kendi gelişiminin 
önünde engel gördüğü güç ise, tekelci burjuvazinin ve büyük toprak 
sahiplerinin çıkarlarını koruyan devlet yapısıdır. Kendi çıkarlarına 
uygun değişimi yapacak olanın ise İslam radikalizmi olduğu düşün-
cesiyle, bugün İslami ideolojiyi yaygınlaştırma çabasındadır. İslami 
ideolojinin savunucularının istediği kapitalist ekonomik yapıyı yıka-
cak olan bir düzen değişikliği değildir. Tersine kapitalizmin, kendi 
çıkarlarına hizmet etmesini istemektedir. Öte yandan tekelci burju-
vazi ise sosyalist ideolojinin geniş halk kitleleri tarafından benim-
senmesinin ve gençliğin bu ideolojiden yana tavır almasının karşı-
sında bir "dalgakıran" olarak dinsel ideoloji de gördüğünden sahip-
lenmektedir. Özellikle 12 Eylül sonrası erki elinde tutan cunta, top-
lumu yıkımdan kurtaracak "biricik ve son aracın" din olduğunu Tür-
kiye halklarına yutturmaya çalışmıştır. Ama ne var ki bugün karşıla-
rında siyasal bir güç olarak gördüklerinde ise, "sopalarını" göster-
mekten kaçınmamaktadırlar. Ama "sopalarını" kafalarına indirmek 
yerine şimdilik, "sopalarının" ucuyla sırtlarına dokunarak hizaya ge-
çirmeyi tercih etmektedirler. 

Bugün İslami ideolojiyi canlandırmaya çalışanlar ile erki elinde tu-
tanlar farklı çıkarlar görünümünde ama, özünde aynı olan çıkarlar 
doğrultusunda kadınları siyasal pragmatik amaçlarına uygun şekil-
lendirmeye çalışmaktadırlar. Siyasal partiler ve tarikat önderleri ara-
sında artan işbirliği ve birbirine bağlılığın kadınlar için tek anlamı 
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vardır. Bu da; siyasal ve dinsel alanlarda erkek önderliğinin güçlen-
dirilmesi ve meşrulaştırılmasıdır. 

İslami ideoloji günümüzde bir yandan ataerkil normları toplum 
içerisinde daha da pekiştirirken bunun yanı sıra, kadınların uyması 
zorunlu bir takım kişisel ahlaki değerleri ve idealleri yeniden yarat-
mayı ve bir başka söyleyişle dinsel bağlantılara kültürel yeni uygun-
luklar getirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin; İslam dini kadının toplum 
içindeki yerini kesinkes ev (harem) sınırlarken, bugün bu ideolojinin 
savunucuları ailenin refahını artırmak için Müslüman kadınların da 
çalışabileceğini söylemektedirler. Ancak kadınların İslamiyet’in ku-
rallarını kesinkes yerine getirerek ve onlardan ödün vermeden çalı-
şabileceklerinin altını çizmektedirler. Bu ise, nasıl olacaktır? Saçının 
bir telinin görülmesi, elinin bir erkek eline değmesi kadın için "gü-
nahkar" olmasına yeterken, yoksulluğun her geçen gün arttığı gü-
nümüzde toplumun bütün bireylerinin (kadın-erkek-çocuk) çalışma-
ları yaşam için zorunlu olmaktadır. İşte bu noktada kadınların top-
lumsal yaşama katılmaları, İslami yorumdan çok ekonomik yorumla-
rına uymaktadır. Nitekim "tesettür" modası da bu anlayışlarının bi-
çimselleştirilmiş bir ifadesidir. 

Her geçen gün ekonomik hayata daha çok katılmak zorunda ka-
lan kadınların, İslami değerlerle çelişen bu duruma "yeni çözümler" 
bulmak amacıyla uydurulan "tesettür" giyim biçimi, modacıların da 
gayretiyle cazip hale getirilmektedir. Ancak bunun cazibesi ne olursa 
olsun, hatta milletvekili eşlerinin gözde giyimi haline gelsin, yine de 
kadınların özgür olmalarına doğru atılan bir adımın göstergesi ol-
madığı açıktır. Tersine kadınların İslam ideolojisindeki yerini devam 
ettirmeyi, yani erkeğin kölesi olma konumunu korumayı amaçladığı 
açıktır. 

Son günlerde kendiliğinden gelişen bir mücadele biçimi olarak 
gösterilmek istenen ama esasında ideolojik-politik görüşlerinden 
kaynaklanan, kadınların başörtüsü çıkarmama çabaları da yine bu 
oyunun bir parçasıdır. O nedenle, kadınların bağımsız kişiliklerinin 
göstergesi hiçbir zaman olamaz. Arkalarında ya da yanlarında des-
tek güç görünümünde yer alan ama, tamamen erkek cinsinin öncü-
lüğünde gerçekleşen ve organize edilen bir siyasal oyunda kadınla-
rın geleneksel cinsel işbölümüne uygun düşen bir biçimde yer alışla-
rı söz konusudur. Açıkça söylemek gerekirse, İslami ideoloji yer yü-
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zünde ve yeraltında kadın cinsini toplumsal bir varlık olarak görme-
mektedir. Kadın cinsi ancak ve ancak toplumsal bir köledir. Zincirle-
rinden kurtuluşu hiçbir zaman olanaklı değildir. İslam dünyasını teh-
dit eden iki tehlike vardır: Dışarıdaki gavur, içerdeki kadın. Bu dü-
şüncenin sahibi İslami ideolojinin önde gelen sözcülerinden Fatıma 
Mernisi, tam da bu noktada "kadın nedir?" sorusunu şöyle yanıtla-
maktadır: 

"1- Kadın tehlikeli bir varlıktır.  

2- Kadın eşittir gavur, düşman." 

Kadını topluma zararlı birer "mahluk" olarak gören zihinler, tabii-
dir ki ona karşı "tehlikeyi" bertaraf etmek üzere çeşitli tedbirler almak 
zorunluluğunu da duyacaklardır. Kuramsallaştırmaya çalıştıkları 
görüşleri de bir o kadar safsatayı içermektedir. Onlara göre kadınlar 
birer cinsel cazibe merkezidirler. Eğer bu yanlarını erkek üzerinde 
kullanırlar ise, erkeğin üzerinde etkinlik yaratabilirler. O nedenle 
erkeğin toplumsal üstünlüğünü kadınların ortadan kaldırmasına ön-
lem olarak İslam dini, hukuken erkeğin üstünlüğünü tanımıştır. Ku-
randa da erkekler kadınlardan üstündür. "Çünkü onlar, kadınları 
kazançlarıyla geçindirir, onlara, şirretlik edenlere önce öğüt verin, 
sonra yataklarında yalnız bırakın, (yine fayda etmezse) onları dö-
vün." (Kuran, Nisa Suresi), "Kadınlarınız sizin için tarladır, tarlanızı 
nasıl isterseniz ekin" (Kuran, Bakara Suresi) der. Bu alıntılardan da 
anlaşıldığı gibi, kadınlar onlar için salt birer cinsel araçtırlar. İnsansal 
özelliklere sahip değildirler. Yani bilinçlilik, akıl denilen olgular ka-
dınlarda yoktur. Nitekim "saçı uzun aklı kısa", "kadınların sırtından 
sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin" ve buna benzer öz-
deyişlerde tam da bu düşüncenin veciz bir ifadesi olmaktadır. 

İslam dini yeri göğü yaratanın erkek olduğunu saptamaktadır. 
Kadını erkek karşısında hiç bir zaman eşit görmeyen bu ideoloji, her 
şeye erkek cinsinin hâkim olduğunu Kuran’daki hadis ve ayetlerde 
belirtirken, kadına da tutsak muamelesi yapılmasını sözde "eşitlik" 
adı altında savunmaktadır. "Cennet" her ne kadar "Anaların ayaklan 
altında" denilse de, "cennet"te de kadınlara eşitlik, özgürlük yoktur. 
Eşitlik kadının cinsine tanınmadığı gibi, özgürlüğü yine erkek ege-
menliğindedir. "Erkekleri memnun eden (bir erkek değil artık) işveli, 
cilveli, edalı, beyaz bacaklı, her dem bakire vs. vs...saydam giysiler 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          321 

 

içerisinde huriler..." (İslam’da Cinsel Hayat, A.Rıza Demircan) hiz-
metçiler, köleler olacaktır "cennet"te kadınlar. Ne iştir ki, (!) erkekler 
istedikleri kadınla birlikte olma özgürlüğüne gene "cennet"te sahiptir-
ler. Kadınlara gelince, ister istesinler ister istemesinler isteyen er-
kekle birlikte olmak, onlara hizmet etmek zorunluluğundadırlar. İşte 
"cennet”te kadın cinsine görülen "reva" budur. Görüldüğü gibi yerüs-
tünde de yeraltında da kadın "kadındır", erkek ise erkektir. Böylesi-
ne mistik ve hiçbir bilimsellik taşımayan görüşleri savunanlar, başör-
tüsü sanki kadınlara özgürlük sağlayacakmış gibi, pragmatik siyasal 
amaçları doğrultusunda kadın cinsini kullanmaktadırlar. 

İslami ideoloji savunucusu kadınların günümüzdeki gelişim çizgi-
leri, yaygın olarak, sosyal çalışmalar ya da refah ve din ile ilgili ça-
lışmalar içerisinde bir görünüm sergilemektedir. Dinsel törenler, dini 
ezberler, temizlik, yemek pişirme, ev çalışmaları, çocukların dini 
eğitimiyle ilgili vb. kadınlara yönelik geleneksel cinsel işbölümünün 
toplumda sürekli kılınması doğrultusunda eğitilmektedirler. Kısaca 
bu ideolojinin savunucuları kadının toplumsal katkısını; teknik ve 
sosyal beceri, bilgi ve deney arama ve elde etme yolu ile kendi kişi-
liğini geliştirme olarak değil, ancak kadınların evdeki rollerinin, görev 
ve sorumluluklarının, toplumdaki dinsel ya da siyasal uzmanlarca 
elde edilen kadere bağlı işlerde işbirliği yapma, yeteneklerini kul-
lanma ve geliştirme olarak algılamaktadırlar. Zaten başörtüsünü 
çıkarmamak için kadınların kendilerini mesleki yaşam ve eğitimden 
yoksun bırakmaları, toplumda var olan gelenek, görenek ve önyargı-
lı görüşlere teslim oluşlarının somut göstergesidir. Ayrıca var olan 
yasal kadın haklarının ve kendi kişiliklerinin gerçekleştirmelerinin 
reddedilmesidir. Esasında sorun başlarını örtseler de örtmeseler de 
kadınlarımız özgür müdürler, özgür mü olacaklardır?  

Kişilerin giyim ve kuşamlarına karışmamak demokratların benim-
semeleri gereken bir anlayıştır. Ve her türlü baskıya karşı oldukları 
gibi, giyim-kuşam özgürlüğünü de ortadan kaldıracak olan yasaklara 
ve baskılara da karşı olmaları bir zorunluluktur. Ancak güncellik ka-
zanan "başörtüsü takma özgürlüğü" giyim-kuşam özgürlüğünün öte-
sinde siyasal-ideolojik içeriği olan bir eylem biçimi haline getirilmek 
istenmektedir. Bu ise, hem gericiliğin siyasal bir tavır alışı, hem de 
"kadınların köleliğini", kadınlara onaylatmak isteyen bir anlayıştır. O 
halde başörtüsü kadın haklarının bir parçası olamaz. Tam tersine, 
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kadınların var olan haklarına da vurulmak istenen bir darbedir. Öyle 
ise, İslami ideolojiyi savunan kadınların, kendi görüşleri doğrultu-
sunda tavır almalarına demokrat kadınlar ancak gerçekliği göstere-
rek ve kadınların kişiliksel gelişimlerinin önlerine çıkacak her türlü 
görüşü reddederek tavır almaları zorunludur. Yoksa "başörtüsü öz-
gürlüğü" isteyenlerle birlikte, yasaklamalara karşı eylem birliği yapa-
rak değil. Başörtüsüyle varılmak istenen yer ortadayken, başörtüsü-
nü sahiplenmek ne anlam ifade eder? Unutulmaması gereken, ka-
dınlarımız kendilerinin gerçek haklarının ve özgürlüklerinin bilincine 
vardıklarında ne suskun ne de sorumsuz kalacaklardır. 

Erkek üstünlüğünü ve hâkimiyetini, buna karşı kadınların tutsak-
lığını-köleliğini savunanlar, başörütüsünün savaşımlarında "bayrak" 
(!) yapılmasını istemektedirler. Bugün kadınlara  yönelik çıkan yayın 
organlarında "mücahideler"(!) olarak adlandırdıkları kadınlara ger-
çekte oynatmak istedikleri rol: erkeklerin siyasal görüş ve düşünce-
leri doğrultusunda hareket etmeleridir. Başörtüsüyle kadınlara "ön-
derlik" yapmaları isteniyormuş gibi bir izlenim verilmeye çalışılsa da, 
erkek egemenliği altına girmeleri ideolojik olarak savunulurken aca-
ba kadınlar "önderlik" yapabilecekler midir? Kadınlardan çokça "mü-
cahit" doğurmaları ve bu "mücahitlerin" "mücahidelerin" başörtülerini 
korumaları için kadınlarca eğitilmeleri istenirken gerçek "önderliğin" 
kime ait olduğu somut olarak ortaya çıkmaktadır. 

İslami ideolojiyi savunan kadınların dinsel modellere (başörtüsü-
türban, Arap giysilerine uymak vb.) çok çabuk kendilerini uydurmala-
rının nedeni ise, kendilerini ruhsal yönden aydın latan, rahatlatan 
yeterli dinsel bilgiler almaları değildir. Bunların ötesinde, kadınların 
toplumsal denetimi genellikle kolay olarak onaylamaları ve toplum-
sal onay kazanmaya istekli olmalarıyla izah edilebilinir .Kadınların 
erkeğe dayanarak tanımlanmaları, toplumsal bir onay gördükçe, 
kadınlarımızın böylesi sapmalara eğilim göstermeleri kaçınılmaz 
olacaktır. Ve böylece kadınlarımız, toplumumuzda daha insancıl, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir yapının yaratılmasında elit bir kadın kitle-
sinin dışında geniş katılımcılar ve bilinçli sorumluluklar yüklenen 
kişiler olamayacaklardır. 

Bugün sosyalistlere düşen görev, hayatın her alanında süren 
mücadelelere kadınların aktif olarak katılımlarını desteklemek ve 
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bunun ideolojik-politik savunusunu yapmak ol malıdır. Bütün sosya-
list güçlerin, kadınları yalnızca birer "dişi" varlık olarak gören her 
türlü ideolojiyi ve öğretiyi reddederek, buna karşı mücadele vermele-
ri dünya görüşleri gereği bir zorunluluktur.  

Sonuç olarak: 

"İşte ilahi gerçek ! Durum aynen şöyle: Stokhovich'lerin ve Oblo-
movların kitlelerin sırtından geçinen tüm kapitalistlerimizin ve hatta 
Moskovskiye Vedomisti'nin bile "huzur içinde uyumasının" nedeni: 
"hayal ürünü" dinin kitleler arasında alabildiğine yaygın oluşudur. 

Ve halkın eğitim düzeyi yükseldikçe dini önyargılar yerini sosya-
list bilince bırakacak proletaryanın zafer günü daha bir yaklaşacak-
tır. Bu zafer ezilen sınıfları, modern toplumda katlandıkları kölelikten 
kurtaracaktır." (Lenin, Bütün Eserleri, Cilt:5. S.337) 

Lenin'in ileri sürdüğü bu görüşler doğrultusunda; kadınların öz-
gürlüğü (kurtuluşu) de ancak proletaryanın mutlak zaferiyle gerçek-
leşebilecek somut bir özlemdir.  

 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı. Sayı 64. S. 36-47.   
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12 Eylül'den önce de Mamak'ta kadın tutuklular vardı. 12 Eylül'le 
birlikte "İki Yıllık Eğitim Enstitüsü" olan Beşevler semtindeki yükse-
kokul binası, cezaevi haline dönüştürüldü. Ve kadın tutuklulara ay-
rıldı. Yanındaki bina. gene yüksekokul olan, şehrin ortasında, şehrin 
tüm canlılığını ve yaşamın tüm sıcaklığını içindeki insanlara yansı-
tan bir binaydı. İnsanlar gelip geçerken bakarlar, dostça el sallama-
lar, gülümsemeler yanında çelişkiyi bu kadar yakından görmekten 
etkilenerek, kendi yollarına devam ederlerdi. Tutukevindeki bu belirli 
bir düzen ve hoşgörü, kısa bir süre devam etti. Emniyete, tekrar 
işkenceye götürmek üzere bir arkadaşı almaya gelen siyasi polise, 
arkadaşlarını bile bile işkenceye göndermek istememeleri, bu göre-
ce hoşgörünün bozulmasına neden oldu. Ne ölçüde olursa olsun, 
oradaki herkes işkenceden geçmiş, yanıbaşında kardeşine, kocası-
na, anasına, babasına, arkadaşına işkence yapıldığını görmüş, bu-
nun acısını yaşamıştır. İşkencede nişanlısını, can dostunu yitirenler 
de vardı. Yaşamlarında önemli bir yer tutan bir olaya tabii ki duyar-
sız kalınmamalıydı ve kalınmadı. 

"İşkenceye adam vermeyiz...”   

İşkence yapılmayacağının garantisi yoktur. Sorgulama yapılması 
gerekiyorsa, cezaevinde de yapılabilir. Yapılan görüşmeler olum-
suzdu. Sonuçta arkadaş zorla alınır. Sloganlar atılır, görüş günü 
ailelere camdan bağırılır, anlatılır: "İşkence yoktur diyenlere, işken-
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ceye adam alıyorlar diye anlatın,,, "İşkence insanlık suçudur, karşı 
çıkın,, diye haykırılır; anlatılır. 

Görüş kesilir, camlara kilit takılır, yağlı boya ile boyanır, kapılar 
kilitlenir, tuvalet ve yemek dışında koğuşların açılması yasaklanır. 
Camların kilitli olması hava almayı güçleştirmektedir. Çoğu arkadaş 
fenalaşınca, kapılar yumruklanarak bu olaya tepki gösterilmektedir. 
Baskılar sistemli artmaktadır. Sayımda rahat hazır ol komutu, istiklal 
marşı, ayakkabı giyme zorunluluğu vb.. İstiklal marşı, alınan karar 
üzerine kısık sesle, genel düzeni, müzik ritmini bozacak şekilde 
cansız söylenmiştir. Ayakkabı giyme zorunluğuna karşı olarak da, 
sayıma terliklerle çıkılmış ve terlikler sürüyerek yürünmüştür. Bu 
tepkilere karşı cezaevi görevlileri sayımda tutuklulara bağırıyor, itel i-
yor, saatlerce ayakta kımıldamadan bekletme cezaları veriyordu. "İki 
yıllık"daki cezaevi idarecisi, tutuklularla başedemeyeceğini anladı. 
Cezaevinin şehrin ortasında olması, sloganların, bağrışların çevre-
den duyulması, bu konuda bir kamuoyu oluşması da onlara göre 
istenmeyen olaylardı... 

Mamak'a taşınma kararı, herkes tarafından sevinçle karşılandı. 
Bu, tüm siyasi tutukluların (kadın-erkek) birarada olabilmesi ve daha 
güçlü direnişlerin yaşanılması demekti. Mamak'ta bizi "Size gününü-
zü göstereceğiz" tehditleri ile karşıladılar. Ve günler görülmeye baş-
landı: "Askeri eğitim" adı altında tutuklulara şunlar yaptırılmak iste-
niyordu: Sayımlarda yüksek sesle sayım verilmesi (yüksek ses, 
haykırma-daha doğrusu böğürmek anlamında), günün belli saatle-
rinde marş söyleyerek askeri yürüyüş yapılması. Türk Gençliğine 
hitabenin okunması vb... 

Normal ses ile sayım verilmesi, koğuşun genel düzeni açısından 
normal bir istek olduğundan, bunun dışındaki bütün talepler redde-
dildi. (Biz siyasi tutukluyuz. Asker değiliz. İnsanca davranışlar göste-
rilmeli ve insan onuruna layık bir ortamda yaşamalıyız) cevabımızı 
ilettik. (Biz çocuk değiliz. İlkokullarda belirli eğitim aşamalarında 
gençliğe hitabeyi öğrendik ve söyledik. Burada bunu bizden isteme-
nizin tek anlamı "baskıdır. Baskı ve zora karşıyız). 

İki taraf da görüşlerini açıkça ortaya koymuştu. Bunun üzerine 
uygulamalar başladı. Sayımlarda, sabah ve akşam sıraya dizip ko-
mut vermek, yüksek sesle sayım istemek, olmayınca ellere ikişer 
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cop vurmaktan başlayıp toplu dayak, her sayımda bu cezanın iki kat 
arttırılarak devam ettirilmesi, ellerin, kolların morarması ve çürü-
mesi... Bu arada ellerimizi kendi isteğimizle uzatmamız bize ters bir 
davranış olarak geldi. Bunun üzerine ellerimizi uzatmadık. Sonucun-
da, belden aşağıya copla dövülmeye başlandık. Ta ki yere yıkılınca-
ya kadar... Askerlerin bir kısmının bu insanlık dışı davranışa karşı 
çıkması, "Ben bacılarıma el kaldıramam" demesi, idareyi daha da 
kızdırmış, bizlerin karşısında onları dövmüşler, bizzat subaylar "böy-
le olur işte!" diyerek erleri coplamışlardır. Kantin yasağı, aylarca 
süren görüş yasağı, çay, gazete, sigara alımının yasaklanması, ha-
valandırma yasağı, koğuşların kapatılarak belirli saatlerde ihtiyaç 
giderilmesi için açılması (ki bu belirli saatler günde bir veya iki kez 
olmaktadır) gibi yasaklar art arda uygulanmaya konmuştur. İnsanca 
yaşayabilecek, en doğal ihtiyaçlarımızın yasaklanmasının yanı sıra, 
sistemli baskı ve dayak her an gündemdedir. Gece yarısı sık ara-
lıklarla arama yapma bahanesiyle koğuşlara baskın yapılmakta, 
yataklar ve eşyalar dağıtılarak yerlere atılmakta, resimler, mektuplar 
yırtılmaktadır. İnsanlar artık, nasılsa dağıtılacak mantığıyla eşyaları-
nı toplamamakta, günlük giysileriyle yataklarına girmektedirler. Ama 
her baskından sonra çekilen halay ve söylenen türküler onları daha 
da azdırmakta, morallerimizin bu denli güçlü oluşunu kabullenemez 
bir duruma sokmaktadır. Gece yarısı, karın, soğuğun altında saat-
lerce ayakta, mantosuz, kıpırdamadan bahçede bekletmeyi (bu üç 
dört saat kadar sürmekte) insanların fenalaşmasına kadar devam 
ettirmektedirler. Sabahtan akşama kadar (öğle yemeği arası hariç) 
dokuzdan itibaren avluda daire şeklinde normal yürüyüş adımlarıyla 
dolanma... Yürüyüş sırasında canın istediğini çekip coplama... Saat-
te bir beş dakika dinlenme dışında güneşin altında yapı lan bu acı-
masız-anlamsız yürüyüşe önce herkes katılmıştı. Çoğunluğa sahip 
olan belirli bir gurubun (DY) görüşü, bu yürüyüşü yapmaktı. Bunun 
taviz sayılamayacağı görüşünde idiler. Çoğunluğa sahip olmaları, 
bizlerin de bir şeyler elde edebilmemiz, güçlü direnişler yaratabil-
memiz için, çok sayıda insanın katıldığı toplu direnişler yapılması 
gerektiğini düşünmemiz, ister istemez onlara uyumu getiriyordu. 
İnsanlara güven sağlama, direnme gücünü kazanmaları için zamana 
ihtiyacımız vardı. Bir dönem bizler de yürüdük. Ama elde edilen bir 
şey yoktu. Elini verdin mi kolunu istiyorlardı. Ve yürümeme karan 
aldık. Çoğunluğa sahip olan grup (DY) dışında diğer siyasetler de 
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bizim gibi düşünüyorlardı. Bu tavrımızdan sonra meydan dayakları 
ve hücre cezaları başladı. "Ölüm hücresi" denilen yerler yapıldı. 
Sözde "mahkeme" kararıyla oraya konulduk. 1 -1,5 m. boyutlarında, 
bir tuğla deliğinden ışık ve hava alabilen bu hücrelere üçer kişi koy-
dular. 15 gün süreyle insanlık onuruyla bağdaşmayan uygulamalara 
giriştiler. Ancak nöbetleşe kıvrılarak uyumaya çalıştığımız bu hücre-
lerde tuvalet ihtiyacımızı verilen kaba yapıp akşam sayımında döke-
rek gidermeye uğraşıyorduk. İki öğün yemek ve bir öğün dayak her 
gün uygulanandı. Ama moraller çok güçlüydü. Ölüm hücrelerinden 
türkü sesleri ve marşlar yükseliyordu. Hiç bir şey inancımızı, güçlü 
moralimizi yıkamaz diyorduk. Ama bu uygulamaların, baskı ve zor-
balığın uzun süre devam etmesi, ailelerle görüşülememesi (görüş 
yasağı, mektup yasağı), sistemli dayak ve baskı insanları düşündü-
rüyor, koğuşa geçmeyi zorluyordu. 200'e yakın arkadaştan 50'si 
kurallara uyanların tarafına geçmişti. 

Üç yıldır bu uygulamalar sürüyor. Son 45 günlük açlık grevinden 
sonra kadın tutukluların yönetmeliği değişti. İstediklerini elde ettiler. 
Kazanmışlardı...  

Ama bu yengi sevinci uzun sürmedi. Bu günlerde "tek tip elbise"yi 
kadın tutuklulara da uygulama girişiminde bulundular. Cevap yine 
aynıydı: "Hayır!" Şimdi bir aydır Mamak'ta görüş ve kantin yasağı 
sürüyor. Kadın tutuklular sayıca az kalmalarına "14 kişi" karşın, ge-
lenekleşen mücadeleye devam ediyor. Devrimci direniş ruhu yaşatı-
lıyor. 

  

TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ. Sayı 56. Eylül 1984.  
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KADINLARIN 

1 Ağustos 1988 GENELGESİNE KARŞI 

SİYAHLI PROTESTO 
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7 Temmuz'da 1988'de, ANAP'ın yeni 
Adalet Bakanı Mehmet TOPAÇ'ın hazır-
ladığı bir genelge, cezaevlerinde zaten 
varlığını değişik isimlerle sürdüren psiko-
lojik ya da fiziksel her türden baskı, şid-
det ve işkence türü uygulamayı, eskisin-
den de daha ağırlaştırılmış olarak, "disip-

lin amaçlı idari 
cezalandırma" 
tanımıyla ye-
niden uygula-
maya soktu.  

Tutuklu hakla-
rını tamamen 
budayan, bu-
na karşın ceza ve işkenceyi bir disiplin 
uygulaması olarak idarenin keyfine bıra-
kan, başta tek tip elbise uygulaması ol-
mak üzere bütününün bir “zorunluluk”  
olarak tanımlayıp yeniden dayatan bu 
genelge 1 Ağustos'tan itibaren uygulama-
ya geçirildi. Kısa zamanda cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlülerin direnişleri başladı. 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının 

demokrasi güçleri de uzun süre devam eden cezaevleri direnişleri-
nin yanında yer alarak tutuklu ve hükümlülerin demokratik haklarının 
gasp edilmesine karşı kararlı bir direnişi gerçekleştirdiler. .  
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1 Ağustos 1988 Genelgesi Üzerine 

BASIN BİLDİRİSİ  

Hapishanelerde, ölümlere varan 
bir devlet şiddeti yaşanıyor. Ölen 
ölsün anlayışıyla "ne yapalım yani" 
sorumsuzluğu içindeki Adalet Ba-
kanlığı ve hükümet bunun sorumlu-
larıdır. 

Yüzyıllardır şiddetle yüzyüze 
kalmış bir cins olarak biz kadınlar 1 
Ağustos Genelgesine dayanılarak 
devletin uyguladığı bu şiddete kayıt-
sız kalamayız. Hapishanelerde dire-
nenlerin yanındayız. Bütün herkesi; 
bu cinayetlere karşı çıkmaya, 1 

Ağustos Genelgesinin kaldırılmasını istemeye, bu durumu protesto 
etmek için siyahlar giymeye ve gazeteleri siyah sütun atmaya çağı-
rıyoruz.  

Açlık grevleri bitse de bu ölümlerin sorumlularının cezalandırılmasını 
istiyoruz. 

(Sosyalist Feminist KAKTÜS. Sayı 8. Eylül 1989.)  
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“BUGÜN İSYANIMIZ SİYAHLA”  

Nesrin TURA  

 

Siyahlı Protesto ile birlikte, Türkiye'de 80 sonrasında oluşmaya 
başlayan kadın hareketi, özgül gündeminin dışındaki bir olaya ilk 
kez tepki vermiş oldu. Değişik kadın çevrelerinin ve bağımsız kadın-
ların biraraya gelerek gerçekleştirdikleri protesto eylemleri oldukça 
uyumlu bir biçimde ve ortak bir coşku içinde geçti. Protestonun ar-
dından yapılan değerlendirmelerde bu protestoya farklı anlamlar 
yüklediğimiz ortaya çıktı ve çok anlamlı bulduğum bir tartışmanın 
içinde bulduk kendimizi. 

Birkaçımız dışında (ki onların da kaygıları daha çok biçimlere iliş-
kindi) hepimiz bu protestoyu gerçekleştirdiğimiz için memnunduk; 
"yapmasaydık" diyen yoktu. Yine çoğumuz için ortak olan bir nokta 
da, söz konusu sorun kadın hareketinin gündemi dışında olduğuna 
göre, protestomuzu ille de kadınlarla gerçekleştirmek istemediğimiz 
ama buna zorlandığımızdı. Birçok kadın, 1 Ağustos Genelgesiyle 
ilgili duyarlılığını ifade edebilmek için öncelikle başka çevrelere, ör-
neğin İHD'ye gittiğini ama oralarda hayal kırıklığı'na uğradıktan son-
ra, kadınlarla birlikte istediği ifade biçimini bulduğunu söyledi. Tar-
tışma bundan sonra başladı. 

Bazı arkadaşlar, ilanda yeralan "Şiddetin her türünü çok iyi bilen 
biz kadınlar" sözlerinin ve Basın Bildirisindeki “Yüzyıllardır şiddetle 
yüzyüze kalmış cins olarak biz kadınlar 1 Ağustos Genelgesine da-
yanılarak devletin uyguladığı bu şiddete kayıtsız kalamayız." ifade-
sinin protestonun içeriğini daralttığını, sanki kadınlar yalnızca kadın-
lar için bir şeyler yapmalıymış gibi, yapay bir bağlantı kurma, bir kılıf 
oluşturma çabası olarak algılanabileceğini, buna hiç gerek olmadı-
ğını söylediler. Buradan kadınların genel olarak şiddet konusunda 
taraf olup olmadıkları tartışmasına geçildi. 

Öncelikle, bir toplumsal muhalefet hareketinin, politik bir grubun, 
kendi gündeminde yer almayan, kendi mücadele alanıyla hiçbir bağ-
lantısı kurulamayacak olan olaylar için de tepki verebileceği, başka 
gruplarla dayanışma-destek-ittifak ilişkisi içine girebileceği ve girme-
si gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu sanıyorum. Bu, kadın 
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hareketi için de böyle. “Siyah Protesto” konusunda yapay da olsa bir 
bağlantı arayıp aramadığımıza gelince; biz Kaktüs’lü kadınlar Basın 
Bildirisinde ve ilanda yer alan o sözleri hiç de bir kılıf olarak algıla-
madık. Bu tartışmalı sözler, bize göre, bir cins olarak şiddeti tanıdı-
ğımızı ve bu konuda özel bir duyarlılığımız olduğunu belirtmek an-
lamına geliyordu. (Nitekim en etkili ve sürekli tepki de biz kadınlar-
dan gelmedi mi?) Üstelik, cümle içinde hiç bir neden-sonuç ilişkisi 
de yok. Yani şiddeti tanıdığımız için ya da kadın olduğumuz için 
protesto ediyoruz denmiyor. 

Kadınların şiddette taraf olmaları konusunda ise, bazılarımız "bi-
zim taraf olduğumuz şiddet cinsiyetçi şiddettir derken”, bazılarımız 
da politik bir hareket olarak yalnızca cinsiyetçi şiddet değil, genel 
olarak şiddet konusunda taraf olduğumuzu savundu. 

Sonradan düşündüğüm zaman "taraf" kavramını fazlasıyla hukuki 
bir alana hapsederek kullandığımızı fark ettim. Sanki taraf olmak 
ancak muhatap olmanın bir uzantısı olabilirdi. Sanırım tartışma biraz 
da bu yüzden tıkandı. Oysa taraf kavramına politik bir içerik verecek 
olursak durumun değişeceği kanısındayım. Taraf olmak için, bir pol i-
tik grubun hatta kişinin kendisini taraf olarak hissetmesi ve öyle dav-
ranması yeterli değil mi? Örneğin, tek tek kadınların maruz kaldıkları 
cinsiyetçi baskılar konusunda kadın gruplarının hukuki olarak da 
taraf kabul edilmeleri yönündeki talebimiz aslında hukukun sınırları-
nı zorlayan ‘politik’ bir talep. Ayrıca, taraf olmanın genlerle ya da 
nesnel durumlarla açıklanabilecek bir yanı da yok: kadınlardan yana 
olmayan kadınların, yalnızca kadın oldukları için erkek egemenliğiy-
le ilgili olarak -bizden- taraf olduklarını söyleyebiliyor muyuz? Yani 
bence yapmamız gereken, bizi doğrudan muhatap alsın almasın, 
istediğimiz her işe "burnumuzu sokmak" ve sokmaya hakkımız ol-
duğunu savunmak. 

Evet cinsiyetçi şiddetin ayrıcalıklı muhatabı eşcinsellerin yanı sıra 
biz kadınlarız. Ama farklı şiddet biçimlerine (ulusal, sınıfsal vb.) ma-
ruz kalan tüm diğer ezilen kesimlerin yarısı, cinsiyetçi şiddetle birlik-
te bu farklı şiddet biçimlerini de yaşayan kadınlardan oluşuyor. Ayrı-
ca tarih boyunca bu denli sistematik ve sürekli bir biçimde şiddete 
maruz kalan tek toplumsal grup da kadınlar olsa gerek. Bu diğer 
ezilen grupların çektiklerini küçümsemek ya da "en çok bizim canı-
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mız yanıyor" demek anlamına gelmiyor kuşkusuz. Ama tek tek ka-
dınlar olarak değilse de, bir cins olarak şiddetin her türünü tanıyo-
ruz. Bu konudaki duyarlılığımızı belirtmekte de bir sakınca görmüyo-
rum. 

Kısacası, biz kadın hareketi ya da kadınlar olarak 1 Ağustos Ge-
nelgesi’nin muhatabı değiliz. Ama toplumsal bir muhalefet hareketi 
olarak, kadın hareketi olarak bu olayda tarafız, çünkü devletin uygu-
ladığı şiddet konusunda politik gruplar, hareketler hatta tek tek kişi-
ler bile tarafsız kalamaz. 

Ayrıca, yarın, kadın hareketi, mesela, devletin direği kutsal aile 
içinde huzursuzluklara sebep olduğunda, kendimizi birdenbire 1 
Ağustos türü genelgelerin muhatabı olarak bulmayacağımız da hiç 
malum değil, Yani ben bu sözlerin protestonun anlamını, içeriğini 
daralttığı kanısında değilim. 

Bazı arkadaşlar katılımı sınırlandığını, bu protestonun yalnızca 
kadınlarla yapılmaması, yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyorlar. 
Buna bağlı olarak "toplumsal muhalefetin öncülüğüne mi soyunuyo-
ruz?" türünden kaygılı sorular eylemler sırasında ve sonrasında 
gündeme geldi. Doğrusu Siyahlı Protesto içerik açısından değil 
ama organizasyon ve katılım açısından bir "kadın eylemi" olarak 
gerçekleşti. Ama ben bunun bir tercih olduğu kanısında değilim. 
Siyah giyme, tepki gösterme çağrısı yalnızca kadınlara değil, herke-
se yapıldı. Nitekim birçok erkek de bu çağrıya karşılık verdi. 

Kamuoyu nezdinde demokratlık yapmanın bile sosyalistlere düş-
tüğü bir ülkede yaşıyoruz. Kim ne derse desin. Türkiye de gerçek 
anlamda demokratik kurum filan yok. Mevcut kuruluşlar, yeri geldiği 
zaman sokaklara dökülmeyi, duyarsız olmayan, sadece duyarlılığını 
ifade edecek kanalları bulamayan kitlelerle birleşerek bir baskı oluş-
turmayı demokratlığa aykırı bir şey olarak görüyorlar. Demokratlık 
yasaların deli gömleği içinde gazetelere ilan vermekten, hükümeti 
ayıplamaktan ibaret. İçerdekiler açlık grevi yapıyorlar çünkü hasta-
hanede bile zincirlerinden kurtulamıyorlar. Ama dışardakiler kafala-
rındaki zincirlerden kollarının serbest olduğunu göremiyorlar.  

Kadın hareketi henüz çok küçük ama radikal bir hareket. Kendi-
mizi hiç de "öncü" filan görmüyoruz. Tek başımıza yapabilecekleri-
mizi unutmadan ama başkalarıyla birlikte de bir şeyler yapmayı da-
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ha anlamlı ve etkili gördüğümüz için, gazetecilerin, aydınların, de-
mokratik kuruluş temsilcilerinin biraraya geldikleri platformlara koş-
tuk (Pera gibi). Ama doğrusu buralarda hem ciddiye alınmadık hem 
de yapılmak istenenlerin yasak savmanın ötesine geçmediğini anla-
dık. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de kadınlar siyahlarıyla 
demokratik kuruluşlara gidip onları duyarlılıklarını ifade etmeye ça-
ğırdılar. Sonuçta üç dört değerli günümüzü yitirmiş olmakla kaldık. 
Kendi gücümüz ve biçimlerimizle Siyahlı Protestoyu sürdürmekten 
başka çaremiz kalmadı. Kimse bizim anlamlı bulduğumuz türde bir 
şeyler yapmak istemiyor diye, "aman öncü gibi mi görünüyoruz" gibi 
bir kaygıyla kendimizi sınırlamamız beklenemezdi. Yani biz protes-
tomuzu katılım açısından salt bir "kadın eylemi" olmaktan çıkarmak, 
başkalarıyla güç birliği yapmak için uğraştık diye düşünüyorum. 
Ama henüz bazıları kadınların önemli toplumsal konularda öneri 
yapmalarına alışık değiller. Yalnız kaldık, sağlık olsun!  

Bir başka noktayı da açıklamak gerekiyor. Başta da dediğim gibi, 
Siyahlı Protesto’ya herkes başka bir anlam yüklemiş olabilir, örne-
ğin İzmir'den Zeliha "anayız, dayanamadık" demiş. Kimileri insanlık 
adına, kimileri kadın olarak, kimileri demokrasi adına yola çıkmış 
olabilir. 

"Analar, bacılar" olarak toplumsal muhalefete katılmak Türkiye'de 
bile yeni bir şey değil. Ama Kaktüs'lü kadınlar ve siyahlı protestoya 
katılan kadınların büyük çoğunluğu için bu eylemler "ana, bacı ede-
biyatının tam bir reddi anlamına geliyordu. Bazı şeylere "dayana-
mamak" için ne ana ne de kadın olmak gerekmiyor. Üstelik biz, tam 
da bize uygun görülen bu kimlikleri reddetmek için bir hareket oluş-
turmaya çalışıyoruz. 

Bu protestoyu insanlık adına mı gerçekleştirdik? Hayır. İşkenceci-
ler de insan türü içinde yeraldıklarına göre, şiddeti kullananlar da 
şiddete maruz kalanlar da insan olduğuna göre, kimseye insan ol-
duğu için değil ama politik tutuklu, fahişe, travesti, vb. olduğu için 
şiddet uygulandığına göre biz bu eylemi neden insanlık adına yap-
mış olalım? 

Protestonun içeriği demokratik miydi? İsteyenler -iyi niyetli olduk-
larını biliyoruz- öyle de diyebilirler. Ama biz işkencenin, şiddetin ya-
şanmadığı bir evrensel demokrasiyi hiç bir yerde görmedik. 
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Biz Siyahlı Protestoyu, toplumsal bir muhalefet hareketi, politik bir 
hareket olarak toplumun gündemindeki her şeyin bizi ilgilendirdiğine 
inandığımız için, devlet şiddeti konusunda kendimizi taraf hissettiği-
miz için, başka muhalefet gruplarıyla zaman zaman ittifak içine gir-
memiz, dayanışmamız gerektiğini düşündüğümüz için gerçekleştir-
dik. 

Tartışmalar sırasında kimi arkadaşlar, gündemimiz dışında ey-
lemler yapmamızın muhtemel sakıncaları üzerinde durarak, sonun-
da, örneğin yapmamızın muhtemel sakıncaları üzerinde durarak, 
sonunda, örneğin cezaevleriyle ilgili ses çıkarmaktan, grevlere git-
mekten başka bir şey yapmayan bir "demokratik kadın hareketi" 
haline gelmemiz gibi bir tehlikeye dikkat çektiler. "Kendi gündemim i-
zi ihmal mi ediyoruz?", "İKD'nin yaptığı hatalara düşer miyiz?" biçi-
minde ifade edilen kaygılar taşıyor olmak bizi sevindirmeli diye dü-
şünüyorum. Bu soruları sormaktan bir anın bile vazgeçmemek kadın 
hareketinin varlığının ve politik bağımsızlığının önemli bir güvencesi. 
Ama biz (çoğumuz) yola çıkarken, kadın mücadelesinin sosyalist 
mücadelenin, barış ve demokrasi mücadelesinin bir alt başlığı olma-
sını reddettik, örgütlenme biçimlerimizi, politikalarımızı, gündemimizi 
kadın politikasının gereklerine göre oluşturmaya çalıştık ve bunu 
başardığımız kanısındayım. Bu çabadan bir an bile vazgeçmemekle 
birlikte, tüm toplumu ilgilendiren önemli olaylarda bir taraf olarak 
ortaya çıkmak, toplumdan, diğer muhalefet hareketlerinden soyut-
lanmamamızın, mücadelemizi kendi içimize kapanarak değil, her 
alanda var olarak sürdürmemizin zorunlu koşulu. Mücadele alanları-
nı ayıran çizgiler bazen çok incelebiliyor ama hepten yok olmuyor. 
Çok ince düşünmek zorundayız. Gerisi sanırım bizim basiretimize 
bağlı.  
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SİYAH PROTESTO 

Asiye Müjgan-Fatma Mefkure-Nalan Çağlar.  

 

Yapılacak işin ve niyetlerin "iyi" olması, zaman zaman insanları 
coşkunun egemenliğine hapsediyor galiba. Kadın ve insan olarak, 
hapisanelerdeki şiddete protestoyu dile getirebilecek daha etkin bir 
kanal bulamayınca, "kadınlar olarak ses çıkarma" noktasının "Kadın 
Kurtuluş Hareketi" çizgisine bir kalem oynatışla getirilebilmesini baş-
ka türlü açıklayamıyoruz. 

"Kadın Kurtuluş Hareketi" denilen şeyden o bileşimin ne anladığı, 
ne anlamadığı meçhulken, böylesi iddialı tanımlamaların, -dürüst, 
açık politika gereği- yarına da yükleyebileceği "veballer" nedeniyle 
yerli yersiz kullanılmasına karşıyım; böylesi tanımlanmamış ama 
adlandırılmış bir aidiyet içine girmeye karşıyız. 

Bir türlü gündeme girmediği -giremediği- için fırsatını bulmuşken 
'teorik" yanını çekiştirmek istememizin ötesinde, siyah protesto gü-
zeldi.  

Siyah protestonun, cezaevlerindeki şiddete karşı çıkarken, aynı 
olayı protesto eden indirgemeci sosyalistlerden farkı, "ana-eş-
kızkardeş" belirlenmişliğinin dışından bir noktadan başlaması ve 
şiddeti tanıyan bir taraf olarak bağırmayı sürdürmesi oldu. 

Ne ki, olması gereken koşullarda, insan hakları mücadelesi içinde 
kadın ya da erkek, tek tek insanlar olarak yer alınabilmesi ve kadın 
hareketliliğinin de bu mücadeleye -hiç baş role soyunmadan- omuz 
verdiğini göstermesi söz konusu olması gerekirken, fili durum bunun 
tam tersi oldu. 

İlan protestoculuğunun dışında tepkilerini dile getirmek için kanal 
bulamayan tek tek kadınlar, bu çaresiz ortamda, birbirlerini buldular. 
İyi de ettiler. Ama yanlış olan, bu buluşma noktasının kadın hareke-
tine mal edilmesi oldu. Buluşabilen kadınların, cezaevindeki şiddeti 
Protesto etmek için kadın hareketi, kadın kurtuluş mücadelesi gibi 
bir ada gereksinimi yoktu gerçekte. Yine siyah protesto gerçekleştiri-
lebilirdi, yine belli odaklara öneriler götürülebilirdi, reddedilebilirdi, 
yine kadınlar bir başlarına kalabilirlerdi, ama tek tek kadınlarla bu-
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luşmalarını, tek tek erkeklerle buluşmalarla da sürdürebilirlerdi. Bu 
durumda, cezaevindeki şiddeti protesto olayı "Kadın Hareketi'nin" 
Kadın Kurtuluş Hareketi'nin omuzuna yıkılmazdı. 

Çünkü bu noktada şöyle bir tehlike var. Kadınlar şiddeti, ezilmeyi 
yakından tanıyan bir cins olarak, bizim toplumumuzda hiç eksik ol-
mayan şiddetin ve ezilmenin çeşitli biçimlerine karşı çıkmaktan, 
kendi üzerlerindeki baskı ve şiddete karşı çıkmaya vakit bulamaya-
bilirler. 

1) Cezaevlerindeki şiddete karşı genel bir insan hakları mücade-
lesinin olması koşulunda tek tek kadınların erkeklerle birlikte o mü-
cadelenin unsurları olarak yer almak ve kadın hareketliliği, 1. görüş 
kadınları ya da benzeri -alçakgönüllü- bir adla yaşananın alanımıza 
değdiği durumda bağlantıları ile deşifre edip, değmediği durumda da 
bir muhalefet odağı olarak mücadeleye omuz verildiğini açıklamak 
ve 

2) Genel bir insan hakları mücadelesinin olmadığı durumda ve bu 
nedenle protesto arayışı içine giren kadınlar -ama bu kadınların, bu 
noktada, aynı arayış içinde bulunan erkeklerden hiç farkı yok- olarak 
protesto etmek birbirinden farklı şeylerdir. 

Birincisinde omuz verme gerekçesinin kadın hareketliliği için 
"şiddet karşısında taraf olmak" ile açıklamak siyah protestonun çıkış 
ve gelişimi açısından tam bir uygunluk taşımamakta. Kadınların ya-
şamında varolan şiddet olgusunun değişik biçimlerinin kaynağı dev-
lettir. Bunun bilincinde olarak şiddetin bir başka biçimine karşı çık-
mak kendi yaşadığımıza karşı çıkmak anlamını taşır. 

Bu nedenle, siyah protesto cezaevlerindeki şiddeti protestoda 
çok güzel bir çıkışı ifade etti. Ayrıca öğrettiği şeyler de oldu. Kadın 
hareketliliğinin bu protestodan ötürü kazanç ve kayıplarının neler 
olduğunun sergilenmesi öğretici. Öte yandan, bireyler bazında, in-
sanların kendilerini etkin-yaptırımcı bir çıkışa dahil edemediği koşul-
larda nasıl davranması gerektiği konusunda da bundan böyle daha 
iyi şeyler yapabilmeyi düşündürttü. 

Siyah protesto doğrudan kadınla ilgisi olmayan şiddeti hedefle-
mesi nedeniyle, doğrudan kadınla ilgisi olmayan şiddeti ya da her-
hangi bir şeyi hedeflemeyi esas iş edinmiş diğer bazı indirgemeci 
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sosyalist kadınlarla, bunların dernekleriyle bu aynı noktada buluşu-
labilirdi. 

Kurultay 1. görüşü olarak adlandırılan bileşimin tanımının açıklık-
la yapılamaması nedeniyle bu bileşimin, bünyesine, katılımı kesin 
bir çizgiyle reddetmesini anlaşılmaz buluyoruz.  

Ki Kurultayda görüşlerin böyle kabaca 1. ve 2. olarak ayrışma-
sında esas dönüm noktasını ikinci gün kurultayı terk edenler ve et-
meyenler olayı oluşturuyor. Çok gariptir ki, 1. görüşten oluşan ve bir 
süre sonra KKH imzasını rahatlıkla kullanan bu bileşim bir kısmı 
kurultayı terk edenlerden, bir kısmı kurultayı terk edip yürütmeden 
ayrılmayan ve bir kısmı da hiç terk etmeyenlerden oluşuyor.  

Aynı şey, Avrupa sosyal şartı olayında da yaşandığı için, bu nok-
tanın altını özellikle çiziyoruz. 

Kaldı ki, kadın bilinçli kadınların, kadın politikası yapan kadınların 
kadın hareketinin gelişimi ve geleceği için, ülkemizde hala çok yay-
gın olan, indirgemeci anlayışla mücadele gibi dertleri olmalı. Bu mü-
cadelenin kuşkusuz çeşitli biçimleri vardır. Ve sanırım bu biçimler-
den biri de indirgemeci sosyalist kadınlarla yer yer birlikte olmaktır. 

Salt yan yana oluş, kupkuru okunduğunda elbette ki bir şey ifade 
etmez. Siyah protesto ile örnekleyecek olursak, 

İndirgemeci sosyalist kadınların, kadın ekseni dışındaki eksen-
lerde kadın derneği kadın grubu vb. adlarla çaba gösterme eğilim 
hatta anlayışları bir gerçeklik. Cezaevlerindeki şiddeti protesto çaba-
ları da bu çerçevede biçimlendi. Ne var ki, bunların dışında siyahlı 
kadınların protestosu şiddeti yakından tanıyan bir taraf olmalarıyla 
ilişkilendirildiği için farklıydı. 

İşte sonuç olarak, kadınlar aynı olay çerçevesinde farklı yakla-
şımlarla yanyana olabilselerdi, kuşkusuz indirgemeci sosyalist ka-
dınların hiç değilse bir bölümünün öğreneceği bir şeyler olacaktı. 

Ya da salt bu yanyana gelişten somut bir öğrenme gerçekleşme-
yecekti, ama bir, üç, beş derken öğrenmelerinin sağlanmayacağını 
kim öne sürebilir ki? 
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Unutulmamalı, indirgemeci sosyalistler de 78'lerde, 84'lerde bu-
lundukları düzeylerden şöyle ya da böyle farklılaştılar. Değişim biraz 
da sürecin hareketliliğine bağlı. 

Ve bir küçük not: Cezaevlerinde şiddete maruz kalanların çoğun-
luğunu erkekler oluşturuyor ve yanılmıyorsak Eskişehir, Aydın, Na-
zilli cezaevlerindekilerin tümü erkekti. Ezici çoğunluğu "erkek" olan 
tutuklular. İçlerinde karısını dövmüş olan erkeklerin bile olduğu tu-
tuklulara karşı uygulanan şiddeti protesto ederek bu erkek kitlesiyle 
bir anlamda yanyana duran kadınların, onların dışardaki uzantıları 
denilebilecek kadınlarla yanyana durmaya karşı olmaları da zaten 
garip değil mi? 

Kaldı ki, inanıyoruz, daha üç yıl önce, bir taşra hapishanesinde 
değil, -bazı durumlarda bu bile ölçüt haline gelebiliyor- İstanbul ha-
pishanesinde 8 Mart'ın da o bilinen anma programına dâhil edilmesi 
önerisine nasıl ilkel bir yaklaşımla karşı çıkıldığını anımsamama 
karşın, o aynı karşı çıkışçılar bugün aynı noktada değiller. Son yıl-
larda özellikle feministlerin ve kadınların pek çok tutumunun ve son 
siyah protestonun onları değiştirici etkiye sahip olduğunu düşünüyo-
ruz. 

Siyah protesto, belki indirgemeci sosyalist kadınlarla da birlikte 
olunabilecek bir zemindi. Onların bu zeminde olmak isteyip isteme-
yecekleri tartışması bir yana, burada asıl olan bu konudaki anlayışın 
ne olacağı. 

Anlayış sorunu öne çıkarıldığında "ya bizim zemini delici davra-
nışlarda bulunurlarsa, nitekim 8 Martta olmadı mı?" gibi gerçekler, 
anlayış öne çıktıktan ve anlayış birliği sağlandıktan sonra tartışılabi-
lir şeylerdir. 
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ERKEK TARZINA BULAŞMAK  
 
Asiye MÜJGAN.  

 

 

Kadın politikasının, sosyalist politika tarzında, yani bugün görün-
düğü biçimiyle erkek tarzında, yapılması sıyrılınması gereken bir 
tutum olmalı. Kadın politikası yapan kadınların -tümü değil kuşku-
suz- bu tarzdan etkilenmeleri de, bu arenadaki kadınların çoğunun, 
aynı zamanda, sosyalist olmalarından, ya da sosyalist gelenekler-
den gelmelerinden kaynaklanıyor sanıyoruz.  

Sosyalist politika yapıyor/yapmış olmak sosyalizme olduğu kadar 
kadınlara da birçok bakımdan kazandıran bir durum. Ne var ki, sos-
yalist politika uygulamasının içinde barındırdığı zaafların, aynıyla 
kadın alanına taşınması üzücü. Çünkü bu zaafların kadın alanına 
taşınması, yaratılmaya çalışılan kadın dayanışmasının zayıflaması-
na neden oluyor. 

Politikayı erkek tarzında yapmanın en belirgin ve zararlı biçimleri, 
en "kahredici" sıfatlarla kestirmeden yapılan tanımlamalar ve tartış-
mayı yarışmacı-rekabetçi bir anlayışla sürdürme çabası olarak gö-
rünüyor bugün. 

Kaktüs'ün çağrısına uyarak Kurultay ve Siyahlı protesto dosyala-
rına verdiğimiz yazıların Nuran tarafından Yeni Öncü'nün 18. sayı-
sında "eleştirilmesini" de bu çerçevede gördüğümüz içindir ki, yuka-
rıdaki girişi yazmak durumunda kaldık. 

Gerçekte kadın politikasının tarzı nasıl olmalı, kadın dayanışma-
sı, kadın hareketinin iç dayanışması, rekabet ye yarışmacılığın önü-
ne geçebilecek yöntemler nelerdir, kadın kurtuluş hareketi gibi bir-
çok noktayı tartışmak istememize karşın, Nuran'ın 'tarzı nedeniyle, 
bu yazıda bunlara hiç girmeyeceğiz. Öte yandan, Nuran, 'okura yan-
lış bilgi vererek bu yanlış bilgi üzerinden değerlendirme yapıyor ol-
ması nedeniyle, kendisiyle tartışabilmemizin zeminini de ortadan 
kaldırmış oluyor. 

Nuran kadın politikasını, sosyalist politikasının, bir alt başlığı ola-
rak değerlendirildiğinden olsa gerek, bir kadın dergisinde yayınlanan 
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yazıyı, sosyalist bir dergide değerlendirmekte sakınca görmemiş. 
Doğrusu bu-derginin 15. sayısında Mahmut Ceylan'ın "Kitle Hare-
ketlerine İlişkin" başlıklı yazısı yayınlanmamış olsaydı, bu tutum yine 
de hoş görülebilirdi. Ne var ki, Nuran'ın söz konusu yazıyı okuma-
mış olduğunu düşünemeyeceğimize göre, bu yazıya ilişkin iki satır 
yazmadan önce Kaktüs'teki yazı nedeniyle bizleri "reformist sekter, 
dogmatik, ucuzcu, masa başı politikacıları" olarak nitelendirmesini, 
sadece, "hoş" görüyoruz. 

(*) Sosyalist kurumların ya da grupların erkek egemenliğiyle De-
lirlenmişliklerinin ötesinde, işçi sınıfı hareketiyle bütünleşememeleri-
nin sonucu olarak da, politika yapma tarzları, gerçekte, proleter sos-
yalist tarzdan da bir hayli uzak. 

Kadın politikası yaptığımız ortamda cezaevlerindeki mücadelenin 
ve bu mücadeleyle dayanışmanın insan hakları mücadelesi mi, poli-
tik mücadele mi olduğunu tartışmak gerekli değil. Keza, sosyalist bir 
kadın olarak tanıdığımız Nuran'ın kendisini "egemenlik ilişkisi içeren 
kurumlaşmış şiddetin her türlüsüne karşı" olarak tanımlamasının da 
tartışılacak bir yanı yok. Kendisi "ben niteliğim bu dedikten sonra", 
söylenecek ne olabilir ki? 

 

DÜZELTME 

Nuran'ın, Kaktüs'ün 8. sayısındaki "Siyah Protesto" başlıklı yazı-
mızın önemli bir bölümünü "bilinçsiz" ya da "bilinçli" biçimde yanlış 
anlamasının ve anlatmasının sonucu olarak yaptığı değerlendirme-
lere geçerken, o yazımızdaki bir ifade bozukluğunu düzeltelim. 

"...insan haklan mücadelesi içinde kadın ya da erkek, tek tek in-
sanlar olarak yer alınabilmesi ve kadın hareketliliğinin de bu müca-
deleye-hiç baş role soyunmadan- omuz verdiğini göstermesi sözko-
nusu olmak gerekirken, fiili durum bunun tam tersi oldu." (SFK S.8, 
s.15) 

Burada ifade etmek istediğimiz "kadınlar bu mücadelede başrol 
oynamayı hedeflediler" değildi kesinlikle. Söz konusu cümlede tireler 
içindeki ifadenin bozukluğu nedeniyle Nuran'ın böyle anlamasını 
anlayışla karşılıyoruz. Ne ki, "baş role soyunma" tarzında "bir fiili 
durum yaratıldığı" (Yeni Öncü, S.18, s.7-8) sonucunu nasıl çıkardı-
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ğını anlayamadık. Söz konusu ifadedeki 'fiili durum'un kadınlar tara-
fından özel olarak yaratıldığını, bu 'fiili durum'un yaratılması için ka-
dınların çaba gösterdiğini ne o yazıda söyledik, ne de siyah protes-
tonun ardından yapılan değerlendirme toplantısında. Ayrıca "başrole 
soyunma esprisini, tek tek erkeklerle ya da indirgemeci sosyalist 
kadınlarla buluşma çabası içinde olmamayla bağlantılandırmak" gibi 
bir iddiamız ise hiç olmadı. 

Sözünü ettiğimiz "fiili durum" kendiliğinden ortaya çıkmıştı; yoksa 
kadınların çabaları yaratmış değildi. Bir kez daha yineleyelim, belki 
hapishaneden iyice görülemeyen bu "fiili durum" kendiliğinden ge-
lişmişti. Bunu yaratan koşullar ve gelişmelerin neler olduğunu an-
latmayı -hem çok konuşulmuş olmasının sıkıcılığı, hem de söy-
lemediğimiz, ama Nuran tarafından söylemiş gibi gösterildiğimiz 
başkaca noktaları belirtip geçmek istememiz nedeniyle- gerekli 
görmüyoruz. (Kaldı ki Nuran, çağrılı olduğu söz konusu değerlen-
dirme toplantısına katılsaydı bunları dinlemiş de olurdu. Gerçi sonuç 
değişir miydi?-) 

Hangisi Sanrı 

"...feministlere güven verme sorununu taşımakla" "ezilen ulus ka-
dınına güven verme sorunu" (Yeni Öncü, S.18, s.8) arasında bağ-
lantı kurulmasının, belki herkes tarafından anlaşılır yanı yoktur. Ama 
sanırız biz, bize verilmek istenilen mesajı aldık. Harding "siyah ka-
dınların mücadelesinden çok şey öğrendik" diyor, Nuran da "..biz 
kadınız ama aynı zamanda ezen ulus kadınıyız" diyor. Yukarıdaki 
ifadeyle de bağlantı kurduğumuzda "sosyalistlerin, sosyalist kadınla-
rın feministlere güven vermesi gerekir" diyen bizlerin, ezen ulus ka-
dınları olduğunu unutmuş şovenist kadınlar olduğu ortaya çıkar! 
Mesaj bu. 

Kadınlar "..hiç kimseye de biz sizi kurtarmak adına yola çıktık va-
adinde bulunmadılar" (Yeni Öncü, S.18, s.8) Siyah Protesto yazı-
sından alıntıyla başlayan bu cümlenin ne anlama geldiği ise belirsiz. 
Çünkü biz o yazının hiç bir yerinde "kadınlar birilerini kurtarmak adı-
na yola çıktılar" demediğimizi gibi, hiç bir tartışmada da bu anlama 
gelebilecek bir ifade kullanmadık. 

Söz konusu süreçte "kamuoyunun oluşması" ve "niye diğer mu-
halefet örgütleri değil de tek tek erkeklerle" (Yeni Öncü, S. 18, s.9) 
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gibi sorulan farklı nitelikte bir tartışma gerektirmesi nedeniyle yanıt-
lamıyoruz. 

"Görmediğimiz, -görüp de gözlerimizi kapattığımız- bir gerçek… 
Kadın Kurtuluş Hareketi’ne gelince.. "Bu işlerin bu kadar ucuz olma-
dığını" (Yeni Öncü, S.18, s.8) biz de bildiğimizi sanıyoruz ve "bu 
oluşumu ciddiye aldığımız" (Yeni Öncü, S.18,' s.9) için oturup bunla-
rı yazıyoruz. 

"Bu oluşumun kendisini Kadın Kurtuluş Hareketi olarak adlandır-
ması belirli bir süreci kapsamakta... Net olmayış, belirsizlikler hala 
çok fazla. Ancak yapılabilenler, netleşen, belirginleşen şeyler de 
var... Ve bu topluluk, belirli ölçüler de, hedefe ilişkin farklı söylemler 
geliştirmiş olmasına rağmen ortak paydalar oluşturmuş durumdadır. 
En azından: Kadınların var olmuş mücadelesinin ancak ve ancak 
kadınlar tarafından verilebileceği, kadınların kendi politikalarını oluş-
turmaları bağımsız kadın hareketini yaratmaları, özel alanının politik 
olduğu, anti-cinsiyetçi ve antikapitalist olunması, sosyalizmin bir 
önkoşul olarak benimsenmesi gerektiği üzerinde ortak söylemler 
kurabilmekte." (abç) (Yeni Öncü, S.18, s.10) 

Bizi ciddiyetsizlikle suçlayan Nuran'ın, aynı hareket içinde görün-
düğü ve aynı protesto nedeniyle 1 ay boyunca birlikte olduğu radikal 
feminist koğuş arkadaşlarını ciddiye alması gerekmez miydi? Bu 
tanım üzerinden, Nuran, kendisini KKH'nin militanı olarak adlandır-
makta sakınca görmeyebilir, ama bu tanımı benimsemeyenleri aynı 
KKH adı altında toplama hakkını ya da bu kadınları yok sayma hak-
kını nereden alabilir? 

Bu yazının tartışma amacı olamayacağını başlangıçta belirtmiş-
tik. Çünkü dayanaksız suçlamalara ve yanlış bilgilere dayandırılan 
suçlama ve "eleştiriler" yanıtlanmadan ve bunların yanıtlandığı yer-
de düzeyli tartışma olmaz.' 

Kurultay konusuna gelinerek "hiç bir biçimde paylaşmadığımız" 
bir süreçten söz ediliyor. Okurun böylesine yanlış bilgilendirilmesinin 
yanıtlanmasının nasıl da güç olduğu belli. O sürecin nasıl bir payla-
şıma söz konusu olduğunu, biraz düşünürse, Nuran'ın anımsayaca-
ğını umuyoruz. Ayrıca Nuran'ın anımsaması gereken oldukça önem-
li değerler olduğunu da düşünüyoruz. Nuran'ın söz konusu bu de-
ğerleri unutmuş görünerek, yok sayarak tartışma alışkanlığı yaban-
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cısı olduğumuz bir durum değilse de, yazarken daha da dikkatli ol-
ması gerektiğini hatırlatıyoruz. İnsanlar farklı düşebilir ler, ama eme-
ğe saygı! 

"An'a ilişkin bir tavır konusunda farklılaşmak ve bu farklılığı yan-
sıtmak konusunda rahatsızlık duymamak, ancak bir perspektifte 
ortaklaşmanın neresi arkadaşlara garip geliyor" (Yeni Öncü, S.18, 
s.10) 

Ama biz böyle bir şeyi garip görmüyoruz ki. Daha doğrusu, orta-
da ortaklaşılan yeterli perspektif görmüyoruz. Kurultay Kapanış Bil-
dirgesi'nde yer alan 1. görüşün perspektifinin yetersiz olduğunu söy-
lüyoruz. Bu perspektifin KKH'ni tanımlamak için yetmediğini, bunun 
açılması gerektiğini söylüyoruz. 1. görüşün perspektifinin çok genel 
olması nedeniyledir ki, Nuran KKH tanımında radikal feministleri 
dışlarken, siyah protesto davasında onlarla ortak ifade verdiğini id-
dia eder. 

Bu nedenle, Nuran'ın söz konusu yazısında sorduğu soruların 
tümünü değil ama sonuncusunu yanıtlayalım. 

(*) "Siyah Protestonun Anlamı" başlıklı yazının girişinde yer alan 
'11 siyahlı kadının savunmasından' ibaresiyle bitirilen ifadenin söz 
konusu 11 kadının ifadesi olmadığını bildiğimiz için "iddia" diyoruz. 
O davada yargılanan kadınlardan konuşma fırsatı bulduğumuz üçü. 
ifadelerinin, kesin olarak, Nuran'ın yazısında belirttiği gibi olmadığını 
söylediler. 

"Kurultayı terk edip de yürütmeden ayrılmayan Sosyalist Feminist 
Kaktüs'te tartışma yapma hakkını kendi"(m\ze) biz tanımadık. Biz 
yalnızca SFK'ün yaptığı çağrıya uyarak Siyah ve Kurultay Dosyala-
rına görüşlerimizi aktardık. Kaldı ki, bu Nuran'ın dediği gibi bile ol-
saydı, yaptığımız iş "sekterizm" ya da "dogmatizm" değil, olsa olsa 
"pragmatizm" olurdu! 

• Nuran'ın ifadesiyle bizler, kurultay "sürecini hiç bir biçimde pay-
laşma"dığımız için, bu kurultayın "1. görüşü oluşturan kadınlar açı-
sından istenilen sonucu"dur. (Yeni Öncü, S.18, s.10) ne olduğunu 
da bilmiyoruz. Birçok şeyi olduğu gibi, 1. görüşteki kadınların kurul-
taydan hangi sonucu hedeflemiş olduklarını da bilmiyoruz. Neydi bu 
istenilen sonuç? 
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Yazıda bunun açık yanıtı bulunmamasına karşın, "o kurultaydan 
arkadaşların ret ettikteri bir platform çıktı" (Yeni Öncü, S.18, s.10) 
denildiğine göre, demek ki, bir platformdan daha kapsamlı bir hedefi 
vardı.-Gerçekte istenilen sonuç platform değildi; bir örgüt, federas-
yon gibi bir şeydi demek ki. İçtenlikle belirtelim ki, kurultay sürecini 
paylaşan kadınların böylesi bir hedefe sahip olduklarını bilmiyorduk, 
bunu ilk kez Nuran'dan duyduk. 

Söz konusu platformu reddettiğimiz iddiasına gelince, şimdiye 
değin asla böyle bir ifade kullanmadık, 1. görüşten kadınların ya da 
diğer bazı kadınların biraradalığının platform olarak adlandırılmak 
için belli gereklere sahip olması gerektiğini söylüyoruz. 1. görüş ola-
rak ortaya çıkan ifadenin çok genel bir tanım olmaktan öteye geçe-
memesi nedeniyle, bu görüş etrafında bir araya gelen kadın grupla-
rının ya da bağımsız kadınların birlikteliğinin platform ya da KKH 
olarak nitelenmesi için yetersiz olduğunu belirtiyoruz. Ne var ki, yine 
de "biz platformuz" deniliyorsa, bunu reddetmemiz söz konusu ola-
maz, sadece o platforma ait olmadığımızı ifade ederiz. Ve o yazı-
mızda ifade ettiğimiz de buydu. 

Bir yanlışı daha belirterek bitirelim: 

"Eğer arkadaşlar kurultayı oluşturan tüm grupların kurultay değer-
lendirme toplantılarına katılsalardı orada alınan bir tavrı da öğrenmiş 
olurlardı... 8u tavır indirgemeci kadınlara netçe şöyle ifade edildi.." 
(Yeni Öncü, S.18, s'.11) 

Biz bu "netçe" ifadeyi bir başka vesileyle söz konusu toplantıdan 
3 ay sonra öğrendik. Çünkü söz konusu toplantıya çağrılı değildik. 
Çağrılı olmamız da gerekmiyordu, çünkü o toplantı kurultay yürüt-
mesinin toplantısıydı. 

 

SONUÇ YERİNE: 

Erkek tavrıyla kaleme alınmış olan "Siyah Protestonun Anlamı" 
başlıklı yazı, kamuoyuna yanlış bilgi vermeseydi, bu yanlışları per-
çinlemek için, bu yanlışlar üzerinden bizi değerlendirme ve suçlama 
yoluna gitmeseydi yanıt vermemiz gerekmezdi. Çünkü bu koşullarda 
verilecek yanıt da kaçınılmaz olarak erkek tarzıyla olacaktı. Okuyu-
cuya yanlış bilgiler aktarılarak suçlama yolu tercih edilmeseydi, böy-
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le bir tarza bulaşmak zorunda kalmayacaktık. Aslında bu tarza bu-
laşmada gönülsüz olmamız nedeniyle yanıtımızı hemen değil de, 
Yeni Öncü'nün 21. sayısında veriyoruz. Üzgünüz. 

 
Asiye MÜJGAN.  YENİ ÖNCÜ. SAYI: 21.  Şubat 1990.  
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KADIN SORUNU ÜZERİNE İKİ KİTAP  

D. NİŞVAN  

1- KADINLAR VE SİYASAL  
TOPLUMSAL HAYAT  

Şirin Tekeli, Birikim Yayınları, 1982. 

Kadın cinsinin toplum içindeki farklı 
konumu dolayısıyla şimdiye dek orta-
ya çıkarılmış önemli kaynak kitapları, 
araştırma ve incelemelerin taranması 
sonucu gerçekleştirilmiş bir "doktora 
tezi" 1977. 

Bu konuda az şey söylenmesine karşın 
gene de eldekilerin derli toplu bir hale getirilmesi açısından önemli. 
Kitabın arkasındaki kaynakça belki de son iki-üç yıldır kadın konu-
sunda tercüme edilerek basılmış kitaplara ön ayak olmuş gözükü-
yor. (Kadının Evrimi -       E. Reed; Kadınlığın Gizemi - B. Friedan; 
Cinselliğin Diyalektiği- S. Firestone.) 

Kadın sorusunun karmaşıklığını ve teorik yaklaşımın gerekliliğini 
vurgulayan yazar, "... sorunu gerçeklikteki tüm karmaşıklığı ve 'top-
yekün' niteliği ile kavrayıp açıklayabilen bir teori kurulmuş değildir" 
düşüncesinde. Marks-Engels, Babel, Kollontai ve S. de Beauvoir'ın 
(özellikle 'İkinci Cins' kadın yapıtı) bu soruna katkılarını belirten ya-
zar, kendi araştırmasının mutlak eksikliklerine rağmen kadın soru-
nunu gündeme getirme amacında olduğunu vurguluyor. 

Türkiye'nin politik yaşamında kadının etkinliği çok azdır. Ya alt 
yapısal düzeyde nasıldır? Kadınların toplumsal üretim sürecine ka-
tılma oranlarının fazla olduğu ileri kapitalist ülkelerde bunun politik 
düzeye yansıması nasıldır? Ya sosyalist toplumlarda durum nedir?  

Antropolojik gelişmeyi ayrıntılı bir biçimde veren Kadının Evrimi 
yapıtı kaynak gösterilmesine rağmen, kadın cinsinin insanlığın ilk 
oluşumunun ilk evrelerindeki durumu kavranılmamış -ya da aktarıl-
mamış diyelim. Kapitalizm öncesi toplumlarda kadının konumu irde-

Şirin TEKELİ 
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lenirken kadının- bugünkü ve yakın geçmişteki kadar olmasa bile- 
erkeğe bağımlılığı, politik hayattaki pasif tutumu anlatılıyor. Oysa ki 
E. Reed'in ortaya atıp kanıtlamaya çalıştığı tezin asıl ilginç yanı; 
insanlığın tüm insan olma özelliklerinin bizzat kadın cinsi tarafından 
geliştirildiği. Diğer yanıyla kadının insanlığın tarihsel gelişim süreci 
içinde, başlangıçta hem de uzunca bir dönem (yaklaşık 1 milyon yıl- 
toplam ataerkil dönem yaklaşık 6 bin yıl) erkekten bağımsız ya-
şamaya özen gösteren, hatta bunun için özel kurallar geliştiren bir 
süreç yaşadığı.  

Günümüzde kadın-erkek olarak kurulu toplumsal bir işbölümünü 
hayata geçiriyoruz. Cinsel ayrım; psikolojiden mekâna kadar yaşanı-
lan her geçekliğe damgasını vuruyor. Esas olan üretim ve yeniden 
üretimse, toplumda esas olarak erkek üretimle, kadınsa yeniden 
üretimle sorumludur. Somutlarsak ister burjuva, ister proleter olsun 
"dışarda" çalışıp ekmek parası sağlamakla görevli olan, politikaya 
atılan erkektir. Hangi sınıftan olursa olsun ev işi (ister kendi yapsın 
isterse yaptırsın) ve gelecek neslin bakımı - eğitimi esas olarak ka-
dının yükümlülüğündedir. Bu görev bölüşümü bir tercih sonucu ol-
mamıştı. Yine de kapitalizmin gelişmesi kısıtlıda olsa kadınları diğer 
toplum biçimleriyle kıyaslarsak daha büyük oranlarda toplumsal üre-
time katma koşullarını yaratmıştır. Bu oran olağanüstü dönemlerde 
en yüksek noktalara ulaşmıştır. (İç savaş, savaş, toplumsal dönü-
şüm aşamaları vs.) Bu dönemlerin sonunda kitlesel olarak veya 
mesleği olmasına rağmen genellikle evlendikten, çocuk sahibi ol-
duktan sonra kadın "esas işine " dönmektedir: Ev işine. Sorumluluğu 
altındaki bu görev hem kendi cinsi, insan olma niteliği önündeki, 
hem de kapitalist düzenin devamı (ekonomik-ideolojik), geleceği 
açısından anahtar rolü oynamaktadır. "... ‘ev kadınlığı’ gerek emekçi 
kadınlar, gerekse tüm emekçi sınıflar açısından ve dolayısıyla sınıf 
çatışmaları üzerinde, önemli bazı sonuçlar doğuran bir kategori ola-
rak karşımıza çıkmaktadır." Ev kadını ne artı-değer ne de bir değer 
yaratır. Ancak bir emekçi karısı olarak emekçinin yarın kullanacağı 
iş gücünün yeniden üretimini gerçekleştirir. (Yemek, temizlik, çama-
şır, alış-veriş, vs.). Gelecekteki yeni "iş güçlerini" yetiştirir. Kapitalist 
bunların hiçbirine ücret ödemez. Bu kapitalist için avantaj olduğu 
gibi, ev kadınının ezilmişliğinin de kaynağını oluşturur. Her bakım-
dan kocaya bağımlılığı getirir. Ayrıca aile bir kurum olarak, emekçi-
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nin "bireysel tüketimine ve yeniden üretime yaptığı katkı nedeniyle" 
kapitalist üretim tarzının temel bir öğesi olarak karşımıza çıkar. Bu 
bağlamda "ailenin kutsallığı", kadının "ev kadını", "ana" olarak rolü-
nü yücelten ideolojinin önemi de ortaya çıkar. 

Üretim güçlerinin gelişmesi -makinaların üretim sürecine katılımı, 
fabrikada iş bölümünün gelişmesiyle maharetsiz iş gücüne olan ta-
lebin artması- kadınların toplumsal üretime katılmalarının zeminini 
oluştururken, feminist ve sufraje (genel oy hakkı isteyen) hareketler-
le burjuva kadınlar çalışma hayatına katılma, siyasi hayata katılma 
konusunda bazı hakları koparabilmişlerdir. Fakat yine esas sorumlu-
luğu olan ev işi-çocuk bakımı nedeniyle, kadınlar yedek işçi ordu-
sunun daimi neferleri ve ortalama ücret düzeyinin yükselmemesinin 
anahtarı olmayı da sürdürmüşlerdir. Ev işi ve çocuk bakımının top-
lumsallaşmadığı ve tam anlamıyla toplumsallaşmayacağından, kapi-
talizme özgü çalışma biçimleri de geliştirilmiştir. Part-time gibi. Bu 
çalışma biçimi kadınlar tarafından olduğu gibi, iş verence de tercih 
edilmektedir. Dışarda çalışmayı kendi "gelişimi" açısından birincil 
olarak görmeyen, meslek olarak kavramadığından dolayı iş günü-
nün bir kısmı çalışarak bu alanda bilgi, tecrübe ve becerilerini gelişti-
remeyen kadın, iş biter bitmez evine, esas işine koşmaktadır. Asıl 
önemlisi ise kapitaliste yazdığı artı puandır. Bu çalışma biçimiyle 
örgütlenme ilişkileri asgari düzeyde olurken iş verme kapasitesi 
azamiye çıkmaktadır. 

Bire birlik bir ilişki söz konusu olmasa da, kadınların toplumsal 
üretime katılmaları onların aynı zamanda politik yaşama da katılma-
larını göreceli olarak sağlayacaktır. Kapitalist toplumlarda çalışma 
hayatına atılan kadın oranı ile siyasete atılan kadın oranı arasında 
büyük fark vardır. (En az katılım ABD'de iken, en fazla katılım İs-
kandinav ülkelerinde) 

Sosyalist ülkelerde ise kadın, tam anlamıyla toplumsal üretime 
katılma şartlarına sahiptir. (Eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra çocuk 
bakımı sorumluluğunu toplumun üstlenmesi açısından kreş ve ana-
okulları kapasitesi arttırılmıştır). Hatta kapitalist ülkelerde görülen 
feminazyon (kadınların yoğun olduğu meslekler) tepetaklak olmuş-
tur. Kadınlar kapitalist ülkelerde genel olarak bazı meslek dallarında 
gruplaşırken (hemşirelik, öğretmenlik, hizmet sektörü), bu ülkelerde 
"erkek mesleği" diye bilinen mühendislik, teknik branşlar, fen-
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matematik vs. de kadınların yoğun olduğu saptanmaktadır. Kapita-
list toplumlarla kıyaslandığında kadının politik yaşama aktif katılımı 
(parti üyeliği, adaylık, yürütmeye katılma vs.) fazla olmasına rağmen 
kendi toplumu içinde erkekle kıyaslandığında eşitlikten çok uzakta-
dır. İşte bu eşitsizliğin araştırılmasından çıkan sonuç bizce işin en 
önemli yanıdır. Örneğin Sovyetler Birliği'nde bireysel mülkiyet or-
tadan kaldırılmış olmasına rağmen, kadına bakış pek değişmediğin-
den, değişmesine olanak verecek atılımlardan feragat edildiğinden, 
kadın-erkek eşitsizliği devam edebilmektedir. Bunun başlıca ve esas 
nedenlerinden biri aile ve çocuk yetiştirilme yükümlülüğünün esas 
olarak yine kadına ait olmasıdır. Kapitalist toplumlarda olduğu gibi, 
sosyalist toplumlarda da çekirdek aile, toplumun çekirdeği özelliğini 
korumaktadır. Sovyetler Birliği'nde anayasa ve yasalar "çocuk do-
ğurmanın sosyal karakterli bir işlev olduğunu" teslim ederler. "Ana" 
bu işlevin gerektirdiği korunmadan yararlanırken, bir üretici olarak 
da "analıktan" zarar görmesin istenir. Ancak bu ideoloji geniş kitlele-
re maledilmiş değildir. Sosyalist toplumda da kadın "analık" nedeniy-
le daha geri bir statüde ise, bu olağan karşılanır. Öte yandan Sov-
yetler Birliği'nde karıları çalışan erkekler arasında yapılan bir araş-
tırmada; eğer kazançları yeterli olsa erkeklerin büyük çoğunluğunun 
(%65) karılarının evde oturmasını istedikleri ortaya çıkmıştır. (s.121) 
"Demek ki Sovyet erkekleri bu konuda en az Fransız işçi sınıfı er-
kekleri kadar tutucudur".  

Oysa ki Sovyet hükümetinin kurulmasından hemen sonra Alek-
sandra Kollontai'nın çabaları ile yoğun bir tartışma ortamı oluşturu-
lur. Kollontai "kadın devrimini" salt bir ekonomik özgürlük sorunu 
olarak görmediğini, evlilik kurumunun kadın-erkek ilişkilerinin köklü 
biçimde değişmesini öngören, kadının da ilişkilerinde erkek kadar 
özgür olmasını getiren yeni bir ahlak anlayışının geliştirilmesini sa-
vunur. Fakat 1924'den sonra (Stalin dönemi) ağır sanayiye ağırlık 
verilecek, kollektif mutfaklar ve kreşlerin gerektirdiği yatırımlar çok 
fazla kısıtlanacaktı. Ayrıca kadın hakları konusunda da geri adımlar 
atılacaktı. (Boşanma hakkı kısıtlanır, kürtaj yasaklanır, "kutsal aile" 
yeniden dirilir.) 1936, 1944'de yeniden bazı haklar tanındıysa da 
hiçbir zaman 1918 yasasının kadına tanıdığı serbestliği sağlaya-
maz.  
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(Bu bölümde olduğu gibi, yazıda ve kitabın tamamında tartışma 
konusu olacak, soru uyandıracak birçok bölüm var. Özellikle bu bö-
lümle ilgili olarak gösterilen kaynaklar ışığında daha ayrıntılı bir 
araştırma yapmak gerekiyor). 

"Bize göre sorun her üretim tarzında o üretim tarzıyla bağdaşıp 
ideolojilerin üst belirleyiciliği ile devam ettirilen bir olay olduğundan, 
çözüm de ancak, kadının bağımlılığına yol açan 'yerleşik’ ideolojile-
rin kırılması ve kadını eşit ve özgür bir insan olarak gören inançların, 
normların, değerlerin geniş kitlelerce benimsenmesiyle bulabilecek-
tir."  

Evet, Şirin Tekeli uzunca ve kapsamlı araştırmasını böyle bağlı-
yor ve sorunun çözümünün ideolojik belirleyiciliğini vurguluyor. Ay-
rıntılı tartışmayı gerektiren sorunu çok kısa ana başlıklarıyla sunduk. 
Kitabı tanıtma amacımız dışında, konuyu bizler için çok daha somut 
bir planda ortaya koymayı düşündüm: "Hareketimizde kadınlar ve 
Siyasal Toplumsal Hayat". Aslında başlık başlı başına bir yazı ve 
tartışma konusu olması gereken bir konu. Belki de, bu amaca uygun 
bir başlangıç işlevi görür. 

Sınıf kökenlerimiz ne olursa olsun (çoğunluk küçük-burjuva), bir-
çoğumuz ait olduğumuz sınıf insanından bilinç olarak daha ilerde 
olmamız dolayısıyla çeşitli yollardan geçerek hareketimiz saflarında 
yer aldık. (Daha geniş bir ilişkiler ağını anlatmak istediğimden hare-
ket tanımını kullanıyorum). İçinde yaşadığımız düzenin kokuşmuş-
luğunu fark edip onu değiştirme, daha iyisini yerine koyma mücade-
lesine atılmamız, bu anlamda örgütlenmemiz başlı başına politik bir 
eylem. 

Hareketimiz içindeki tüm bireyler bilinç olarak, ideolojik olarak 
sosyalist alternatifini geliştirmek zorundadırlar. Ancak bu zorunluluk; 
sınıfsal kökenimizin getirdiği, zaman zaman su üzerine çıkmaya 
çalışan eski sınıf alışkanlıklarımızın, düşüncelerimizin sürdüğü ger-
çekliğini değiştirmez. Çünkü içinde yaşadığımız, kendimizi, örgütü-
müzü soyutlayamayacağımız kapitalist toplum düzeni, feodal kalıntı-
larıyla beraber bizi çevrelemektedir. 

Kadın sorunu hareketimiz içerisinde toplumsal süreçtekinin he-
men hemen aynısı olarak sürmektedir. Şu farkla ki; kadın cinsi ola-
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rak diğer hemcinslerimizden bizi ayırabilecek özgül sorunlarımızın 
varlığı yadsınamaz!  

Hareketimizde karar mekanizmalarında yer alanlar, tartışma, yazı 
yazma, "sorun çıkarma" işlerini yapanlar erkek yoldaşlarımızdır. 
Özellikle 12’sinden sonra kadın-erkek işbölümü, hareketimiz saf-
larında çok daha netleşmiştir. Erkek "ev dışında çalışırken", kadın 
esas olarak "ev işi ve çocuk bakımı" ile sorumludur. Koşulların getir-
diği zorunluklar da hesaba katılırsa, ağır illegalite şartlarında kadın-
lar, tam bir şeylerin perdesini aralarken daha koyu bir karanlıkla yüz 
yüze kaldılar. Koşullara, ideolojimize göre biçimlenmiş yeni yaşam 
biçimleri, yeni alternatifler, yeni ilişkiler geliştirmek yerine koşullara 
teslim olduk. Doğduğumuz andan itibaren bizi kadın-erkek olarak 
biçimlendiren toplum kurallarına bu bağlamda teslim olduk. "Kadının 
yeri kocası ve çocuklarının yanı, evidir". Emekçi kadın kocasının 
yarın kapitaliste sunacağı işgücü enerjisini, kocası eve gelir gelmez 
tekrar yerine koymakla, yorgunluğunu gidermekle görevlidir. Bizde 
de tabii ki kapitalist falan yok, ama erkek arkadaşlarımızın ve koca-
mızın daha iyi okumaları, daha iyi yazabilmeleri, düşünüp tartışabi l-
meleri için ortam oluşturmak da bizim görevimiz değil mi? Bu orta-
mın hazırlanması birilerinin -kadının- yapılması gereken angarya 
işleri biteviye yapmasına kendi gelişimini sekteye uğratmasına yol 
açmıyor mu? Genelde ev işleri ve çocuk bakımı sorumluluğunu ka-
dın-erkek birlikte omuzlamaları ideolojik olarak sözkonusuysa da 
pratikte olan bu değildir. Hareketimiz saflarında kadın sayısı az de-
ğildir. Saflarımıza yeni insanlar kazanmaya çalışırken, halen safla-
rımızda var olan; gelişmeyi bekleyen(!) kadınlar gerçekten kafalarda 
sorun uyandırmalıdır. Aktif olarak hareketimizin/örgütümüzün gel i-
şimine, pratiğe damgasını vuran kadın sayısı pek azdır. Toplumsal 
şartlanmanın bizler arasında en bariz yansıması kadın erkek ilişkile-
rinde ve eşitsizliğinde olmaktadır. Kadınların pasif durumda kalmala-
rı için özel olarak uygulanan bir yatırım olmaması yanında, mevcut 
durumun değişimi, olabilecek alternatifler konusunda da özel bir 
çaba pratikte gözlenememektedir. (Son GMK ve konferans kararları 
olumlu gelişmelerdir.)  

Sadece merkezi düzeyde değil, her türlü baskı, sömürü ve ezil-
meye karşı olanların -yani son tahlilde, bütün sosyalist lerin- özellikte 
konumuzla ilgili bazı düşüncelerini değiştirmeleri gerekmektedir. 
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Toplumsal süreçte kadının insan olarak gelişimi nasıl sekteye uğru-
yorsa, bu durumun bizler arasında da devamını önlemeye çalışma-
lıyız. Bu konuda erkek arkadaşların yanında fakat daha çok kadın 
arkadaşlara düştüğü kanısındayım. Sorunu daha canlı duydukların-
dan; çözümü konusunda da daha duyarlı olacaklardır.  

Kadın sorununda üst belirlemenin gerçekliği kavrandığında, pra-
tik sürece katılmanın zorunluluğu kadar ideolojik bir mücadele sür-
dürmenin acil zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Böyle bir zorun-
luluk ise ancak yoğun bir okumayla yanıtlanabilecek mahiyettedir. 
Bu ideolojik mücadelenin sürebilmesi kadın sorununun sürekli aktüel 
bir konum kazandırmaktan geçer. Bizler ise bugüne değin ortaya 
çıkan materyali değerlendirebilmek bir yana kendi yayınlarımızda 
yer alan yazılara bile eleştirel bir ilgi göstermedik. Ancak bilmeden 
eleştirel ilgiyi gösterebilmek de olanaklı değil. Şirin Tekeli'nîn kitabı 
gerek derleme gerekse sunduğu kaynaklarla bize önemli yardımlar-
da bulunabilecek bir eser. 

2- KADINLIĞIN GİZEMİ.   

Betty Friedan. 1963; e Yayınları. 1983. 

Yazar, içinde yaşadığı Amerikan top-
lumunda (özelde orta sınıfa mensup 
banliyö kadınlarının) sorunlarını incele-
yip kapitalist toplum çerçevesi içinde 
somut çözümlemeler de getirmiş. Bugün 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yo-
lunda en ileri adımların atıldığı, halen 
atılma mücadelesinin verildiği ülkelerde 
bile, bu eşitliğin tam anlamıyla gerçek-
leştirilmesi olanaksız. Sınıfsız toplumda 
bile, bu "sorun" un çözülmesi için belli 
bir süre uğrunda mücadele edilmesi 
gereken bir olgu. 

Gene de ABD, kadın-erkek eşitliğinin biçimsel olarak, kapitalist 
toplum çerçevesinde "olabildiğince gerçekleştirdiği ülkelerden biri. 
Tarihsel-ulusal gelişiminde kadınların verdiği mücadele (ulusal ba-
ğımsızlık savaşı, iç savaş, köleliğe karşı mücadele vs.) önemli bir 
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yer tutuyor. Ve en önemlisi feminist hareketin kadın haklarını tüm 
topluma kabul ettirme doğrultusunda önemli aşamaların kaydedildiği 
bir ülke. Kadına siyasi hakların haklarının -seçme seçilme- verildiği 
ilk ülkelerden. Kapitalizmin alabildiğine gelişmesiyle açılan iş saha-
larında kadın da iş hayatına atılmış, giderek bir iş, bir meslek sahibi 
olmak sadece ev geçimine katkı olarak değil, toplumsal üretimin 
gerçekleşmesine katkı bağlamında bir ideal olarak kadınlarca be-
nimsenmiştir. Meslek sahibi, bağımsız, dişi görünüşlü, kendi kendi-
ne yetebilen ama "gereğinde gene erkeğin koruyucu kanatları altına 
sığınan bir kadın" imajı yaratılmaya çalışılmış. Bütün dünyada oldu-
ğu gibi II. Dünya savaşı sonrası ABD'de her bakımdan önemli deği-
şikliklere sahne olur. Savaştan dönen erkeklerin istihdam sorunu 
ortaya çıktığından meslek sahibi kadınlar evlerine dönmek zorunda 
kalırlar. Kadınlara "kutsal bir görev" verilir. Savaşın getirdiği psikolo-
jik çöküntü ve yılgınlığın etkilerini azaltıp onları "mutlu yuvalarında" 
bahtiyar etmek! Kadın iyi bir eş, iyi bir anne olduğu takdirde kocası-
nı, çocuklarını mutlu kılacak, onların mutlu olmasıyla kendi de mutlu 
ve toplum kadın-erkek, çoluk-çocuk, herkes mutlu olacak! Zaten 
kadının mutlu olmaması için bir neden var mıdır? İyi bir eş ve anne 
olma zorunluğu kendi "doğasından" gelmektedir ve binlerce yıldır bu 
durum "ufak" bazı değişikliklerle sürüp gitmektedir. Üstelik dünyanın 
en zengin ülkelerinden birinde, olabildiğince "özgür", tüm teknolojik, 
kültürel olanaklardan yararlanabilen bir kadındır o. Bizim gibi geri 
kalmış ülke kadınlarına nasip olmayan bir yaşantı sürmektedir. Eği-
timi, kişisel yeteneklerini, becerilerini eğilimlerini küçük yaşta ortaya 
çıkararak bunları geliştirebilme olanakları sunan bir sistemle gerçek-
leşir. Meslek sahibi olabilmek için üniversiteye gider. Fakat gene 
aynı sınıfa mensup yazarın yaptığı araştırma sonuçlarına göre, üni-
versiteye giren genç kızların çoğunun amacı bilgi, beceri, yetenekle-
rine en uygun meslek değil "kocaya" sahip olabilmek! Böylece kız 
öğrencilerin çoğu ya öğrenimleri sırasında uygun bir eş bularak ev-
leniyor, öğrenimi terk ediyorlar, veya gene öğrenci olan kocasının 
tahsilini tamamlaması için kendi öğrenimini bırakıp işe giriyorlar. 
Üniversiteyi bitirip, meslek hayatına atıldıktan sonra evlendiklerinde 
de genellikle tercih gene aynı oluyor. Her durumun değişmeyen son 
tercihi EV KADINLIĞI oluyor. Meslek olarak doktor, mühendis, mi-
mar vs.’lığı değil EV KADINLIĞINI seçiyorlar. Bu seçim "özgürce" 
yapılmış bir seçimdir! Yıllarca kadının bu tercihi yapmasını sağlaya-



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          357 

 

cak propaganda ince ince işlenmiştir. Buna uygun ideolojik bombar-
dıman akıl almaz boyutlardadır. En "aklı başında", çağdaş bilim 
adamlarının köşe yazarlığı yaparak akıl verdikleri kadın dergileri, 
TV-radyodaki kadın programları mutlu bir ev kadını olmanın yollarını 
öğretirler. Kısaca kadın, eşinin ve çocuklarının mutluluğu için elin-
den geleni yapmalı, yaratıcılığını, zekasını, bilgi ve deneyimlerini 
günün teknolojik gelişimlerinden de yararlanarak bu yolda harcama-
lıdır. İşte sorun tam da bu noktada su yüzüne çıkmaktadır. Ev işleri, 
çocuk bakımı, alış-veriş ile tüm zaman ve enerjisini, benliğini yitirdi-
ğinin farkına varanlar, diplomasını almış oldukları "mesleklerine" 
dönmeyi yeğlemektedirler. Yazarın da somut olarak önerdiği çözüm 
budur. Ama bu çözüm yolunu, ruhi bunalıma, düşmeden, çalmadık 
doktor ve evlilik danışmanı kapısı bırakmadan bulabilen kadın sayısı 
çok az! 

Kadınların bu "iç sıkıntıları, yürek daralmaları, bir boşluk duyma-
ları" nedir, nereden kaynaklanmaktadır? Ortada bir sıkıntı, bir sorun 
vardır ama bu sorunun adı tam da konulmuş değildir.  

Kadınların adını bir türlü koyamadıkları sorunun esası insan ol-
duklarının kabullenilmesi, var olan (veya geliştiremedikleri) yetenek, 
bilgi ve becerilerini yöneltebilecekleri somut bir alanın olmayışıdır. 
Oysaki böyle bir alan olarak ona hanımı olduğu ev verilmiştir (!) Üs-
telik her türlü konfora haizdir. Büyük kentlerin gürültüsünden, pisl i-
ğinden, kargaşalığından uzakta, yeşillikler içerisindedir. Teknolojik 
gelişmelerin ev aletlerine de yansıması sonucu (çamaşır, bulaşık 
makinası vs.) ev işlerinde zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Üs-
telik bizim toplumumuzdan bir farklılık daha!... biçimsel de olsa ko-
caları ev işleri ve çocuk bakımında eşlerine "yardımcı" olmaktadırlar. 
Neticede kadının kendini geliştirebilmesi, yaşadığı toplumu, dünyayı 
daha iyi tanıyabilmesi için daha bol zaman ve enerjisi olacaktır. Ama 
olan hiç de bu değildir! 

Dünyanın en apolitik insanlarının (yalnız kadınlar değil) yaşadığı 
ülkelerden biridir. ABD. Bu durum sadece kadına yönelik politikanın 
sonucu olmamakla beraber, mevcut düzenden çıkarı olanlarca kö-
rüklenen bir politikadır. Ev köleliğinde kendisine bu kadar "yardımcı" 
bulabilen Amerikan kadını ya ne yapmaktadır? Ev kadını olana dek 
ortaya çıkan kişisel yetenek, bilgi ve becerilerini nasıl geliştirmekte-
dir? Toplumda hangi önemli konumlarda bulunmaktadır? Genelde 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           358  

 

bunların hiçbiri olmamaktadır. (Olduğu an, hemen anında gelişmiş 
kitle haberleşme araçlarıyla haberdar olmaktayız -kadın astronot vs. 
örneği) olan ev işlerinin alabildiğine genişletilmesidir. Artık haftanın 
2 günü çamaşır yıkanır, her gün köşe bucak silinip süpürülür, her 
akşam başka bir ülkenin yemeği pişirilir, gece elbisesinden mayoya 
dek her şeyini kendi dikmeye çalışır, vs. Bunların çoğunu becermek 
gerçekten "büyük beceri" ister istemesine, ama hepsinin nasıl yapı-
lacağı yazılı, malzemeler kesilip biçilmiş hazır haldeyse, yalnızca 
bunların biraraya getirilip birleştirilmesi kalmışsa, hiç de öyle zor 
olmasa gerek 

Ama kadın kendi "yaratıcılığını" somut bir el işiyle veya ev işiyle 
kanıtlamış oluyor. Yerleri, camları, parkeleri mutfak taşlarını, halıları, 
sehpaları, kapı tokmaklarını ...silerken her birine ayrı bir deterjan 
kullanıyor!!). Hangisine hangi deterjanı kullanacağını bilmek hep 
"bilgi, beceri, tecrübe" ister. 

İyi bir anne olarak her çocuğun okula başladığında o da okullu 
oluyor. Okuma-yazma, sayı sayma yeniden öğreniliyor, onunla be-
raber -hatta daha fazla heyecanlanılıyor. Aynı zamanda çocukluğun-
da, gençliğinde kendi yapamadıklarını ama yapmak istediklerini bi-
linçsizce de olsa onlara yaptırmaya çalışıyor. Anne-çocuk yaşantısı 
iç içe geçiyor, sanki özdeşleşiyor. Kocası ve çocukları için ya-
şamak... işte bu hep kendinden başkaları için ve böylesine yaşa-
mak, bir süre sonra kadının adını bir türlü koyamadığı huzursuzluk-
lara, sıkıntılara yol açıyor. Hayat gittikçe anlamsızlaşıyor, sadece 
psikolojik değil fizyolojik (yorgunluk, uykusuzluk, fazla uyku hali vs.) 
rahatsızlıklara yol açıyor. Kocalar ve çocuklar dolayısıyla tüm top-
lum bu huzursuzlukların kaynağı araştırılmaya, çözümler üretilmeye 
çalışılıyor. 

Bunlardan biri; evlenmeden önce kadına verilen eğitimin yanlış 
olduğu düşüncesi. Okullardaki ders programları hazırlanırken kız-
erkek ayırımı, gelecekte bu farklı cinslerin toplum içinde alacakları 
rollere uygun gerçekçi bir yaklaşımın söz konusu olmadığını savu-
nuyorlar. Her ne kadar toplum ideolojisine uygun olarak kızlar "kız 
gibi" yetiştirilmesine, küçük yaşlardan itibaren dişiliklerini göstermeyi 
öğrenmelerine rağmen bazılarına bu yetmiyor. Evrensel bilgi sahibi 
olmanın; bu bilgiyi kendi yeteneklerine uygun bir alanda kullanarak 
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yeni bir şeyler öğrenme, öğretmek, yeni deneyimler kazanma, do-
ğayı/toplumu değiştirme, geliştirme, uğraşına katılmanın bi lincinde 
olmanın getirdiği tatmin duygusu gittikçe kendini daha fazla hissettir-
meye başlıyor. 

İşte bu andan itibaren de tüm enerjisini, becerisini, yaratıcılığını 
vermeye çalıştığı ev işlerinin anlamsızlığı (dolayısıyla ev kadının 
anlamsızlığı) ortaya çıkıyor. Tekdüze, her gün tekrarlanması gere-
ken, yapılması zorunlu olmasına karşın hiç de özel bir yetenek, bilgi 
ve beceri istemeyen, insana bir şey katmayan "işler" ...Yapılan bir 
araştırmaya göre en düşük zeka seviyesinin becerebileceği "işler"... 
(Yapılan bir test sonucuna göre de okul dönemindeki zeka seviyesi 
ile ev kadınlığı sürecindeki zeka seviyesi arasında belirgin bir düş-
me gözlenmiş). 

Ekonomik zorunluğun dışında, diplomalı kadınların bir kısmı "ev 
kadınlığı mesleğini" seçme nedeni olarak çocuk bakımı/eğitimini 
gösteriyorlar. "Çağdaş bilim adamları ve uzmanlara göre çalışan 
kadınların çocukların sorunlu olma olasılığının çok yüksek olması (!) 
Oysa ki yapılan araştırmalar göstermiştir ki; Amerikan toplumunda 
nevroz vakalarının ve diğer ruh hastası çocukların annelerinin du-
rumu izlendiğinde bunların çok yüksek bir kısmı ev kadını. 

Kısacası; kadının ezilmişliğinin onun erkeğin karşısında "eksik" 
anatomik yapısının kaçınılmaz sonucu olduğunu; top lumsal, psikolo-
jik baskılanmalarının, sorunlarının buradan kaynaklandığını savunan 
S. Freud kadının cinsel olarak dahi kadınlığını gizleme gerektiği 
ahlak kurallarının egemen olduğu bir toplumda yaşamış ve o döne-
me özgü olan tezlerini evrensel bir düzeye getirememiş, bunları 
kendini izleyenlerin ferasetine bırakmıştı. Birçok tezi doğruluğunu 
yitirmiş olsa bile modem düşünürlerce ancak biçimde değişikliğe 
uğratılarak savunulmakta, özüne dokunulmamaktadır. "Toplumsal 
mesleğinden" hoşnut olmayan kadınlar; erkek gibi olmakla, erkeğe 
özenmekle, kendi cinsiyetini, cinsel kimliğini yadsımakla suçlanmak-
tadırlar. Bunun tedavisi de içinde yaşadıkları duruma tekrar uymaya 
çalışmalarıdır. (!) Sakinleştirici ilaçlar, yıllarca süren psikoterapiler, 
el uğraşları... 

İşte kadınların rahatsızlıklarının bu safhaya gelmemesi için daha 
önce değindiğimiz eğitim sisteminin yanlışlığına ilişkin olarak okul-
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larda "evlilik dersleri" okutuluyor. Kadın "ev kadınlığına" -ufkunu 
biraz genişletir gibi olduktan sonra- girdiğinde, bu denli şoke olma-
sın diye!  

Her kadının şoke olması diye bir durum da tabii söz konusu değil. 
Mesleğini "ev kadını" olarak saptamış, iyi bir eş ve anne olmayı 
amaçlamış bir kadın, kendi kendine çıkardığı ev ve çocuk iş lerinin 
bolluğu arasında hiçbir rahatsızlık duymayacak kadar sorunsuz hat-
ta mutlu olabilir. Veya seçim yapma safhasına geldiğinde önüne 
yığılıverecek sorunların (yeni bir yaşam düzeni, kendi çözümlemek 
zorunda olduğu ev ve çocuk sorunları, belli bir aradan sonra mesle-
ğe başlamanın getirdiği kopukluk, bunun giderilme zorunluğu, koca-
sı-çocukları hatta komşularıyla ilişkiler vs.) bolluğu karşısında geri 
adım atması işten bile değildir. Neticede daha kolay olanı seçip her 
türlü konfora haiz “tutukevlerine” dönerler. 

Oysaki tüm insanlık için sorun; insanın insan gibi yaşamasını 
sürdürebilmesidir. Kendinde "saklı" yeteneklerini, bilgi-beceri dene-
yimlerini ortaya çıkarabilmesi, onları geliştirebilme olanaklarına sa-
hip olması, yaratıcılığını sürekli, görüp topluma kazandırabildikleri-
nin de farkında olabilmesidir. Tarih boyunca aranan ve hâlâ aran-
makta olan bu değil midir? B. Friedan orta sınıfa mensup iyi bir mes-
leği olan (sekreterlik, tezgahtarlık gibi değil!) kadınlara çözümü get i-
riyor. Mesleğinize devam, ara verenlere de tekrar mesleğe geri 
dönme. Geri döneceklerse de fazla geç kalmamaları gerekiyor, ya 
da en başından meslek edineceklerse!... Ya gene aynı toplumda 
yaşayan alt sınıfa mensup kadınlar, bırakalım kadınlarını erkekleri. 
Onlar tüm bir değerler üreticisi sınıf olarak kapitalist toplumun ege-
men sınıflara sundukları olanaklardan yararlanabiliyorlar mı? Aksine 
belki de (ki hâkim ideolojinin empoze ettiği budur) emekçi kadının 
tüm arzusu günde 8 saat dışarda çalışmayıp yalnızca evinin kadını 
olabilmektir. Emekçi sınıf erkeğinin ise kendi yeteneğini, becerisini 
ortaya çıkıp geliştirebildiği bir mesleği dahi yoktur.  

Ya bizim gibi geri bırakılmış ülkelerde durum nedir? Yukarıda an-
latılanlar belki birçoğumuza uzun uzun düşünülüp, fikir jimnastiği 
sonucu çıkarılmış sorunlar gibi gelebilir. Toplumumuzda değil orta 
sınıf kadını için, çok az bir azınlık dışında böyle bir olanaklar bollu-
ğundan bahsetmek olanaksızdır. Değil kadının "kendi kimliğini" in-
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sanlığını bulup kanıtlamaya çalışması, böyle bir sorunun varlığından 
bile habersizdir. Sınıfsal artı cinsel baskının en katmerlisini omuzla-
rında taşır emekçi kadın. 

Binlerce yıldır yaşanıp kafaya çakılanları bir çırpıda silkip atmak 
olanaksızdır. Ama daha dün tabu sayılıp tartışılamayan, adı bile 
anılmayan sorunların bugün sıradan bir konu olarak tartışılabilmesi, 
gecikmiş de olsa, bir aşamadır. Cinsel baskının tarihin her döne-
minde var olmadığını, özel mülkiyetin yeşermesiyle beraber sahne-
ye çıkıp altı küsur bin yılda bugünkü haline geldiğini ve sosyalizmle 
birlikte ancak sahneden çekilmesinin maddi temellerinin atıla-
bileceğini söyleyerek bazı tabuları yıkmaya çalışmalıyız. B. Frie-
dan'ın kadını ile sorun ve çözümleri bize ne kadar uzaksa da, gele-
cekte önümüze dikilmesi kaçınılmaz sorunları sergilemesi açısından 
önemlidir. Kadın sorununun, imkânlarının en iyi olduğu koşullarda 
dahi çözümün ne kadar karışık olduğunu gösterecek yoğun bir mal-
zemeyi sunması açısından B. Friedan'ın kitabının bütün sosyalist-
lerce mutlaka okunmalıdır. 

 

TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ.  

Sayı 54. Temmuz, 1984.  
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İŞÇİ SINIFI İKİ CİNSİYETTEN OLUŞUR  

ÇEVİRİ İLE BAĞLANTILI OLARAK İŞ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BAZI 
AÇIKLAMALAR  

 

C.KAMİL  

 

Dergimizin bu sayısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ka-
dın sorununun çeşitli yönleriyle ele alındığı özel bir sayı olarak ta-
sarlanmıştı. Çok önceden tasarlanmış olan bu plan ne yazık ki, sür-
dürmekte olduğumuz tartışmaların daha fazla ilgi çekiyor olmasın-
dan olacak, hayata seçmedi.  

Kadın sorunu üzerine 13. sayımızda ortaya koyduğum görüşlerin 
örgütümüz saflarında olumlu ya da olumsuz tepkiler bulacağı ve 
yazıda savunulan değişik noktaların yoldaşlarca ele alınıp eleştirilip, 
geliştirileceği umudundaydım. Ne yazık ki bu konuda hiç bir girişimle 
karşılaşmadım. Bunda bir ölçüde Yazı Kurulu olarak fazla bir şey 
yapılmamış olmasının etkisi olduğuna inanıyorum. Ne var ki, başka 
sorunlara yönelmiş olan daha yoğun ilginin, başka sorunlarda yarat-
tığı engelleyicilik kadın sorununda da etkisini göstermiştir. Kişisel 
sorunlar ve bir başkasına saldırı söz konusu olduğunda yazı yaz-
mayı becerebilen birçok yoldaşın böylesine köklü bir sorun söz ko-
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nusu olduğunda hiçbir teorik çabaya girmemiş olmaları ders verici 
olmalıdır. Eğer yolumuzu teorik araştırmanın ışığıyla aydınlatmayıp 
kısmı ve kişisel sorunların karanlığına bastırırsak geleceğimiz yok 
demektir. 

Dişi cinsin adı altında devrimci mücadelenin gündeminde yer al-
mış olan sorun birçoklarımızın sandığı gibi yalnızca bir cinsin ezi l-
mesi sorunu olarak daraltılamaz -ki, bu daraltma bile insanlığın yarı-
sı ile ilgilidir.-  

Bu genel bir kavrayış komünist bakış açısının insanlığa ilişkin 
kavrayışını içerir. İnsanlığın yarısının, diğer yarının çıkarlarına göre 
düzenlenmiş bir dünyada bir eklenti olarak yaşamaya devam ettiği 
bir dünyada, bu ilişkilerin, gelecekte düzeltilebileceği avuntusuyla 
rahatlayıp, bu ilişkilere günlük somuttan ısladı karşısında isyan et-
meyen, bunun rahatsızlıklarını günlük olarak yaşamayan bir mantık» 
acaba sınıf baskısının yarattığı çarpılmayı görüp, kavrayıp, bunu 
ruhunda duyarak ona karşı isyan edebilir mi? Kuşkusuz ki, böyle bir 
kavrayışa sahip olmayanlar da kısmi olaylardan çıkarılmış bütünsel 
olamayan bir bakış açısı içerisinde düzene isyana girişmektedir ler. 
Ama böyle bir ihtilalci mantık, komünist olmak için yeterli değildir. Bu 
türden bir dürtülenme içerisinde, çelişmelerin uygun bir kesişme 
noktasında eski rejim devrilebilir. 

Ne var ki, sorun eski rejimin devrilmesiyle bitmez, ancak çözüm-
de zorunlu olan ilk adım atılmış olur. Esas önemli olan da bu adımın 
hangi doğrultuda atılmış olduğudur. Eski rejimi deviren yerine ne 
konulacağı konusunda şu ya da bu düşünceye muhakkak ki sahiptir. 
Eski rejimi deviren işçi sınıfı da aynı yükümlülüklerle yüz yüzedir. Ne 
var ki, işçi sınıfının eski rejimi ortadan kaldırmasını bir iktidar biçim i-
nin yerine bir başka iktidarın getirilmesi ve sınıflar arasındaki ilişkile-
rin kısmi değişikliklere uğraması olarak tanımlayamayız. Bunun "in-
sanlığın tarih öncesinden tarihe geçiş" olduğunu söyleriz. Bu derin 
anlamlı basit ifadenin bize anlattığı yeni türden bir insanın yaratıl-
ması zorunluluğudur. Kuşkusuz bu, insan zihninin bağımsız tanım-
lamasıyla oluşturulmuş bir yaratık değildir. Nasıl ki, komünal toplu-
mun tanımladığı bir insan tipi, feodal ya da kapitalist toplum ilişkile-
rinin tanımladığı bir başka türden insan tipi şekillenmişse komünist 
bir toplumun ilişkilerinin tanımlayacağı bir başka türden insan tipi 
şekillenecektir. Bu ilişkilerin ortaya çıkmasından önce kapitalist top-
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lumun yaratmış olduğu insan tipini tanımladığımız gibi detaylı tanı-
ma gidebilmek olanaklı değildir. Değildir zira insanın şekillenmesine 
neden olacak faktörlerin, ortada olmayan bir toplum içerisinde nasıl 
kesişeceklerini ve dolayısıyla nasıl bir toplam sonuç üreteceklerini 
bugünden var olan verilere dayanarak mutlak bir determinizmle -
yani kadercilikle- ortaya koyabilmek olanaklı değildir. 

Eğer mutlak bir insan özü tanımı yapabilmiş olsaydık, komünist 
toplumun bu özü açığa çıkaracak ilişkiler ağına sahip olacağını söy-
lerdik. Ama bu ifadenin kendisinin anlattığı gibi, totolojik bir belirleme 
olurdu. Yani önceden tanımladığımız -bildiğimiz demek- insan özü 
veri olarak alınmaktadır. Halbuki biliyoruz ki, insan tarihsel bir varlık-
tır. O hem çevresini yapar, hem de kendisini. Çevresini, içinde bu-
lunduğu belirlenmeler ve tesadüfler içerisinde değiştirirken kendisini 
de değiştirmiş olur. Böylesine bir sonsuz etkileşim zinciri içerisinde 
gelişen insan her zaman bir başka şeydir. Böyle sürekli bir değişim 
içinde olan insanı, demek ki "özü"yle tanımlayabilmek olanaklı de-
ğildir.  

Ama bu insan üzerine hiçbir şey söyleyememek, gelişim konu-
sunda, değişik ilişkilerin ortaya çıkacağı ve bunların değişik kesiş-
melerine göre bilemeyeceğimiz bir insanın oluşacağından daha faz-
la bir şey söylemek mümkün değildir anlamına mı gelir? Gelmez. 
İnsanı diğer canlılardan ayırt eden temel bir karakter vardır ki, bu 
bize insan üzerine bilmemiz gereken temelleri verir. Bu türden en-
gellemeden kurtarılması gereken insanın zihinsel faaliyetidir. İnsa-
nın zihinsel faaliyeti kuşkusuz doğal engellerle sınırlanmıştır. İnsan, 
insan olurken bu doğal engellere karşı savaşarak kendisini yap-
mıştır. Ne var ki, kendisini belirli bir doğal çevre içerisinde, o doğal 
çevreyi dönüştürme eylemi içerisinde yapan ihsan aynı zamanda, 
kendini yapma eylemini sınırlayan, durduran ilişkileri de yaratmıştır.  

Sınırlayıcı, durdurucu olan bu ilişki aynı zamanda gelişmenin de 
motifi olmuştur. Doğal çevreyi dönüştürme eyleminde ortaya çıkan 
bu durdurucu-geliştirici ilişkiye i; bölümü diyoruz. İlk bakışta, var 
olan iş bölümü, ortaklaşa çalışmanın en verimli biçimi olarak görülür. 
Verimliliğinin ortaya çıkmasının nedeni, aynı işi -yetenekler eşit ol-
mak koşuluyla- en çok tekrarlayan kişinin o işi yapmada en usta 
hale gelmesine bağlıdır. Belirli bir işe böylesine yoğun bir dikkatin 
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yönelmiş olması o isin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağla-
makla kalmaz, aynı zamanda o işin, daha da geliştirilmesi, inceltil-
mesi konusunda yeni fikirlerin ortaya atılmasını da sağlar. 

İlk olarak değişik faaliyet alanlarına ayrılmak biçiminde gerçek-
leşmiş olan is bölümü (örneğin tarımcılıkla avcılık gibi) giderek aynı 
alan içerisinde parçalara ayrılmaya başlamıştır. Detaylanan bu iş 
bölümü aynı zamanda, insanın temel özelliği olan zihinsel faaliyetini 
de giderek daralan bir alana hapsetmeye başlamıştır. Böyle bir sü-
reç işbölümünün başlamış olduğu günden günümüze değin sürmüş 
ve kapitalizm ve onun kendi içerisindeki evrimiyle de zihinsel faaliyet 
bir kısım insanlardan tümüyle koparılıp alınma noktasına doğru yü-
rümektedir.  

Her ne kadar eğitim olanakları kapitalizmle birlikte büyük ölçüde 
gelişmişse de bu, iş sürecinde kol emeği kullanma durumunda olan 
proletarya için zihinsel faaliyet sıfır noktasına doğru ilerlemektedir. 
Kakmanın başına dikilip yalnızca birkaç düğmeye basan insanın iş 
süreci içerisinde zihinsel faaliyeti tümüyle durmuş demektir. Aynı iş 
şartlandırılmış bir maymuna bile yaptırılabilir. Seri üretim bandında 
herhangi bir vidayı takan işçinin durumu da, tek başına aynı türden 
belli sayıda parçayı üreten (akort çalışan) işçinin durumu da tama-
mıyla aynıdır.  

Burada hareket biçimlerinin olduğu gibi tekrarlanmasından daha 
fazla bir şey yoktur. Bu düzeye ulaşıldığında artık böyle bir uzmanlı-
ğa ulaşmış olan işçinin aynı işin daha iyi yapılabilmesi için fikir üret-
meye de hakkı yoktur, zira bu konuda da iş bölümü gelişmiş ve onu 
yapmak da bir başka uzmanın işi olmuştur. Kuşkusuz iş bölümü, 
farklı işler arasında uzlaşma olarak başlayıp gelişirken, salt zihinsel 
faaliyet de ayrı bir alan olarak ayrılmış ve kendi içerisinde incelmeye 
(daha alt uzmanlık dalları olarak) devam etmiştir.  

Kapitalizm her türden faaliyeti verimliliği arttırmanın yolu olarak, 
inceltilebildiği ölçüde incelttikçe insanın temel ayırt edici özelliği, işçi 
sınıfı için sıfıra doğru zorlarken zihinsel faaliyet alanında da benzer 
bir durumu yaratmıştır. Böylesine detaylanma ise insanın seçme 
olanaklarını hemen hemen ortadan kaldırmış ve insanda yaptığı işe 
karşı bir çeşit düşmanlığı geliştirmiştir. Kuşkusuz bunun farkında 
olan kapitalistlere, bu çelişkinin eyleme dönüşmesini de engellemek 
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için yollar düşündürmüştür. İşten böylesine kopmuştuk, o işin sağla-
yacağı başka şeylerle "telafi" edilebilir. Bunun tipik örneklerinden biri 
tespit edilen üretimin üstüne çıkan işçinin prim elde etmesidir. Ama 
bu durumda çalışanın yaptığı işle olan ilişkisi de değişmekte tam 
tersine aynı durum daha da şiddetlenmektedir. 

Bu çelişkinin üzerine dikkatle eğilmiş olan Marx, komünist toplum 
üzerine söz ederken, insanın değişik alanlarda faaliyet gösterebil-
me, seçme yapabilme olanağına sahip olabileceği bir ilişki biçimi 
tanımlamıştır. Ama burada dikkat edilmesi gereken Marx'ın yaptığı 
işin belli bir insan özüne göre şekillenmiş ilişkiler ağından oluşan bir 
toplum tanımlamak değil, zihinsel faaliyetten, insan olma özelliğin-
den koparılan insanın, bunu yaratan ilişkilerden kurtarılması ve ken-
di kendini yapmaya özgürce devam edebilmesi olduğudur.  

Böyle bir kurtuluşun koşulları var olan ilişkilerin, bunlar içerisinde 
belirleyici olan mülkiyet ilişkilerinin değiştirilmesiyle başlar. Ancak 
mülkiyet ilişkilerinin -en kaba biçim olarak mülkün bireyden alınıp 
tüm topluma devredilmesi- hukuki anlamda değiştirilmesi iş bölümü 
açısından, işçi sınıfını zihinsel faaliyetten tecrit etmesi, seçeneksizlik 
içerisinde tutması açısından hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmez. 
İşçiler hukuki olarak mülk sahibi haline gelmekle buna bağlı olarak 
işletmenin kararlarını belirleme hakkına sahip olsalar da, fabrika 
içerisinde işin örgütlenme biçimi aynı kaldığı müddetçe (seri üretim 
bandı orada durup işçi banttaki uzmanlaştığı sabit yeri korudukça) 
zihinsel faaliyetten esas olarak tecrit konumunu sürdürür. 

Gelişmenin daha ileri aşamasında (komünist toplumda) ortadan 
kalkacak olan kafa ve kol emeği arasındaki farklılık bu doğrultuda 
siyasal iktidarın ele geçirilmesinin hemen ardından atılacak adım-
larla başlamazsa, hep yarına ertelenecek ve beklenen ayrılığın or-
tadan kalkması da hep beklenecektir. Bu nedenle kafa emeği ile kol 
emeğinin birbirinden sonuna kadar ayrılmasını temel alan kapitalist 
iş süreci hemen değiştirilmeye başlanmak zorundadır. Eğer sosya-
list toplumda verimliliği arttırmak amacına yönelik olarak, kapitalist 
toplumdakinin aynı olan iş örgütlenmesi devam ettirilirse kafa emeği 
ile kol emeği arasındaki çelişki bir başka koşulda aynıyla yaşan-
maya devam eder.  



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          367 

 

Burada şu nokta hatırlatılmak zorundadır. Kapitalist iş örgütlenme 
biçimi, yani uzmanlığı, bireyi makinanın eklentisi haline getirecek 
noktaya kadar geliştiren örgütlenme biçimi, bu ilişkiye uygun maki-
naların, teknolojinin geliştirilmesini de gerektirmiştir. Dolayısıyla ka-
pitalist iş örgütlenmesinin reddi bir ölçüde belli bir teknolojinin de 
reddi anlamına gelmektedir. Örneğin seri üretim bandının bizatihi 
kendisi bir teknolojidir. Bu teknoloji aynıyla korunarak sosyalist bir 
ilişkiye hizmet edemez. Sosyalist bir insanın koparıldığı zihinsel faa-
liyete yeniden kavuşması zorunluksa bu zorunluluğun yalnızca iş 
dışında değil aynı zamanda fiilen sürdürmekte olduğu iş içerisinde 
de gerçekleştirilmesi gerekir. Zaten iş dışında zihinsel faaliyete ka-
vuşma düşüncesi toplumsal değil bireysel bir çözüm yoludur ve bu 
yoldan gidildiğinde toplumsal üretimin olmadığı bir tabloyla yüz yüze 
geliriz. Komünist toplumda herkesin istediği işi yapacağını söyle-
mek, insanların sabahleyin balık tutmaya öğlende yüzmeye, akşa-
müstü de kafa çekmeye gideceği demek değildir. Şüphesiz insan bu 
ve benzeri bireysel faaliyetleri de gerçekleştirecektir. Ama asıl top-
lumsal açıdan anlamı olan işler içerisinde seçme yapabilme olanak-
larına sahip olarak her türlü sınırlayıcıdan kurtulmuş olacaktır. 

Bazen üretim faaliyetlerinin robotlara devredildiği bir dünya tasar-
layarak, insanın özgürleşmesinin örneklendiği olur.  

Bu insanın ebedi tatile çıkması ve dolayısıyla kendi sonunu ge-
tirmesi demek olur. Eğer robotlar her türlü üretim faaliyetini gerçek-
leştirecek hale gelir ve insanları balık tutmaya gönderirlerse, kendi-
lerini üretme kabiliyetine de sahip olabileceklerinden insanlara iht i-
yacı olmayacak ve insanoğlu sahneden çekilmek zorunda kalacak-
tır. Ama robotlar ne ölçüde gelişirlerse gelişsinler, insanlar toplumsal 
bir üretim gerçekleştirme olanağına ve zorunluluğuna sahip olacak-
lardır. Bu üretim, kuşkusuz gittikçe insanın ayırt edici özelliği olan 
zihinsel üretim doğrultusunda gelişecektir. Bu iş süreci sorunu as-
lında daha da kapsamlı ve bugün üzerinde ciddiyetle durulması ge-
reken bir 'nokta.  

Bu kısa açıklama çeviride yer alan tartışmanın kavranabilmesi 
açısından gerekliydi. Aşağıdaki çeviri Harry Braverman'ın iş süreci 
üzerine yapmış olduğu tahlilleri, kadın sorunu açısından ele almak-
tadır.  
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Çeviride anlaşılmasında zorluk olan ya da bazı bağlantılara işaret 
edilmesi gereken noktalara ilişkin alt notlar koymak ayrıca gerekli 
oldu."  

MAKALENİN YAZARLARI 

Rosalyn Baxandall - New York Devlet Üniversitesi Amerika 
(SUNY) Araştırmaları bölümünde ders veriyor. Linda Gordon'la bir-
likte, Amerika'da çalışan Kadınlar: Birleşik Devletlerde İşçi Sınıfı 
Kadınlarının Belgesel Tarihi (America’s Working Women: A Docu-
mentary History of Working - Class Women in the United States.) 

Elizabeth Ewen, SUNY'de aynı bölümde ders vermektedir. Yüzyı-
lın basında New York'taki göçmen kadınların durumuyla ilgili bir in-
celeme hazırlamıştır. 

Linda Gordon - Boston, Massachusetts Üniversitesinde asosiye 
profesör. Kadın Bedeni, Kadın Hakları (Women's Body, Komen's 
Rights-1976) adlı kitabın yazarıdır. Kitap esas olarak doğum kontro-
lünün tarihi üzerinde durmaktadır. 

 

İŞÇİ SINIFI İKİ CİNSTEN OLUŞUR  

Harry Braverman’ın (12) Labor and Monopoly Capital kitabında 
odak noktasını oluşturan, sanayi kapitalizminin gelişiminde iş sure-
cini yeniden örgütlemesi ve sürekli olarak parçalara ayrılması (13) 
feminizm açısından özel bir öneme sahiptir. Bu vurgulama, halkın 
emeği konusunda yenilenmiş devrimci görüşü, yalnızca ürünlerin 
mülkiyetinin değiştirilmesiyle sosyalizmin yaratılamayacağı, iş süre-
cinin ve günlük yaşamın da dönüştürülmesinde Israr eden görüşü 
temellendirmektedir. Kadınların ve tüm işçi sınıfının güçsüzlüğü yal-
nızca maddi mahrumiyetlerden gelmemekte aynı zamanda baskıcı 
bir iş bölümünün insani yeteneklerimizi tahrip etmesinde yatmakta-
dır. 

Ama işbölümünün yarattığı tahribatın boyutunu anlayabilmek acı-
sından, Braverman'ın kapitalist sanayide toplumsal işbölümü ve 
detaylı işbölümü arasında yapmış olduğu ayırım yeterli olamamak-
tadır. (Birincisi marangozlar ve basımcılar, çiftçiler ve tüccarlar gibi 
ana faaliyet alanlarındaki farklılaşmayı -işbölümünü- ikincisi de bant 
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ta ya da giyim eşyası üretiminde her bir işçinin sadece bir parçayı 
yapması gibi tek bir üretim birimindeki iş sürecinin parçalara ayrıl-
masını kastetmektedir.) Braverman 3. bölümde, kapitalist meta üre-
timinden önce, toplumsal işbölümünün temel bir eşitsizlik yaratma-
dığını öne sürmektedir: 

"...toplumsal işbölümü toplumu parçalara ayırırken, detaylı işbö-
lümü insanları bölümlere ayırır ve toplumun parçalara ayrılması bi-
reyleri birleştirirken, bireyin parçalara ayrılması ....kişiye ve insanlığa 
karşı suçtur." (14)  

Bize öyle geliyor ki, toplumsal işbölümü de kişiye karşı işlenmiş 
bir suçtur. Üretici ve yeniden üretici emeğin zaman ve mekan bakı-
mından bölünmemiş olduğu bir toplumu göz önünde bulundurarak 
işe başlamamız gerekir; bu bölünmeyi, fabrikanın kurulması ve iş-
gücünün satılmasıyla yalnızca kapitalizm yaratmıştır. Yine de kapi-
talizmden ya da sanayileşmeden çok önce hiyerarşik bir iş bölümü 
ortaya çıkmıştır. Bu iş bölümü kadınları en sınırlayıcı, en az saygı-
değer işlere zorlarken, en saygı gören, gelir getirici ve güçlü işleri -
üretim tarzı avcılık ve toplayıcılıktan, tarım ve zanaatlara kaydıkça 
bunun özgüllükleri de değişmiştir.- erkek cinse ayırmıştır. Bu iş bö-
lümünden de insan karakterinin erkek ve kadın olarak bölünmesi 
doğmuştur. (15) Bu bölünmeyle birlikte erkek ve kadındaki zihinsel ve 
duygusal yeteneklerin genişliği ve karmaşıklığı son derece azalmış-
tır. 

Böylece kapitalizm kendi işbölümünü, insanlık arasında zaten 
büyük bir eşitsizlik yaratmış ve insanlığı sakatlamış olan kültür dü-
zeyine kadar uzanmış mevcut bir işbölümünün üzerine kurmuştur. 
Emeklerinin, kapitalizmden önce, daha maharetli ve bütünsel oldu-
ğunu Braverman'ın gösterdiği zanaatkârlar ve çiftçiler değersizleşt i-
rilmiş (aşağılanmış) (16) kadın emeği karşısında zaten imtiyazlara 
sahiptiler. Köylüler ve zanaatkârlarında, onlara yiyecek giyecek ha-
zırlayan, çocuklarını büyüten, arkalarından ortalığı temizleyen karı-
ları vardı. Kadın emeğinin bu değersizleştirilmesi ödenmemiş emek-
te olduğu kadar ödenmiş emekte de kapitalizm tarafından devam 
ettirildi ve yoğunlaştırıldı.  

Dahası, kapitalizm, iş diye kabul edilmeyen birçok alanda - eğ-
lence, yeniden üretim çocukların toplumsallaştırılması, tüketim - 
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insanları sakatlamaya devam etmiştir. Gerçek metalaşma deneyimi 
ve kişinin kendine ait amaçlar üzerindeki denetimini kaybetmesi iş 
yerinin çok çok ötelerine uzanmıştır. Bu yabancılaşmanın yarattığı 
bilinç yalnızca insanların çoğunun işte geçirdiği on küsur saat içeri-
sinde değil, aynı zamanda kalan saatlerdeki, yemek, alışveriş, te-
mizlik, yemek pişirme, çene çalma, araba kullanma, televizyon sey-
retme sırasında oluşur; bu bilinç oluşturucu deneyimlerin bazıları 
rüyalarımızda bile üzerinde daha çok durduğumuz ve derinden etki-
lendiğimiz şeyle olurlar. 

Bu şekilde dikkati ücretli emek üzerinde odaklaştırmakla Braver-
man işbölümünün en zararlı yönlerinden birinin ihmal etmiş olmak-
tadır. Dahası, ödenmemiş çalışmayı ve işçi sınıfının faaliyetini ihmal 
etmekle, Braverman ücretli işçilerin kendilerinin bilinci konusundaki 
tahlilini güçsüzleştirmektedir. (17) İşyerinde aşağılanmış emeğin akıl 
dişiliğini güçlendiren ve ona akla uygunmuş gibi bir görünüm veren 
işyeri dışında oluşmuş bilinç, işyerine taşınır. Braverman'ın, dikkat i-
ni, ücretli emeğe ve üretim sürecine sınırlanmış bir biçimde yönelt-
miş olmasının, kitabına derinlik ve hassaslık kazandırmış olduğu 
doğrudur. Ve böyle bir sınırlama yapma tercihinin, ona mümkün 
olan en büyük katkıyı yapma olanağını vermiş olması muhtemeldir. 
Ama uzun vadede işçi sınıfının ve özellikle onun stratejik kuvvetinin 
bütünsel bir anlatımı tüm üyelerinin yaşamlarının bütünsel bir anla-
tımını gerekli kılar. 

Dahası, yaşam tecrübeleri işçi sınıfının bireyleri için olduğu ka-
dar, kapitalistler için de önemlidir. Tekel çağında kapitalistler sınıf 
olarak üretim ve gerçekleşmeyle eş derecede önem taşıyan ve birbi-
rinden ayrılmaz sorunlar olarak uğraşmak zorundadırlar. Yöneticiler 
olarak, işçilerden yalnızca artı-değer sızdırmak değil aynı zamanda 
onlara kendi emeklerinin ürünlerini satın almaya ve kapitalist üretim 
tarzının yeniden üretime uygun bir biçimde kendilerini yeniden üret-
meye zorlamak zorundadırlar. Bu birleşik görevler dizisinde kapita-
listler kadınlar ve erkeklere, ücretli ve ücretsiz işçilere aynı derecede 
ihtiyaç duyarlar. 

KADINLARIN ÜCRETLİ EMEĞİ 

Sanayileşme kadın çalışmasının karakterini önemli boyutlarda 
değiştirirken, aynı zamanda daha önceki tarihsel cinsel işbölümün-
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den de yararlanmıştır. Kurumlaşmış bir cins ayırımı sistemi, hem 
evde hem de çalışmaya ve toplumsal ilişkilere egemendir. Gerçek-
ten, bu kurumlaşmış sistemi anlamak için ev ve işin karşılıklı olarak 
birbirlerini destekleyici ilişkisini ve ücretli işgücünde kadınların özel 
konumunu anlamak zorundayız. Kadınların yerine getirdiği ücretli 
işin çoğu aile içerisinde yerine getirilen işlerin bir uzantısıdır; hizmet, 
temizlik, yardım, düzeltme, bakım. Kadınların üçte biri yedi iş kate-
gorisinde çalışmaktadır: Kâtiplik, hizmetçilik, perakende satış, gar-
sonluk, muhasebe, hemşirelik, öğretmenlik. Tüm işgücü içerisinde, 
kadınlar, değişik, daha az istenen ve daha az ücret ödenen ayrı bir 
iş pazarında "cins ayırımına tabi kılınmışlardır" ("sexegate"- cins ayrı 
tutulmak, cinse göre bölünmek anlamında türetilmiş bir fiil - ç.) 

Rekabetçi kapitalizm döneminde bu "cins ayırımı" (sexegation) 
kadının ekmek parası kazanan olmadığı yanılsamasına dayandırılı-
yordu. Son toplumsal tarih araştırmaları ise bu miti ortadan kaldır-
maktadırlar. Çünkü işçi sınıfı erkeklerin ücretlerinin ailenin geçimine 
nadir hallerde yettiği ve 19. yüzyılda kadınların kazançlarının karak-
teristik bir biçimde (aile bütçesi için) ek değil temel olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bununla beraber, tekel öncesi dönemde evli kadınların ev 
dışında düzenli olarak çalışmasının benimsenmiş bir biçim olmadığı 
ve böyle durumların genel olarak bir talihsizlik olarak görüldüğü doğ-
rudur. Eşler, normal olarak aile bütçesine evde yapılan işlerle - ke-
nar bastırma, bahçecilik, çamaşırcılık, dikiş, parça, iş ve bir yığın 
başka türden evde yapılabilen ücretli iş - katkıda bulunuyorlardı. 

Bugün, tekelci kapitalizm döneminde, evli kadınların ev dışında 
istihdamı, yeni emek talebinin, işgücü içerisinde hizmet ve kâtiplik 
kesimlerini hızla arttırmasıyla gittikçe benimsenmiş bir biçim haline 
gelmektedir. Braverman'ın kitabı, çalışma koşullarını, ücretli iş gü-
cünün genişleyen kesimlerinde kadınların başat olduğu ve ücretli 
emeğin ana kesimini oluşturabilecekleri şeklindeki değişikliklerin tüm 
işçi sınıflarını dönüştürmekte olduğu anlayışı içerisinde araş-
tırmaktadır. Braverman'ın tezinin önemli bir parçası kâtiplik ve hiz-
met işinin gittikçe fabrika karakteri kazanmakta olduğudur. Bu temel 
kavrayışı kabul etsek de özellikle cinsel işbölümünün sonucu olan 
önemli dolayımlar da görmekteyiz.  

Cins ayırımı sık sık işin rasyonelleştirilmesinin önüne engel diker. 
Erkek yöneticiler sekreterlerine işteki karıları gibi muamele eder ve 
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işle ilgisi olmayan kaprislerine yanıt vermelerini beklerler. Bu neden-
le yöneticiler özel sekreterlerinin başkaları tarafından da kullanılma-
sına itiraz ederler. Büro işlerinin bant sistemine göre yeniden örgüt-
lenmesine karşı (18) muazzam direnişler oldu. Son zamanlarda ITT, 
stenografik yazdırma* makinalarına doğru bir kaymanın olup olma-
dığını {sekreter yerine doğrudan kayıt yapan makinaların kullanımı-
nın artıp artmadığı - ç.) tespit etmek üzere kendi işletmelerinde bir 
araştırma yaptırdı ve bir tane bile bulunmadığını tespit etti. IBM'de 
bant sistemi büro çalışmasını uygulamaya kalktığında hem sekreter-
lerden hem de yöneticilerden gelen bir direnişle karşılaştı. 

Kadın işlerinin çoğunun yardımcı nitelikte olmasının özel sonuçla-
rı da vardır. Kadınların ücretli işlerinin çoğu, kamu ihtiyaçlarına ce-
vap vermek, insanlara yardım, sosyalist bir toplumda olumlu insani 
değerleri olabilecek olan işlerle ilgilidir. Ürünlerden farklı olarak, ka-
dınların sağladığı hizmetlerin çoğu ne kendileri ne de kamu için 
kendiliğinden fark edilir niteliktedir. Bu yüzden de hizmet işçilerinin 
sömürüldüklerinin bilincine varmaları daha zordur. Yaptıkları işe son 
verdiklerinde yoksul insanların bundan şiddetle zarar göreceklerini 
iyi bildiklerinden, hizmet işleri için grev yapmak da daha zordur. Di-
ğer yandan da böyle kadın işçilerin genellikle hizmet ettikleri müşte-
riler ve tüketicilerle birlikte kişilik kazanmalarından dolayı, uzun va-
dede tüm işçi sınıfını kapsayan bir sınıf bilinci geliştirmeleri de daha 
kolay olabilir. (19) 

Kadınlar tam gün istihdam edilseler ve ücretli işlerinden hoşlanıp 
kendilerini bu işle niteleseler de toplum ve onun içinde yer alan ka-
dınlar kendilerini hala esas olarak aile içerisinde oynadıkları rollerle 
nitelemektedirler. Bu kadınlık bilinci (kadın olarak ayırt edilme bilinci 
olumsuz anlamda- ç) çalışan kadınların çalışma günlerini doldur-
maktadır. Bu bilinç, onları fiziki ve zihinsel olarak işlerinden uzak 
tutan evdeki zorunluluklar ya da patronların onların davranışlarını 
yanlış yorumlaması ve küçük görmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu çifte 
çalışmadan dolayı, kadınlar işle ev arasındaki bu geniş aralığı nasıl 
aşacakları konusunda seçim yapmalıdırlar. Ve bu seçimler, düşük 
ücretli ve gelişme için daha az olanaklı olsa da, onları aile rollerine 
daha yakın tutacak, erkeklerin ihtiyaçlarını karşılama şansı tanıya-
cak, örneğin güzel giyinmeye imkân verecek türden işleri kabul et-
meyi gerektirir.  
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Bu nedenle, ev ve çevrenin, "özel alan"ın onun nasıl etki lediğine 
bakmaksızın emek pazarının, "kamu alanı"nın nasıl işlediğini anla-
mak bile olanaksızdır 

KADINLARIN ÖDENMEMİŞ EMEĞİ 

Tekel öncesi dönemde, kadınların evdeki ve toplumdaki faaliyeti 
çeşitli açılardan sanayi sermayesinin dışında bulunuyordu. Ücret 
sistemi işçi sınıfı ailelerin toplumsal yaşamlarının içeriğini gittikçe bir 
kalıba döküyorduysa da, ailenin kendisi henüz esas olarak sanayi 
üretiminin ritmi ve ilişkileri tarafından tanımlanmamıştı. Birçok insan 
açısından aile eski dünyanın işçi sınıfı ve köylü kültürü çerçevesinde 
kalmıştı. Kadınlar ataerkil otoritenin egemenliği altındayken, günlük 
yaşamlarının üretim ve yeniden üretimi kendi denetimleri altındaydı. 
Ataerkil bağlamda bile erkekler yiyecek giyecek yapımına, aile eği-
timine, sağlık hizmetlerine ve kadınların kendi topluluklarına katılma-
larına karışmamışlardır. Bu çerçeve içerisinde kadınlar, nesilden 
nesile aktarılan ve topluluğun üyelerinin her nesli arasında paylaşı-
lan bir çeşit evrensel, uzmanlıklara bölünmemiş zanaatkârlık (örne-
ğin örgüden doğum kontrolüne kadar) pratiğini sürdürmüşlerdir. 

Tekellerin doğusuyla birlikte, yeni toplumsal örgütlenme biçimleri 
ortaya çıkmaya başladı. Hizmet ve malların meta pazarının geniş-
lemesi sanayiyle kadınların ilişkisinde tarihsel bir kopuş yarattı. (20) 
Muhtemeldir ki tekelci sermaye işçi sınıfı kadınlarının yaşamı üze-
rinde kapitalizmin kendisinin doğuşundan daha belirleyici olmuştur. 
Denetlenen pazar ihtiyacı tüm toplumsal potansiyel kar kaynakları-
nın harekete geçirilmesini gerektirdi. Güncel yaşamın kendisi de 
kapitalist egemenliğin egemenlik tasarımları içerisine dahil edildi; bu 
alan istila edildi, yeniden düzenlenip, tanımlandı. 

Sanayi ve hizmet kesimleri, kadının geleneksel görevlerine el ko-
yup onları bitirilmiş meta ve kurumlaşmış hizmetler biçimine soktu. 
Kadın çalışmasının toplumsal karakteri ve anlamı tanınamayacak 
şekilde değişikliğe uğratıldı. "Değersizleştirilmiş" iş sürecinin "üret-
ken olmayan" alanındaki doğrudan uzantıları oluştu. Kadın işçi öyle-
sine değişti ki, yeni "ev işi" kavramı (tekelci sermayeye yakınen bağ-
lı ve tekel yönetiminin ilk on yılında yaratılmış bir kavram) geçmişin 
evrensel zanaatkârlığına çok az bir benzerlik taşır. Kadın işi, yarat-
maktan gözetimciliğe dönüştürüldü. Kadının bir zamanlar başından 
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sonuna kadar kendisinin ürettiği, şimdi toplumsal olarak üretilmiş 
mal ve hizmetler olarak tüketime hazır hale getirilmişti. Kapitalist 
yayılma açısından ev bir iç pazar haline getirildikçe, kadın işi de 
küçük zanaatkârlıktan "makina gözetleyicisi" (makinin parçası gibi-ç) 
tanımına dönüştü. 

Makinalaşma ve modern ürünler, geleneksel tatsız kadın işlerinin 
bir kısmını gerçekten ortadan kaldırırken, kadınların işgal ettiği alanı 
anormal bir şekilde işgal edecek ve denetim altına alacak şekilde 
kullanıldılar. Evin teknik istilası kadın işinin değersizleştirilmesiyle 
yakından ilgilidir. Mallar ve hizmetler evin dışında yaratıldıkça, nasıl 
kullanılacaklarının yetkisi de topluluğun ellerinden çıkıp anonim şir-
ketlerin eline geçti. Bilimsel yönetimin temel hareket ettiricisi-
kavrama ve icra arasındaki ayırım evdeki kadın işini de gittikçe şe-
killendirdi. Kapitalizm kadınlara nasıl çalışmaları gerektiğinin yanın-
da, günlük ihtiyaçları için neleri satın almaları gerektiğini de anlattı; 
ev tekel önceliklerinin bir modeli haline geldi. Ev içi sağlık tedbirle-
rinden çocuk bakımına kadar günlük yaşamın yaratılması ve yeni-
den yaratılmasını ilgilendiren iş süreci kadınlardan menajerlere ve 
özel görevlilere devroldu: Doktorlar, yardımcılar, psikologlar, pazar-
lama araştırıcıları.  

Bu süreçlerin çerçevesinin tayini tekelci denetim zincirinde mer-
kezileşti ve ona bağlandı. Artık kadınların, reklamlar ve bilinç şekil-
lendirici sanayiler tarafından belirlenip, özel olarak yönetilen ev işle-
rini yerine getirmeleri beklenmektedir. Değişen temizlik, çocuk ba-
kımı ve cinsellik anlayışları bu gelişmeye yakından bağlıdır. Bu yeni 
tarzda ev, iş sürecini, zamanda dizilişi ve tekelci sermayenin top-
lumsal dinamiğini oluşturan hiyerarşik otorite biçimini yansıtır. Ka-
dınlar kendi işlerini denetleme kabiliyetini kaybettiler ve günlük yaşa-
mın kendisini değersizleştirmeyi cesaret lendiren ve bundan kar sağ-
layan yeni otoritelerin kölesi oldular. 

Tekelci sermaye günlük yaşama nüfuz etmeyi bilinci alçaltmak ve 
kadını metalaşmış toplumsal yaşam görüşüne bağımlı kılmak için 
tasarlanmış sanayileri yaparak tamamladı. Bu, bir yaşam biçimi ola-
rak, kadının kolayca evden işe aktarabilmesini olanaklı kıldı. Örne-
ğin, hazır pasta kutularının ve şampuanların üzerindeki talimatların 
(kapağı için, saçları ıslatın, şampuanla ovun, kurulayın, tekrarlayın) 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          375 

 

Braverman'ın sanayi ve ofis çalışmasından aktardığı talimatlarla 
dikkate değer bir benzerlikleri vardır. Her ikisinde de üretim süreci 
sadece yetkili kişilere bir sır olarak kalır. Kadınlarla ilgili olarak kapi-
talist sanayinin amacı kadınları sıkı bir biçimde sermayenin kolları 
arasına yerleştirmektir; yalnızca nihai olarak uyumu bir tüketici değil, 
aynı zamanda, ev dışıyla bütünleşmeye hazır evdeki işçiler olarak 
da.  

"Üretken olmayan" sanayiler aynı zamanda, kapitalist bir kadın 
bilincini eğitir ve geliştirir; kadınlar evde ve işte "değersizleştirilmiş" 
emeği benimsemece hazırlamak için tasarlanmış değerler /e hayal-
ler üretirler. Evde pasif olarak şekillendirilen kadın, ev dışında da 
pasif bir işçi kadın yaratır. Ev yaşamını tekelleştirme tekelci girişimi, 
iş sürecinin kendisinin şekillendirilmesi tekelci girişimin tamamlayıcı-
sıdır. 

SONUÇ 

Bu yorumların hiçbiri Labor and Monopoly Capital'in (emek ve te-
kelci sermaye) önemini azaltmaya yönelik değildir. Üzerinde dur-
mamızın nedeni, feminist tahlile belki de yazarın farkında olmadan 
yaptığı önemli katkıdır. Yorumlarımızın amacı akademik itirazlar 
yükseltmek de değildir. Esas olarak sosyalist feminist devrimci bir 
hareketin yaratılmasıyla ilgili stratejik mülahazalardan gelmek-
tedirler. Braverman'ın en büyük katkılarından biri çağdaş işçi sınıfı-
nın karma-karışıklığını ve onun farklılıklarının birliğini anlamış alma-
sıdır; kadınların da işçi olduğu anlayışına yüzeysel bir şekilde de-
ğinmekle yetinmemiş, tersine bu anlayışı bütünüyle tahlillerine dahil 
etmiştir.  

Kapitalizmin devamında ve işçi sınıfının tecrübesini yaratmada 
hem ücretli hem de ücretsiz emeğin önemini her zaman akılda tut-
madıklarında, sosyalistler işçi sınıfını işçilerle eşitleme hatasına dü-
şebilirler. Tam tamına işçi sınıfı bir sınıf olduğundan ve yalnızca 
bireylerin toplamından ibaret olmadığından, onun kültürü ve dene-
yimi (21) hem farklı hem de birleşik olarak anlaşılmalıdır. Kadınlar ve 
erkekler, o kadar çok bir arada yaşarlar ki, özel olarak anlayış ve 
deneyim değişiminde (alışverişinde) bulunurlar. Bu deneyimin bü-
tünselliğini göz önünde bulundurmayan sosyalist stratejiler sadece 
kadınları, siyahları ve tarihsel olarak temel proleter tanımı içerisinde 
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nitelenmiş olan diğer grupları dışta bırakmak tehlikesiyle karşılaş-
maz, aynı zamanda beyaz erkek işçilerin gerçek deneyimine bile 
hitap edememe tehlikesiyle eşit derecede yüz yüze gelirler.  

Bu konudaki düşüncelerimizi kuşkusuz esas olarak kadın kurtu-
luş hareketine borçluyuz. Kendi durumlarını aç ıklamaya çalışırken, 
feminist sosyalistler, yaşamlarımız üzerindeki kapitalist nüfuzun bü-
tünselliği ve bu sisteme karşı toptan bir direnişin olanaklılığı ve ge-
rekliliği üzerinde Israrla durdular. Bu şekilde yorumlandıklarında, 
Braverman'ın bulguları, ilk anda göründüklerinden daha az pesimist 
(22) hale gelirler. Maharetin azalması ve emeğin değersizleştirilmesi 
çocuklar ve ev kadınları da dahil olmak üzere hemen tüm işçi sınıfı 
bireylerini etkilemiştir; ve bu evrensellik şimdiye kadar kendi içinde 
derinden ve sık sık düşmanca bölünmelere uğramış bir işçi sınıfının 
birliğinin koşullarını yaratmıştır. Bu birlik olmadan şansımız yoktur.  
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Nedret SENA’nın “Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunu-
dur” 

23
 Kitabına Önsöz  

 

"HALKÇI SOSYALİZM" VE KADIN HAREKETİ  
 

Ahmet. H. URAL  

Sosyalist proletaryanın 17 Ekim'inde 
ilk iktidarını kurması ve onu bu kez, nice 
"yetmiş bir gün" koruyabileceğini kanıt-
lamasıyla doğan umutlar en fazla yirm i 
otuz yıl sonra gölgelendi. Ekonomik 
açıdan önemli dönüşümler sağlanmış 
da olsa üst yapıya ilişkin birçok sorun 
hâlâ olduğu gibi duruyor, iyileşme belirti-
leri taşımıyordu. Bu durumun yarattığı 
kırgınlığa ne Çin, ne Küba, ne de diğerleri yeterli yanıt olamadılar. 
Nihayet görüldü ki çözümü sosyalizmden beklenen sayısız sorun 
çözülememiş, "yeni insan" yaratılmasına yönelik umutlar gölgelen-
mişti. Tüm bu sorunların içerisinde belki de en az değişime uğramış 
olanlardan birisi de Kadın Sorunu'ydu.  

Bin yıllık gelenekler ya çok güçlüydü ve öyle kolayca değiştirile-
mezdi ya da aksayan bir başka yan olmalıydı. Gelenek güçlü olma-
sına güçlüydü, ancak sosyalizmin çözeceği vaazedilen ve nasıl çö-
zeceği bilimsel olarak gösterilebilen tüm sosyal, kültürel ve siyasi 
sorunlar da en az bu sorun kadar güçlü bir dirence sahipti. Oysa 
çoklarının sandığı gibi çözümsüzlüğün kaynağı ne sorunların gü-
cünde ne de sosyalizmin yetersizliğindeydi. Aksayan yan bir başka 
noktaydı. 

Sosyalizmin pratik ve politik tıkanıklıklarının kaynağı olan sorun-
ların tartışılması bugün acil bir zorunluluk. Fakat ne yazık ki henüz 
sosyalist hareketin gündemi birçok nedenden ötürü bu sorunların 
sistemli bir tartışmasını içermiyor. Sorunların kaynağını oluşturan 
yönler açığa çıkarılmadıkça kadın sorunu da dâhil kısaca da olsa 
sorunların asıl kaynağı olduğunu düşündüğüm noktalara değinece-
ğim. 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           378  

 

EKONOMİZM VE "HALKÇI SOSYALİZM" 

Uluslararası planda ortaya çıkmış bulunan iki eğilim, ülkemiz sos-
yalist hareketini de şiddetle etkiledi. Ekonomist ve popülist yönelim-
lerin ortaya çıkması, daha birçok hastalıkta da görüleceği gibi, tarih-
sel materyalizmin kavranamayışı, sınıfların farklı rollerinin anlaşıla-
mamasının bir ürünü. Tarihsel materyalizmin kavranamaması, tari-
hin determinist gelişimi karşısında bilincin rolüne ait çarpıtmalar ya-
rattığı gibi, işçi sınıfının tarihsel rolüne ilişkin de yanılsamalar oluş-
turdu. Bilincin kendiliğindenlik karşısındaki konumunun karışıklığa 
itilmesi, alt yapı ile üst yapı ilişkilerinde de benzer bir karışıklığı (in-
dirgemeciliği) kaçınılmaz olarak üretecekti. Her şeye karşın sosyalist 
proletarya muhalefette konum lanırken, reellik karşısında negatif bir 
önyargıya sahiptir. Bu durum zaman zaman reelliğin yanlış algılan-
ması sonucu ortaya çıkan yönelimlerin düzelebilmesinin de olanak-
larını yaratır. Elbette zaman zaman da tersi yanılgıları beraberinde 
getirir. Örneğin, ardında anlam arayacağım derken gözünün önünde 
dunun görmemesi gibi... Genellikle Marks'tan beri kapitalizmle mü-
cadele noktasında sosyalizmin elinde hayli bir malzeme bu-
lunmuştur. Oysa ilk iktidarın kurulması, ekonomik ve sosyal inşanın 
gerçekleşmesi ile karşı karşıya kalan sosyalist proletaryanın reellik 
karşısında pozitif bir önyargı içine girmesi -kaçınılmaz değilse de- 
kaçınılamazlaştı. Atılan her adım ekonomik dönüşümlere yönelik 
tasarım ve hayalleri de bu pozitif gözlüğün etkisi altında şekillendir-
di. Özellikle Avrupa devriminden umut kesildiği noktada "tek ülkede 
sosyalizm" zaferi için alt yapının rolü fetişleşmiş, alt yapının otomatik 
olarak üst yapıyı belirleyeceği görüşü devasa sanayileşmenin her 
geçen gün daha fazla kamaştırdığı gözler için bir sabit fikre dönüş-
meye yüztutmuştu bile. Bir noktaya gelindiğinde iktidardakiler ne 
derse desin ekonominin değneğinin hiç de sihirli olmadığı, üst yapı-
da sayısız sorunun birikmiş olduğu görülmeye başlandı. Bugün ulus-
lararası sosyalist harekette ve ülkemizde oldukça güçlü bir taraftar 
bulan bu indirgemeci görüşe EKONOMİZM diyor, bu anlayışla geniş 
bir tartışmaya gerek olduğunu fark ediyoruz. Çünkü inşa sürecinde 
ve buna proletaryanın hazırlık yaptığı devrim öncesi dönemde bu 
bakış açısının "yeni insanın" ve "yeni bir toplumun" yaratılabilmesi 
için gerekli donanımları taşıyamayacağını kesinlikle görmüş durum-
dayız. 
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Bugün bir diğer evrensel sorun da sosyalizmin "halkçı (popülist)" 
bir yorumu. Bu yönelim, kuramsal ve yönteme ilişkin sorunlarda in-
dirgemeci, ekonomist bir yönelimi de içselleştirmiş durumda. Politik 
açıdan ise popülist bir tutumun temsilcisi. 

Burada ekonomizmi içselleştirmiş ve başlıca bir akıma dönüşmüş 
olduğu için ağırlıkla popülizmden söz etmek gerekiyor. Basitçe an-
latmaya çalışalım. Küçük mülk sahibi sınıflar sınıf mücadelesinin 
farklı tarihsel evrelerinde farklı yönelimler sergiledikleri gibi, konjonk-
türel değişiklikler karşısında da sık sık korku ve telaşa kapılır. Soru-
nun özü küçük mülkiyetin korunmasıdır. Bu, prekapitalist sınıflar 
karşısında farklı tutumu temsil eder. Popülizm sorununun ortaya 
çıkışı ise bu tabakaların kendi durumlarına ilişkin tasarımlarından 
çok, temel sınıfların teorisyen ve politikacılarının bu sınıflara ait ta-
sarımlarına bağlıdır. İster proletarya olsun ister burjuvazi, sorulan 
temel soru şudur: "Sınıfsal gidişatımız sırasında bu tabakalarla 
(halkla) nasıl ilişkiler içinde olmalıyız?" Bu soruya verilen yanıtlar 
çok çeşitli olabilseler de sonuçta yanıtların tamamı politika ve ittifak-
lar başlığı altında ele alınmak zorundadır. Zorunlu olarak bir strateji-
ye yaslanmış durumdadır. 

Bu soru karşısında elbette sosyalistlerle burjuva politikacılarının 
yanıtları esasta ayrışır. Biz şimdilik sosyalistlerin yanıtları üzerinde 
duralım. Yanıtın doğru verilebilmesinin olanakları yine tarihsel ma-
teryalizmin doğru kavranmasında saklıdır, işçi sınıfının tarihsel rolü-
nü kavramak aynı zamanda orta ve küçük sınıfların da kapitalizm 
karşısındaki konumlarını kavramanın da olanaklarını yaratır. Farklı 
sınıfların kapitalizm karşısındaki konumlarını ve rollerini gerek gün-
cel, gerek tarihsel açıdan doğru kavrayan Marksizm, sosyalizmin 
proletarya hareketiyle kaynaşmaksızın ve esas olarak sanayi prole-
taryası temelinde güçlenmeksizin iktidara ilerleyemeyeceğini vaaze-
der. Marks Manifesto'da bilimsel sosyalistlerin diğer işçi partileri ve 
sınıf dışı sosyalizmler karşısındaki konumunu ve avantajlarım nihai 
hedefi sürekli kollayabilme yeteneği ile özetler. Bu bakış açısının 
Lenin'deki karşılığı ise sosyalist ve demokratik görevlerin ayrıştırı l-
masıdır. Vurgulanmak istenen sosyalistlerin ilk ve temel görevinin 
sosyalist bir hareketin sanayi proletaryası temelinde yaratılması 
zorunluluğudur. Böylece kendi tarihsel rolünü bilince çıkartmış olan 
sosyalist proletarya mücadelenin her aşamasında güncel olanla 
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nihai olan arasında en doğru ilişkiyi kurabilecek, nihai hedefi (sınıf-
sız toplum) gözden kaçırmadan güncel mücadeleye önderlik edebi-
lecek ve bu yeteneği sayesinde tüm ara tabakalarla da en sağlam 
devrimci ittifakları kurabilmesinin olanaklarını yaratacaktır. Aynı 
yetenek devrim sonrasında ise partinin, tüm ulusun partisi olma 
eğilimlerine karşı, evrensel ve sınıfsal tutumundan uzaklaşmasına 
karşı da tek dayanağı oluşturacaktır. 

Sosyalistlerin tarihsel materyalizmi kavrayışlarında ortaya çıkan 
bulanıklıklar söz konusu ayırt edici yeteneğin de yitirilmesine neden 
olur. Bu da kaçınılmaz biçimde politika teorisinin ve pratiğinin çarpı-
tılmasını doğurur. Devrim öncesinde halkçılık, sosyalizme bulaştı-
ğında hareketin aydın karakterini aşmasının önünde de engel oluş-
turur. Zaman zaman köylülüğü temel alan halkçılık, zaman zaman 
da tüm halkı temel almaya, işçilerle köylüleri eşitlemeye, zaman 
zaman da tüm halkı temel almaya, işçilerle köylüleri eşitlemeye, tüm 
bu sınıfları örgütlenmesine bağlamaya çalışır. O halkın önderidir!.. 
Bu monologda saklı olan, halkın egemen sınıflar karşısında türdeş 
çelişkilere sahip, "doğal ve zorunlu" bir "birlik" olduğu fikridir. Dolayı-
sıyla küçük ve orta sınıfların tamamıyla kapitalist bir özde, mülk 
edinme, küçük mülkünü koruma ve büyütme bilinciyle büyük sınıflar-
la çatıştığını görmez.. Bu temelde ısrar ettiği ölçüde de resmi ideolo-
ji ile (milliyetçilik, şovenizm vb.) olumlu ilişkiler içine girmek zorunda 
kalır. Halkçılık, burjuvazinin proletarya üzerindeki hegemonyasının 
dolayımı durumundaki orta sınıflarla proletaryayı birleştirmeye çalış-
tıkça "halk bulamacı" içinde proletaryanın kaybolup gittiğini, görürüz. 
Burada konumuz açısından en önemli yön resmi ideoloji ile kurulan 
olumlu ilişkidir.  

Her sınıfın moral değerleri, kültürü egemen sınıfla ve resmi ideo-
lojiyle mücadele içinde şekillenir, berraklaşır. Proletaryanın mücade-
lesinde de bu esas değişmez hatta daha da önem kazanır. Çünkü 
tarihsel olarak bilincin madde üzerindeki, üst yapının alt yapı üzerin-
deki rolü, kendisinden önceki devrimlerden farklı bir nitelik kazanır. 
Proleter devrim bir önceki toplumun bağrında yeşeren üretim ilişkile-
rinin siyasal karşılığı olarak gerçekleşmez. Tersine sınıflı toplumların 
topyekûn inkârının gerçekleşmesinde ilk adımın atılması tersi bir 
yönelimi tarihsel açıdan zorunlu kılar. Kapitalizmin yarattığı maddi 
koşulların belirlediği sosyalist siyasal iktidar aracılığıyla sosyo-
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ekonomik bir formasyonun inşasına girişilir. Yani maddi koşulların 
ürünü olan bilinç, maddeyi dönüştürmektedir. Elbette bu kez önceki-
lerde olduğu gibi altyapının doğrudan belirleyiciliği ile değil, fakat alt 
yapının sunduğu olanaklarla gerçekleşir dönüşüm. Bu süreçte yapı-
nın "son tahlilde"ki belirleyiciliği çok daha çarpıcı bir biçimde görülür. 
"İlk tahlilde" ise bilinç, gölge bir fenomen olmadığım kanıtlamıştır, 
işte tüm bunlardan ötürü proletaryanın devrimi hazırlaması, salt ya-
pısal dönüşümlere değil, üst yapısal dönüşümlere de hazırlanması 
anlamını taşımak zorundadır. Böylece proletaryanın resmi ideolojiy-
le mücadelesinin işlevi görünür hale gelir. Sosyalist bir kültürün, 
sanatın, moral değerlerin ortaya çıkmasının temeli sosyalist 
proletaryanın resmi ideolojiyle mücadelesinde yatar. Bu, bir tür 
aydınlanmanın, sosyalist aydınlanmanın da gelişimi anlamını 
taşıyacaktır. 

İşte, halk bulmacasını temel alan "halkçı sosyalistlerin" resmi 
ideolojiyle mücadelede yaslanacakları temel bir sınıf var olmadığı 
için ortaya çıkan moral değerler daha çok halkın kabul edebileceği, 
uzlaşabileceği bir nitelik taşıyacaktır. Evrensel bir kimlik oluşamaya-
cak, ulusal sınırlara hapsolup kalınacaktır.  

İki temel silah elde edilmemişse resmi ideolojiyle mücadele mut-
laka başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bunların ilki tarihsel materyaliz-
mi kavramaktır. Marksizmin kavranması da ancak tarihsel materya-
lizmin kavranmasıyla olanaklıdır. Tarihsel materyalizmin kavrana-
maması mücadele sürecinde ciddi çarpıklıklar yaratır. Halkçılıkla 
malûl bütün sosyalistlerin politika teorisinde ürettikleri çarpıklıkların 
kaynağı tam da buradadır. Marksın kendisinden önceki tüm ideolog-
lardan ayrıldığı nokta tarihsel materyalizmi kullanmasıdır. Bu yön-
tem sayesinde Marks, eleştirisinde re-aksiyoner ve ütopik olmaktan 
da kurtulur. Çünkü eleştiri silahını kullanırken bugünden yarma doğ-
ru, tarihin içine gömülerek ilerlemez. Tersine tarihsel materyalizmin 
izinde elde ettiği somut bir toplum tasarısı sayesinde yarına sıçrayıp 
bugünden tümüyle, felsefi ve siyasi olarak kopar. Sistemini kurar 
sonra da yarından bugüne bakarak "yarını" bugünde araştırmaya, 
gelecek toplumun temellerini ve dokularını oluşturacak nüveleri ka-
pitalizmin bağrından derlemeye başlar. Böylece Marks'ın poli tika 
kuramının temelleri de sıkı bilimsel anlamında ortaya çıkar.  
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Sınıf dışı sosyalizmlerin hemen tamamı tersi bir yolu izlemek zo-
runda kalır. Bugüne gömüldükçe sosyalizmle ilişkileri ancak yüksek 
soyutlamalar çerçevesinde kurulur. Güncel olana karşı ise reaksiyo-
ner ve negatif bir eleştiri ile yaklaşmaktan başka bir çareleri kalmaz. 
Marks'ın eleştirisini pozitif kılan özün yitirilmesi, yani tarihsel mater-
yalizmin izinden ayrılınmasıyla ortaya çıkan bu durumun sonucu, 
sınıf dışı sosyalizmler yüksek soyutlamaların ışığında (!) güncele 
yönelik "ne olmaması gerektiği"ni anlatmakla sınırlı kalır. Bu tür bir 
eleştiri, hep güncellik çerçevesinde ortaya çıkan olumsuzluklara 
karşı ya hayata uygun olmayan bir alternatif sunulmasına ya da "ha-
yata uygun olarak" (!) var olan reelliğin içinden "en olumlu"nun se-
çilmesine neden olacaktır. Reellikle oynanan bu tehlikeli oyun genel-
likle trajik biçimlerde sonlanın Onurlu ve sadık timsali kahramanı-
mız, sistemin kötülüklerinden kaçmaya çalıştıkça başka kötülüklere 
doğru sürüklenir durur. 

Resmi ideolojiyle savaşta edinilmesi gereken ikinci temel silâh ise 
işçi sınıfı, esas olarak da sanayi proletaryasıdır. Egemen bir sınıfa 
karşı yürütülecek ideolojik mücadele de siyasi mücadele kadar te-
mel bir sınıfı gerekli kılar. Çünkü ezilen temel sınıf toplumsal dönü-
şümün bütün olanaklarını kendi nesnelliğinde barındırır. Proletarya 
da kaçınılmaz olarak böyledir. "Proletarya nesnel olarak sosyalisttir." 
Artık şu ünlü "devrim yapmak" deyimini bir kenara atıp "devrimin 
hazırlanmasından" söz edeceksek, söz konusu hazırlığın ideolojik 
ve siyasi temellerinin fabrikalarda, toplumsallaşmış üretim içerisin-
deki proletaryada saklı olduğunu da teslim etmek gerekir.  

Sendika içi işçi denetim pratiğinden, toplumsal denetim giderek 
de kendini ve toplumu yönetme pratiğine kadar ilerleyecek olan bir 
demokrasi eğitimi içindeki proletarya, aynı zamanda bugünden baş-
layarak sosyalist siyasal gelişimin kültürel ve ideolojik karşılıklarını 
da oluşturmaya başlar. İnsanın insan üzerinde kurduğu her türden 
baskının insanın özgürleşmesinin önündeki bir engel olduğunu kav-
rayan proletarya bütün toplumu bu yönde eğitecektir. Eğitimi eğer laf 
anlatmak olarak değil de pratik bir süreç olarak anlıyorsak, sosyalist 
ilişkilerin ancak proletaryanın doğrudan demokrasi organları içinde 
oluşabileceğini de görebiliriz. 
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Kadın sorunu da ancak benzer bir süreç içerisinde ele alınabilir. 
Erkek cinsin kadın üzerindeki baskısı gibi binlerce yıllık temellere 
sahip bir baskı biçiminin bireyin özgürleşmesinin önünde ne tür bir 
engel olabileceğini kavrayan proletarya, bu sorunu çözmeye de ye-
tenekli tek sınıftır.  

"HALKÇI SOSYALİZM VE KADIN SORUNU" 

Yukarda sözünü ettiğimiz iki temel silahı da edinememiş olan 
"halkçı sosyalistler" evrensellikten, enternasyonalizmden koptukları, 
nihai hedefi gözden kaçırdıkları ölçüde asgari programlara hapsolup 
kalır, bu nedenle de "devrimci demokratizmi" bir türlü aşamaz, sos-
yalistleşemez. Bu açmaz onu kadın sorunu açısından da gerici bir 
noktaya doğru sürükler. Yine yukarıda kısaca göstermeye çalıştığı-
mız nedenlerden ötürü resmi ideolojiyle hem savaşır hem de uzlaşır. 
Negatif tutumu, örneğin Milliyetçiliği mahkûm etmek temelinde Ke-
malizm'e yaslanmasına neden olurken, feminizmi mahkûm etmek 
temelinde de erkek şovenizmine yaslanmasına neden olur. Aslına 
bakılırsa o çok kızdığı ve gerici bulduğu burjuva eşitlikçiliği ile belirli 
noktalarda çarpıcı benzerliklere sahiptir. 

Marksizmin politika teorisini kavramayan Popülizm, ulusun bö-
lünmezliği fikrine kan verdiği gibi cinslerin bölünmezliği fikrine de 
kan verir. Ulusun bölünmezliği ya da cinslerin bölünmezliği fikrine 
ulaşırken çıktığı nokta bir ve aynıdır: "Mücadelenin bölünmemesi 
gerekliliği!..." Ulusları zor yoluyla "birleştiren" ve asimile etmeye 
çalışan burjuvazi, cinsleri de aynı mantıkla "birleştirir ve eşitler." Bu 
eşitliğin temelinde yatan niyet ulusun olsun cinsin olsun -ha keza 
sınıf içinde aynı nakarat tekrarlanır- var olan konumunu korumaya 
yöneliktir. Kapitalizm ulusu uyumlu bir pazara dönüşmesi için "ba-
ğımsızlaştırırken", kadını da üretime katmak için "bağımsızlaştırır" 
ve "eşitler". Popülizm içinse sorun kadının ve ulusun devrimdeki 
müttefik konumudur. Ulusu ya da kadını "devrime katmak"tan öte 
geçmeyen popülizm Lenin'i de bu gözle okur ve bula bula şu savsö-
zü bulur: "Kadınlar katılmaksızın devrim başarıya ulaşamaz (Le-
nin)". Buna biz de egemen ideolojinin cephaneliğinden bir şey ekle-
yebiliriz ve bu biçimiyle hiç de aykırı düşmez: "Her başarılı devrimin 
ardında kadınların parmağı vardır!" İşte "ben yaptım oldu sosyaliz-
mi" ve sonuçlan... 
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Bu tür bir geri beslenme süreci içindeki "halkçı sosyalizm", Mark-
sist politika teorisini kavramadığı noktada feminizm'le de ilginç ben-
zerlikler oluşturur. Halkın tekellerin arasındaki özel mülkiyetin koru-
nup büyütülmesi esasına göre şekillenen çelişkileri, sınıfın tekellerle 
arasında var olan çelişkiyle türdeş gördüğü ölçüde işçi sınıfı ile 
emekçileri eşitler. Böylece mücadelenin tarihsel temelini, sınıf esa-
sını ve iktidarı yitirir. İktidarsızlasın Sonuç olarak apriori bir muhale-
fet kavramı içerisine yerleştirdiği "halkçı" ile egemenler arasına bir 
çizgi çeker. 

Feminizm de aynı noktaya yine sorunu yine tarihsel materyalist 
temellerinden kopararak ulaşır. Bu kez yapay biçimde birleştirilen 
bütün kadınlardır. Çekilen çizgi ise bu kez kadınlarla erkeklerin ara-
sından geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında sistemle çeliştikleri 
ölçüde her ikisi de demokratik bir karaktere sahiptir. Ancak feminizm 
cins ayrımcılığım ve kadınları, Popülizm ise "halk bulamacını" temel 
aldığı ölçüde gerici bir konumda birleşirler!  

Bu bakış açısı kadın hareketinin örgütlenmesine ilişkin pratiğe de 
kaçınılmaz bir biçimde yansır. Gerek feminist, gerekse Popülist ka-
dın örgütlenmelerinin ortak yanı halkın tüm kadınlarını yapay bir 
tarzda birleştirme çabası olarak belirir. Oysa kadın sorunu; özelinde 
bile halkın farklı sınıflarına bağlı kadınların sorunu yaşayış biçimleri 
ve hoşnutsuzlukları temelde farklıdır.  

Geçmiş toplumlardan devrolan ve modern topluma eklemlenen 
her sorunda olduğu gibi kadın sorununda da sorun mülkiyet ilişkile-
rinin var olan biçimlerine yaslanarak varlığını korumak zorundadır. 
Ancak böylece egemen ideolojiye uygun bir hale gelir ve egemen 
ideoloji tarafından içselleştirilebilir. Bu açıdan bakıldığında mülk sa-
hibi sınıfların kadınları ile proleter kadının yaslandıkları ve sistemle 
ilişki içinde oldukları ekonomik ve ideolojik temelin farklı olduğu açı-
ğa çıkar. Proleter kadın aynen eşi gibi sistem karşısında "zincirlerin-
den başka kaybedecek şeyi olmayan" bir konumda bulunur. Bu ko-
num nasıl proleter erkek için kalıcı ve tarihsel bir bilincin temeli ola-
biliyorsa kadın için de aynı şekilde bir temel oluşturur. Nesnel ko-
numu içinde mülk edinme savaşı vermeyen proleter için mülkiyet 
esasına dayalı ideoloji nasıl yalnızca bir çarpık bilinç sorunu ise ka-
dın karşısındaki konumu da aynı şekilde bir çarpık bilinç sorunudur 
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ve tamamıyla erkekçi bir kültürün ürünü olarak benimsenir. Oysa 
mülk sahibi sınıf kadın ve erkeğinde mülkiyet ideolojisi somut bir 
temel bulur ve çarpık değil, nesnel bir var oluşun üzerinde temelle-
nir. Bu durum orta ve küçük burjuvaziyi egemen sınıfların proletarya 
üzerinde kurduğu ideolojik ve siyasi hegemonyanın bir dolayımı 
haline getirirken, kadını da erkekle bu temelde çok daha güçlü uz-
laşmalara iter. Küçük burjuva kadın iktidardan kovulmuş da olsa 
mülkiyetin dolaylı ortağı olarak evdeki yaşantısında kocasıyla ilişki-
lerini küçük mülkiyetin korunması ve büyütülmesi temelinde düzen-
leyecektir. Bu nedenle de özellikle küçük mülk sahibi kadının konu-
muna "köle" benzetmesi uymaz. Aile içindeki iktidar karşısında ka-
dın "pleb"e ya da çağdaş bir benzetme yapmak gerekirse "küçük-
burjuva"ya benzetmek çok yanlış olmayabilir. İktidarın hem dolaylı 
ortağı maddi desteği durumundadır hem de "emperyalizm dönemin-
de olduğu gibi tekellerce iktidardan kovulmuştur. Bu noktada kadın 
ve iktidara yönelik meziyetlerini "hile ve desise ile uzlaşmanın 
imkânlarına dönüştürecek" ya da kadınlık konumundan uzaklaşmayı 
ve kaçınılmaz olarak "erkekleşmeyi" yeğleyecektir.  

Proleter kadının evdeki konumu buna büyük bir benzerlik göster-
se de mülkiyet temeline yaslanamadığı ölçüde yalnızca "çarpık bir 
bilinç ve ikna" sorununa dönüşür. İşte bu gerçeği kavramayan Fe-
minizm de popülizm de benzer bir biçimde kadınlara popülist bir 
mantıkla yaklaşmak zorunda kalacaktır. Bu durum çarpık bilinci tüm 
kapitalist bilinç biçimleri gibi proleter pratiğinin temelinde kırma 
imkânlarını taşıyan proleter kadının diğer sınıf kadınları arasında 
kaybolup gitmesine neden olur. 

Sosyalist proletarya hareketi, siyasal örgütlenmesinin öncülüğün-
de kendi tarihsel rolünün ve imkânlarının bilinciyle bu açıdan da 
toplumdaki tüm kadınların mücadelesine öncülük etmeye yetenekli 
tek sınıftır. O, resmi ideoloji ile mücadelesi içinde bu sorunu da çö-
zebilecek ve sonuna kadar sınıfsız topluma ilerletebilecek biricik 
gücü oluşturur. Bunun farkında olan sosyalistler, her konuda olduğu 
gibi bu alanda da bütün dikkat ve enerjilerini proletaryaya, özellikle 
de sanayi proletaryasına çevirmek zorundadır. 

(*) Kadın hareketinin genellikle diğer alanlarda ve sınıflardaki gibi 
kendiliğinden bir tarzda varlık gösterememesi, ancak aydınlanmaya 
bağlı bir biçimde, genellikle aydın kadınların öncülüğünde ortaya 
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çıkıp kolayca eriyip gitmesindeki talihsizliğin altında bu tür bir nede-
nin yatıp yatmadığı tartışmaya değer bir nokta gibi görünüyor. Bu 
özellikleri nedeniyle kadınları aşağılamak ve küçümsemek bizden 
ırak olsun. Bizim bu tartışmayı derinleştirmekten kaçınmamızın asıl 
nedeni bu tür bir tartışmayı kadınların çok daha derinlemesine ya-
pabileceklerine inanmamızdandır. 

BAĞIMSIZ KADIN ÖRGÜTLENMESİ  

Buraya kadar yazdıklarımız kadın sorununun çözümünün iki bo-
yutu ve bir tek temeli olduğunu gösterdi, birinci boyutu, tarihsel ola-
rak devredilen erkekçi kültür ve bunun kadınlardaki ideolojik karşılı-
ğıdır. İkinci boyut ise kültürün yaslandığı mülkiyet biçimidir. Temel 
ise bu ikisiyle birden mücadele edebilecek olanakları barındıran tek 
sınıf olarak proletaryadır. Dolayısıyla proleter sosyalizmi bu alanda 
da tüm dikkatini öncelikle sanayi proletaryasına çevirmek zorunda-
dır. Burada açıktır ki proletaryanın sosyalistleşmesi kadın sorunu da 
dâhil tüm baskıcı eğilimlere karşı bilinçlenmesi ve bu doğrultuda 
ilişkiler geliştirmesiyle olanaklıdır. Bu noktada Marks'la karşı karşı-
ya getirilme, "tehlikesi" (!) ile karşı karşıya olduğunu da biliyorum. 
Kadını "kitleye" benzeten de ilk olarak Marks'tır çünkü. Fakat tüm 
tehlikesine karşın, proletaryanın sosyalist eğitimi zorunlu olarak 
onun kapitalizmin tüm kötülükleriyle tanıştırılmasını, bütün gericilik 
biçimlerine karşı bilinçlendirilmesini, bunlara karşı alternatifleri kendi 
yaşamı içinde oluşturmasını gerekli kılar. Kadın sorununda da "er-
kekçi kültürün" aşılması, cinsler arasındaki ilişkilerin "ölmüş nesille-
rin" etkilerinden kurtarılması için sorunu özel olarak ele almak, sorun 
çerçevesinde bir mücadele ve eğitimi sağlamak zorunludur. İdeolojik 
mücadeleyi şubelere ayırıp önem sırasına koymak ne kadar Mark-
sizm'e aykırı ise erkekçi kültüre karşı mücadelenin pratik araçlarını 
üretmeyi ertelemek de o kadar Marksizm'e aykırıdır.  

Ne var ki bu konuda da sorunu politikaya tercüme etmek gerekti-
ğinde sınıftan kopuk olunduğu oranda perspektif doğru bile olsa 
yanlış çözümlere yönelmek kaçınılmazlaşmaktadır. Proletaryayı 
uzaktan seyreden herkes ya onun kırla olan ilişkilerine bakarak yeni-
likçi fikirleri ondan saklamayı seçecek ya da yenilikçi fikirleri ona 
yanlış biçimler içinde sunacaktır. Sonuç değişmez; her iki durumda 
da ortaya bir yanlış çıkar. Proletarya sosyalizmi için önemli olan sa-
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nayi proletaryasının güncelini kavramak ve bu güncel içinde onun 
en yeni fikirlere doğru yönelmesini sağlayacak mücadele ve örgüt 
biçimlerini ona sunmaktır. 

Sosyalizmin soyut değil somut anlamıyla proleterleşeceği, dola-
yısıyla olgunlaşacağı bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz. Bu noktada 
duruyor olmak açık ve net bir partileşme planına sahip olmayı da zo-
runlu kılar. "Adam yok adam yok" diyebileceğimiz bu tür bir dönem-
de güçlerimizi nasıl birleştirebileceğimizi, hangi noktalara yoğunlaş-
tıracağımızı bize ancak somut bir partileşme planı gösterecektir. 
Kadın sorunu olsun, ulusal sorun olsun, akademik mücadele olsun 
bu plan çerçevesinde yerli yerine oturacak, somut biçimlerini kaza-
nacaktır. Ezen ulus ve ezilen ulus içinde sanayi proletaryasına yö-
nelmek ya da Bağımsız bir Kadın Örgütlenmesi'nin kurulması fikri, 
hala derli toplu bir taktik açısından genel perspektifler durumunda-
dır. Bunların adım adım hangi güncel süreçlerden geçeceğini 
belirlemek ancak taktiğimizin gerçek anlamıyla bir politikaya dönüş-
mesini sağlayacaktır. 

Özellikle Bağımsız Kadın Örgütlenmesi sloganı, ulusal çapta glo-
bal bir hedef olarak bugünün koşullarında henüz bir propaganda 
sloganından öteye geçemez. Sosyalist kadınların bu noktada bütün 
enerjileriyle proleter kadınlarla somut ilişkiler kurmaları; sendikalar-
da kadın büroları kurmak, yerel işçi kadın birlikleri oluşturmak gibi 
kısa vadede hem partileşme sürecine hizmet edecek hem de uzun 
erimde bağımsız kooperatif bir kadın örgütlenmesinin öncüllerini ve 
tabanını oluşturacak biçimleri aramaları gerekmektedir. Bu konuda 
sosyalist kadınların en temel yol göstericisi sınıfı tanıma pratikleri 
olacaktır.(24)  

Bağımsız kadın örgütlenmesi hedefi ister dar yerel çerçevelere, 
ister uluslararası bir çerçeveye sahip olsun önemli olan örgütlenme-
nin programına yönelik bir çerçevenin kurulabilmesidir. Programa 
yönelik bir çerçeveye uygun bir tarzda ele alınabilmesini sağlaya-
caktır. Önce de söylediğimiz gibi kadın sorununun iki düzeyini sap-
tamak olanaklıdır. Birincisini ve görünür olanı patriyarkal (pederşahi) 
kültürün taşıyıp getirdiklerinden oluşan bir çerçeve, ikincisini ise, bu 
kültürün temellendiği kapitalist mülkiyet ilişkileri oluşturmaktadır. 
Bağımsız kadın örgütlenmesinin programatik çerçevesi birinci düze-
ye göre ele alınmak zorundadır. Yani kadın sorununun özgül yanı, 
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ideolojik ve kültürel bir mücadeleyi gerekli kılar. Bu nedenle de ba-
ğımsız kadın örgütlenmeleri sendikal bir içerik taşımazlar; taşımaya 
da çalışmamaları gerekir. Aksi halde gerçekten sınıfın radikal mü-
cadelesi bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı gibi, sendikal 
mücadele bu tür bir araçla da yürütülemeyecektir (Aynen siyasi mü-
cadelenin parti dışındaki araçlarla yürütülemeyeceği gibi). Burada 
önemli olan partiye bağlı sosyalist kadın fraksiyonlarının kadına yö-
nelik cinsel baskının ekonomik ve siyasal temellerini göstermeye 
çalışmasıdır. Aksi bir durum reformizmi doğurur. Nasıl sendikada 
yalnız ekonomik teşhir için bulunmazsak, kadın örgütlenmesi içinde 
de yalnız kültürel teşhir için bulunamayız. Kavranması gereken sos-
yalistlerin güncel ajitasyonu sınıfsız toplum perspektifinden yapma-
ları gereğidir. Güncelin teşhiri zaten bir sosyalist için başka türlü ele 
alınamaz. Gerek bu nedenle, gerekse bağımsız sosyalist etkin-
liklerimizi yürüttüğümüz bir politik platforma sahip olduğumuz için, 
ekonomik ajitasyon yapmamız "ekonomizm" anlamını taşımayacağı 
gibi, kadın sorununa yönelik teşhir yapmamız da "kadıncılık" olma-
yacaktır. Dikkatlerimizden kaçmaması gereken bir diğer nokta da 
sosyalist görevlerle demokratik görevlerin araçlarının farklı ve ol-
dukça zengin olduğu gerçeğidir. Sorunu şöyle özetleyebiliriz: Güncel 
ve demokratik sorunlara yönelik ajitasyonumuz, proletaryanın bu 
ajitasyonda kullandığımız çözümleme yöntemini öğrenmesine yar-
dımcı olmalıdır. Bu tür bir bakış bizi gündelik ajitasyonu sosyalizm 
ajitasyonu gibi algılamaktan kurtaracağı gibi gündelik ajitasyonun 
içinden sosyalist metodu çıkarıp atmamızı ve onu arabesk bir sız-
lanmaya dönüştürmemizi de engeller. 

KADIN HAREKETİNDE 'ÖZEL’ BİR KESİM ÖĞRENCİ KA-
DIN HAREKETİ 

İktidardan çok önceleri kovulan kadın 14. yy.'da kanlı biçimlerde 
bilim alanından da kovuldu. Kadınların yeniden toplumsal etkinlikle-
rin değişik alanlarına "davet edilmeleri" çok sonralarına rastlar. Ne 
annelerimizin anlattığı masallardaki cadıların uykularımızdan çıkma-
yışı ne de "artık etekliğin" bilinçaltımıza yaptığı baskı bu kadir şinas-
lığımızın temelinde, yalnız ve yalnız, kapitalizmin yarattığı yoğun 
işgücü talebi yatmaktadır... Böylelikle "eşitlendik". Erkeğin baskın 
konumu da kadın karşısında varlığım korumanın yeni biçimlerine 
kavuştu. 
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Bugün kadınlar, bilim alanında yerlerini alıyorlar. Bu kez yönelim, 
eskisinden çok daha köklü ve kararlı görünüyor. Erkeğin bin yıllık 
tahtı sallanmaya şimdiden başladı bile. Kimi bu gelişmeyi dirençle 
karşılıyor, kimi de bu mücadele kadının yanında alması gereken yeri 
alıyor. Kadınlar bu kez sosyalist mücadele ekseninde, sorunun ke-
sin çözümünün bulunabileceği sınıfsız toplum hedefine doğru hare-
ket ediyorlar. Ülkemizde henüz sosyalist bir proletarya hareketi 
oluşmuş değil, ancak oluşmasının bütün olanakları ve potansiyelleri 
bulunuyor. Kadınlar sosyalist bir proleter hareketin yaratılmasında 
da yerlerini alıyor. Bilim alanında da benzer bir gelişmeye tanık olu-
yoruz. Genç aydın adayı ve aydın kadınlar sosyalist proleter bir ha-
reketin yaratılmasına katkı yaptıkları oranda bilime de sahip çıkma-
ya, proletaryanın resmî ideolojiyle savaşımında bilimi onun hizmeti-
ne sunmaya hazırlanıyor. Emin olabiliriz ki, kadınlar, insanlığı karan-
lıktan çıkartabileceği gibi kendilerini de karanlıktan çıkartabilecek 
olan bilime, erkeklere nazaran çok daha büyük bir şükran duygusu 
ve bağlılıkla sarılacaklardır. 

Çok açıktır ki, sosyalist bir proletarya hareketi oluşmadıkça, top-
lumun diğer tüm katmanlarında olduğu gibi öğrenim gençliği içinde 
de demokratik ve sosyalist çalışmaların burjuva çerçeveleri parça-
laması ve kalıcı zaferler elde etmesi olanaksızdır. Ancak bu tür bir 
durum entelijansiya gibi yaşamsal önemini kavradığımız bir kesimin 
kaynağında -her alanda olduğu gibi- beş on yıllık planlarla belirli bir 
anlayışın tohumlarını atmamızı, geleneklerini oluşturmamızı da en-
gellemektedir. Tersine sosyalist proleter bir hareketin oluşmasının 
önemini kavrayan, buna gereken desteği veren ve ona bağlanmaya 
hazırlanan sosyalizan bir aydın hareketinin, bilimi, tekellere ve resmi 
ideolojiye karşı bugünden savunmaya başlamasının büyük önemi 
vardır.  

İşte bu süreçte genç aydın adayı kadınlar, çok daha geniş bir öğ-
renci kadın kitlesinin ellerinin altında bulunan bilimin aracılığıyla 
(bağımsız kadın örgütlenmelerine) kadın mücadelesine katabilecek-
leri gibi aynı zamanda onların ilkinden bağımsız olmayan toplumsal 
mücadeleye de katılmasını sağlayabilirler. Bu tür bir mücadele genel 
olarak kadın hareketine önemli bir ivme katacağı gibi, önce bilimi 
sonra da bilimsel bir dünya görüşünü geniş çapta bir kadın kitlesinin 
benimsemesini sağlayacaktır. Çünkü ikincil cins olduğunu ka-
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bullenmiş bir kadın sosyalist ilişkiler geliştirme şansından da çok 
uzak kalmış demektir.  

Öte yandan, öğrenci kadın hareketi başka hiç bir alanda elde 
edemeyeceğimiz bir kazanımın öncülüğünü yapma şansına sahiptir. 
Bu kazanım, resmi pedagoji anlayışına karşı bilimse, insani bir pe-
dagoji formasyonunun çıkartılmasıdır. Kadın sorunları doğrultusun-
daki mücadele bu açıdan genç erkeklere göre çok daha geniş ola-
naklar sunmaktadır. 

Bugün bu tür bir potansiyelin de öğrenim gençliği saflarında var  
olduğunu görmemek için kör olmak gerekir. Demokrat, devrimci ve 
sosyalist genç kadınlar, kadın çevreleri oluşturmakta ve bu çevreler 
içinde kadın hareketini biçimlendirmektedirler. Bizim yapmamız ge-
reken bunun adını koymak, genç bir kadın hareketinin oluştuğunu 
saptamak bu harekete teorik ve pratik destek vermektir. Demokratik 
bir kadın konfederasyonunun öncüleri böylece belirmeye başlayabi-
lir. 

Söz konusu kadın hareketi ilk biçimlerini derneklerin çatısı altında 
oluşturulan kadın büroları aracılığıyla somutlamaya başladı ve görü-
lüyor ki şimdilik yerel bir özellik taşıyan bu hareket, giderek hız ka-
zanacak ve merkezi demokratik bir genç kadın örgütlenmesine dö-
nüşecektir! 

 

Ahmet URAL 
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SOSYALİZM Mİ? FEMİNİZM Mİ?  

Nedret SENA. “Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur”  
Yeni AŞAMA Dergisi Yayınları. Mart 1988 
 

 

Kapitalizmin gelişmesine paralel olarak 
demokratik düşüncelerin gelişmesiyle, 
kadınlar da binlerce yıllık ezilmeden, aşa-
ğılanmadan sonra ilk kez kitlesel halde 
sözü edilen insan haklarına sahip olabil-
mek amacıyla toplumsal mücadele içeri-
sinde yerlerini almaya başladılar. Kadınla-
rın erkeklerle eşit haklara sahip olma mü-
cadelesi uzun zaman burjuva toplumu 
çerçevesi içerisinde eşitlenebilme talepleri 
içerisinde şekillendi. Bu mücadeleler çer-
çevesinde kadınlar oy hakkından başlaya-
rak, toplumsal yaşamın değişik alanların-
da gittikçe gelişen haklar edindiler. Ne var ki, bu mücadelenin üze-
rinden neredeyse iki yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağ-
men, kadınlar toplum içerisinde ikinci cins olmaktan kurtulamadılar. 
Günümüzde bu hakların en ileri boyutta gelişmiş olduğu ülkelerde 
de, yüzyüze gelinen sorunlar biçim değiştirmiş olsa da, ikinci cins 
olma konusundaki şikâyet devam etmekte erkek egemenliğine son 
verecek bir mücadelede taleplerin özü en geri bıraktırılmış ülkeler 
düzeyinde devam etmektedir.  

Tüm diğer sınıflı toplumlarda olduğu gibi, toplum içerisinde var 
olan eşitsizlikleri sonuna kadar ortadan kaldırabilmek olanaklı değil-
dir, meğerki bu eşitsizlik bir önceki topluma ait olsun. Eşitsizliğin  
kaynağı bir önceki toplum biçiminde yatıyor ve yeni sistem bu eşit-
sizlikten yarar değil, zarar görüyorsa, tüm toplum bunun ortadan 
kaldırılabilmesi için ortak bir mücadeleye girer. Ama yeni sistem söz 
konusu eşitsizlikten birazcık yararlanıyor ise, bu alanda verilecek 
olan mücadele eşitsizliği çeşitli noktalarda geriletebilir, ama sistem 
çerçevesi ortada durduğu müddetçe hemen hemen ortadan kaldı-
rılması olanaksız olur. Egemen olan elinde bulundurmaya devam 
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ettiği olanakları kullanarak bunlara yeni biçimler kazandırmanın ola-
nağını bulur. 

Temeli insanlar arasındaki eşitsizliğe dayanan bir sistem olması-
na rağmen kapitalizm üst yapıya ait alanlarda, eski rejime karşı 
kendi eşitliğini gerçekleştirebilmek için genel bir eşitliği savunmuş-
tur. Teorik olarak bütün insanların eşitliğini savunan kapitalizm ken-
disini yerleştirip eski rejimin saldırılarından kurtulduktan sonra artık 
bu savunmasını kendi açısından pek anlam ifade eder durumda 
bulmamıştır. Hemen hemen burjuvazinin tekelcilik çağına tekabül 
eden bu durum, eşitlik sorununu yeniden alt sınıfların kendilerine 
göre formüle ederek gündeme getirmelerine yol açmıştır. Yığınlar-
dan gelen böyle bir direniş biçimi, toplumsal onayı almak isteyen 
burjuvaziyi bu hakları savunuyor görünmeye yeniden zorlamıştır. 
Zira, eşitlik talebi alttaki sınıfların oluşturdukları yeni formülasyonlar 
çerçevesinde kalacak olsa idi, burjuvazinin sistemini sürekli kılabil-
mek için gerekli olan toplumsal onayı alması olanaksız hale gelir ve 
yalnızca baskıya dayanarak sistem ancak kısa bir süre devam ettiri-
lebilirdi. Bu burjuvazinin reformcu yönetim yöntemlerinin oluşmasına 
yol açtı. 

Kadınların eşitliği sorunu da sistemin temel çıkarları ile çatışıyor 
olmasına rağmen bu temel üzerinde kendisine sistem içi bir haklılık 
temeli kazandı. Kadınların genel olarak erkeklerle eşitlenmesi (sınıf 
farklılıkları göz ardı edildiğinde bu sözün hiçbir anlamı kalmaz) bur-
juva toplumsal sisteminin temelleriyle çatışır. Zira kadınlarla erkekle-
rin eşitliğini benimseyebilecek olan bir ideolojik çerçeve, burjuva 
ideolojisinin temel unsurları olan, şiddet, otorite, rekabet kavramları-
nı reddetmek zorundadır. Kadınla erkeğin eşitlenmesi demek, insan-
lar arasındaki şiddet ilişkilerine ve şiddetin örgütlü kurumlarına karşı 
çıkmak demektir. Kadınla erkeğin eşitlenmesi demek var olan otorite 
anlayışının yıkılması demektir. Hepsinden önemlisi, eşitlik kavramıy-
la bağdaşmayacak olan, insanın insanla yarışı, mücadelesi demek 
olan rekabet anlayışının ortadan kaldırılmasıdır ki, bu da kurulu dü-
zenin bütün kurum ve anlayışlarıyla sökülüp atılmasına tekabül 
eder. 

Ezilenlerin egemenlere karşı sürdürdükleri mücadeleler, her şe-
yin sistemin rasyonellerine uygun biçimde akıp gitmesini engeller. 
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Artı değer sömürüsünü maksimum düzeye çıkarmaya çalışan burju-
vazi bu temel motife uygun tedbirleri işçilerin sürdürdüğü ekonomik 
mücadele yüzünden en rasyonel biçimleri içerisinde uygulayamaz 
ve kârlarının bir kısmından feragat etmeyi sistemin devamı açısın-
dan zorunluluk olarak kabul eder. Reform girişimlerinin hemen hepsi 
bu niteliktedirler. Burjuva sisteminin çıkarlarıyla çatışma içerisinde 
olsa bile, kadınların verdiği eşitlik mücadelesi de ister istemez bu 
alandaki reformların gündeme getirilmesini zorunlu kılar. Ama dev-
rimci dönüşümler olmadığı müddetçe hiç bir reformun, sistemin işle-
yişine engel olduğuna tanık olunmamıştır. Eğer herhangi bir reform 
talebi sistem tarafından benimsenmeyecek olduğu halde yığınlar 
tarafından dayatılabilecek ölçüde geniş destek kazanmış ise, bu 
artık reform değil, devrimci dönüşüm, devrim demektir. 

Engels, "Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni" adlı eserin-
de kadın, devlet, sınıf ilişkilerini bütün tarihsel dönemlere ışık tuta-
cak biçimde ortaya koyuyor. Engels'in burada yakaladığı, sistem-
leşmiş tüm baskı biçimlerinin temelinde, özel mülk edinmenin yattı-
ğıdır. Üretim araçlarının özel mülkiyetinin dar bir grubun elinde top-
lanmış olması, bunu devam ettirmenin bir gereği olarak sistemleş-
miş şiddetin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Toplumun böylesine 
iki farklı çıkara bölünmüş olma durumu günümüze kadar devam 
etmiş ve ilişkinin devam etmesini sağlayan çerçeve olarak da, sis-
temleşmiş şiddet, devlet, biçimleri değiştirecek öz varlığını sürdür-
müştür. Bu noktada bu durumun açıklamadığı, neden kadınların her 
sınıf içerisinde, ayırıcı bir baskılanmaya uğradıklarıdır.  

Bunu ideolojik düzeyin bir gereğidir diyerek açıklamak olanağı 
yoktur, zira, bu bir totolojidir. Her ideolojik şekillenme temelde var 
olan ilişkilerin bilinç biçimine sokulmasından başka bir şey değildir. 
Bu konuda değişik teoriler var kuşkusuz. Kadınların biyolojik olarak, 
doğa tarafından alta itildiği, erkek karakterinin baskıcı olması, ya da 
Tanrı'nın kadını erkeğin bir parçası olarak yarattığı gibi.  

Bunlardan sonuncusunu tamamen bir yana koyarsak, karaktere 
ilişkin, ilişkin olanların -kadın için olsun, erkek için olsun- tamamen 
toplumsal şekillendirme olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş ve günü-
müz toplumlarında kadın da erkek de doğduklarından itibaren, top-
lumda önceden belirlenmiş kadın erkek rollerine göre şekillendiril-
meye çalışılırlar. Aile içerisinde başlayan bu eğitim, toplumsal ilişki-
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lerin bizzat kendisi tarafından desteklenmeye devam edilirken eğitim 
kurumları içerisinde bir kere daha pekiştirilirler. Rollere göre belir-
lenmiş olan kadın ve erkek, rollerine denk düşen psikolojilere uygun 
davranış içerisinde olmadıklarında toplum tarafından hemen ceza-
landırılır ve sapık olarak tecrit edilir. Dolayısıyla şiddet temelinde 
örgütlenmiş olan bir toplumsal yapıda erkeklerin şiddete yönelik 
olarak şekillenmiş olmalarıyla kadınların toplum içerisinde kendileri-
ne verilmiş olan role bağlı olarak boyun eğmeye yönelik şekillendi-
rilmelerini doğal bir durum olarak kabullenmek, toplumsal eğitim 
sürecini görmemek olur. 

Kadının doğa tarafından alta itilmiş olduğu görüşü de var olan 
ilişkilerin tarihe yansıtılmasından başka bir şey değildir. Kadının 
baskı altına alınmış olduğu bütün toplum biçimlerinde izlenen, neslin 
devamıyla yükümlü olan kadının başka hiçbir fonksiyonu yerine get i-
remeyeceğinin veri olarak alınmasıdır. Ama tarihsel veriler ortaya 
koymaktadır ki, kadınların tüm toplumsal şekillenmenin yönlendiricisi 
ve ekonomik faaliyetin esasının sürdürücüsü oldukları, erkeklerin 
marjinal bir ekonomik faaliyet sürdürdükleri uzun bir tarih evresi ya-
şanmıştır. Kadın bu devrede de neslin devamını sağlayandı.  

Bugünkü topumsal gelişme aşamasında da kadının yeniden top-
lumsal hayat içerisinde yer alma şansını elde ettiği alanlarda top-
lumsal rol ayırımının engellemeleri olmadığı müddetçe kadın neslin 
devamı yükümlülüğünden dolayı altta kalmamaktadır. Altta kalmaya 
neden olan tek faktör, kadının ayrıca erkekler için de bir emek har-
camak zorunda olmasıdır. Kadın insanlığın sınıfsızlığı yaşadığı ev-
relerinde erkeğe karşı yükümlülükler taşımadığı ölçüde özgür ola-
bilmiş, ekonomik faaliyet içerisinde de erkekten üstün olduğu söyle-
nebilecek bir konumu koruyabilmiştir. Ancak ekonomik faaliyet biç i-
mindeki değişiklik fark edilmeyen bir mahkûmiyetin de başlangıcını 
oluşturmuştur.  

Bu, ticaretin ve ona eşlik eden özel mülkiyetin gelişmesi olayıdır. 
Ticaretin sürdürücüsü olan erkekler, metaların özel olarak mülk edi-
nilmesini de icat etmişlerdir. Burada erkek sertliği, kadın yumuşaklı-
ğı gibi faktörlere bağlı olamayan bilinçsiz bir gelişme rol oynamakta-
dır. Ancak bu mülk edinilenlerin daimi olarak erkek elinde yığılması 
ve korunması zorunluğu ikili bir baskı sürecini beraberinde getirmiş-
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tir. Önce mülk sahibi olan erkeklerin, bu mülkün toplumsal olarak 
sahibi olan kadınları mülkten tecrit etmek için oluşturdukları baskı 
mekanizması ve zaten mülksüz olan diğer erkekleri de mülksüz ola-
rak tutma mekanizması. Mülkiyet temeline dayalı bu ayırımda kadın-
lar tarihin ilk sınıf baskısına uğrayan unsurlarını oluşturmuşlardır. 
Böyle bir değişikliği kadınların gönül rahatlığıyla benimsemeleri bek-
lenemezdi ve mülk sahibi erkekler konumlarının devamını sağlaya-
bilmek için kadınlar üzerindeki baskıyı sistemli bir hale getirmek ve 
buna ait şiddet mantığını oluşturmak durumundaydılar. Kuşkusuz 
şiddetin icat edilmesi yeni bir şey değildi. Bunu doğayla savaşta 
insanoğlu çoktan biliyordu. Ama toplumsal ilişkilerin düzenlenme-
sinde işe yaraması özel mülkiyet sisteminin, kendisini toplumsal 
mülkiyet yerine geçirmesi mücadelesi içerisinde olmuştur.  

Bu süreçte, başlatıcı olarak ne erkek karakterinin etkisini ne de 
kadınların doğurganlıklarının onların altta kalmalarına neden oldu-
ğunu kanıtlayan hiçbir şey yoktur. Tam tersine kadınların doğurgan-
lık özelliğinin sınıflı topluma ulaşılıncaya kadar toplumsal üstünlük 
sağladığını gösteren bir durum vardır. Ve bu durum da sınıflı top-
lumların yaşadığı tarihten çok daha uzun bir evreyi kapsar. Faktör, 
tamamen ekonomiktir. Ekonomik faaliyetin belli bir biçimine göre bir 
şekillenme söz konusudur. 

Acaba kadınlarla erkeklerin eşit oldukları bir ilişki içerisinde sınıflı 
toplum ortaya çıkamaz mıydı? Mülkten tecrit edilmesi gerekenler 
kadınlar olduğundan, çıkamazdı. Sınıflı toplumun şekillenebilmesi 
için, kadınların egemen oldukları ve bu egemenlik biçimin eşitliğe 
tekabül ettiği bir toplum içerisinde, yenilmesi gerekenin eşitlik dü-
şüncesi ve bu düşüncenin temsilcisi olarak da kadınlar olması, onla-
rın köleleştirilmesini de zorunlu kılmaktaydı. Yeni oluşan yapılanma 
içerisinde, kadının, temsil etmekte olduğu durum dolayısıyla yer 
alabilmesi olanaklı değildi. Baskı sistemi içerisinde ancak erkekler 
yer alabilirdi ve tümüne birden, sınıf çelişkisini aşacak bir biçimde, 
kadınlar köle olarak sunulacaktı. Egemen sınıf kadınları baskı altına 
alırken, baskı altına aldığı erkeklere de birer köle sunmak suretiyle 
bir avantajı sağlıyordu. Artık kendisi de köleleştirilmiş olan mülksüz 
kölenin de kölesi olabilecekti.  

Bu kurgu toplum biçimi ne şekilde değiştirilirse değiştirilsin, sınıf 
ayırımı söz konusu olmaksızın bütün erkeklerin çıkarına olan bir 
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durum yaratmıştı. Alt sınıfların egemen sınıflara karşı verecekleri 
mücadelede kadınları özgürleştirmekten hiçbir nesnel çıkarları yok-
tu. Her bir erkeğin bir kadın kölesinin olması değişen toplum biçimle-
rine uyarlanabilir bir durumdu. Buna karşı çıkabilecek olan, bu bi-
reysel çıkar temelini yıkabilecek olan tek ilişki sosyalist ilişkidir. El-
bette ki, sosyalist ilişki, kendisinden ne anlaşıldığına bağlı olarak bu 
durumu ortaya koyabilir ya da koymayabilir. Başka hiçbir şeyi söz 
konusu etmeksizin, devlet mülkiyetinin yaratılmasından sosyalist 
ilişki anlaşılır ise, bu ilişki altında yaşayan erkeklerin yanlarında, 
kendilerine hizmet sunan bir köleye karşı çıkmak için hiçbir nedenle-
ri olmaz.  

Ancak sosyalizm her türlü baskı sistemine karşı olmak, bireyler 
arasındaki her türlü eşitsizliğin kaynağını ortadan kaldırmak suretiy-
le gerçekleşebilecek bir sistem olarak kavranabildiği takdirde, kadın 
erkek arasındaki eşitsizliğe karşı durur ve bunu ortadan kaldırmayı 
mücadelesinin amaçlarından biri olarak görür. Marksizm’in ekono-
mist yorumu, her türlü haksızlığın ortadan kaldırılmasının ön şartının 
ekonomik gelişmede yattığı çarpıtmasıyla toplumda sınıf çelişkisin-
den ayrı olarak ortaya çıkan çelişkilerin varlığını göz ardı ederek, yer 
yer bu çelişkilerin ortaya getirilmesinin sınıf çelişkisinin çözümünün 
aleyhinde sonuçlar vereceği iddiasını, bütün-parça, temel-tali ilişkisi 
içerisinde açıklar. Var olan sosyalizm uygulamalarını ve bunlara ait, 
indirgemeci, ekonomist yorumları Marksizm’in kendi gerçeği olarak 
yorumlayanlar da, sınıf çelişkisinin dışındaki çelişkilerin çözümünün, 
Marksizm dışında ele alınmalarını öne sürerler.  

Bütün çeşitlenmeleri içerisinde feminist akımlar kadınların baskı-
lanmasının Marksizm çerçevesinde izah bulamayacağını kabul 
ederler. Sosyalizme en yakın olanları dahi, sosyalizmi, kadın çelişki-
sini içerici olarak göremediklerinden onu sosyalist feminizm olarak 
tamamlarlar. Bazı safdil sosyalistler de, kadın sorununu kabul etme-
nin adının sosyalist feminizm olduğunu sanırlar. Bu kavrayış biçimi, 
sosyalist halkçılık, sosyalist milliyetçilik gibi kavramlarla benzeştiri-
lebilir. Bu yaklaşım biçimi, sosyalizm kavrayışındaki geriliklerin ya-
rattığı ezikliğin, feminizme kendisini affettirme çabası olarak değer-
lendirilebilir. 
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Marksizm yazılı tarihin sınıf çatışmaları tarihi olduğunu söyler. Bu 
bir soyutlamadır ve soyutlama olarak da doğrudur. Bu soyutlamanın 
ilk bakışta toplumlarda var olmuş olan diğer türden çatışmaları açık-
lamıyor görünmesi, feminist hareketin kendi teorisini yaratırken, 
önemli bir açığı yakaladığı ve bu açıktan yürüyerek, Marksizm’i ye-
nebilen kendi teorisini oluşturabileceği sanısına sürüklemiştir. Mark-
sizm’in sınıf çatışmasına bağlı bir biçimde toplumsal gelişmeyi açık-
lamasına analoji yapılarak, sınıf çelişkisinin yerine kadın erkek çe-
lişkisini koymak suretiyle toplumsal gelişmenin daha temel bir açık-
lamasına ulaşılmıştır. Her şeyden önce böyle bir görüş tarihsellikten 
uzaktır. Tarihin ilk sınıf baskısına uğramış insanlarının kadın olması, 
bu durumun ortaya çıkmasına kadın erkek çelişkisinin neden oldu-
ğunu bile kanıtlamaz. Tersine, ekonomik düzeydeki bir olayın kadın-
ları iki kat olmak üzere, erkeklerin büyük bir kısmını da köleleştirmiş 
olduğunu ortaya koyar. Kadın erkek çelişkisinin temel olduğu bir 
durumda, aynı düz mantık içerisinde kalınacak olursa, sınıf farklılı-
ğının da kadınlarla erkekler arasında gerçekleşmesi ve kadın ve 
erkek sınıfları olarak ayrışması icap ederdi. Sınıfla cins çakışan ol-
gular olurdu. Ancak soyut olarak olay kavranıldığı takdirde, cinsiyet-
leri aşan, sınıf farklılaşmasının her iki cinsin unsurlarını birbirinden 
ayırmış olması gerçeğini kavrayabiliriz. 

Toplumun tepeden aşağıya iki cinse bölünmüş olması ve her sı-
nıf içerisinde kadınların ikinci cinsi oluşturmaları ampirik bir gerçek 
olsa da, her sınıf içerisinde aynı terimle ifade bulan bir talebin ortaya 
çıkmasına neden olsa da, her sınıfın kadınlarının çıkarlarının örtüş-
mesi anlamına gelmez ve tarihsel gelişmeyi hiç açıklamaz. Hiçbir 
sınıfın kadınları, alt sınıfın kadınlarının sınıfsal olarak kendi yanları-
na gelmesini kabul etmez. Ancak kendi sınıfları içerisindeki eşitliği 
sağlayabilmek için alt sınıf kadınlarının desteğini kullanırlar. Alt sınıf 
kadınlarının sınıfsal konumlarındaki değişikliği de içerecek olan eşit-
lenme talebine ise düşmanca bir yaklaşım içerisinde olmak duru-
mundadırlar. Feminist akım, sınıf farklılaşmasını bir yana koydur-
maya çalışarak, bütün kadınların tek bir talep etrafında bir araya 
gelmesini talep ederken, bu konumunu ancak verili koşullar içerisin-
de haklı çıkarabilir. Verili koşullarda bir reform talebi olarak öne sü-
rebilir. Öyle de olmaktadır. Bu haksız bir talep midir? Sınıf çelişkisiy-
le çakıştırılmıyor diye buna haksız bir talep olarak nitelemek, sosya-
listler için olanaksızdır. Sosyalist kavrayış başkalarını baskı altında 
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tutanların kendilerinin de özgür olamayacağı gerçeğini kendi temel 
kavrayışının bir öğesi olarak görür ve onun için de toplumda var 
olan baskı türlerinin her bir örneğine açık tutum alır. 

Sınıf çelişkisi, ulusal sorunla benzeşmez. Irk ayrımcılığıyla da ör-
tüşmez. Ama Marksizm bunları var olan sistemin oluşturucu öğeleri 
olarak görür ve baskı sisteminin her türlüsüne tavır alır, bizzat bu 
mücadelelerin sürdürücüsü, öncüsü olmaya çabalar. Demokratik 
talepleri kendi programının bir öğesi olarak benimsemeyen bir 
Marksist hareketin işçi sınıfına da demokrasi getirmesi olanaklı ola-
maz. Sosyalizme ilerleyişte, proletaryanın demokrasiden başka yolu 
olamaz (Lenin). Bu demokrasinin, proletaryaya kolay örgütlenme 
olanakları verdiği anlamına gelmez, proletaryanın demokrasi bilinci 
içerisinde şekillenmesi ve burjuva demokrasisinin inkârı olacak olan 
sosyalist demokrasiyi ancak bu sürecin bir ürünü olarak ortaya ko-
yabileceği anlamına gelir. Onun için de burjuva sistemi içerisinde 
mücadele ederken, proletarya, toplumda yükselen tüm demokrasi 
taleplerini destekler, önüne geçer ve onlara onların da aşılabileceği 
sosyalist demokrasi alternatifini sunar. Kendi bilincini bu mücadele 
içerisinde geliştirir. 

Bazı feminist yazarlara göre, Marksizm yanlış bir yorumdan dola-
yı değil, bizzat kendi yapısından dolayı, iktidara geldikten sonra da 
kadın sorununu çözememiştir. Burada bir tesadüf değil, Marksizm’in 
kendi zorunluluğu vardır! "Kadınlar sosyalizm içerisinde, erkek ön-
yargılarından dolayı tesadüfen bir yana itilmemişler, tersine, kadın-
lar, sınıf mücadelesini oluşturan üretici güçlerle üretim ilişkileri ara-
sındaki merkezi çelişki açısından kenarda kaldıklarından dolayı bir 
kenara itilmişlerdir." (Rosalind Coward, Sexual Liberation and the 
Family) İşte bu tipik bir ekonomizm örneğidir. Yazarın görmediği, 
görmek istemediği gerçek, Marksizm’in böyle bir yorumlanma biçi-
minin sadece kadınların kurtuluşunu marjinal olarak görmediği, işçi 
sınıfının da yönetici sınıf haline gelişini marjinal bir hale getirdiğidir. 
Eğer bu yorumun zorunlu gereği, iktisadi gelişme adına kadınların 
bir kenara itilmesiyse, aynı ölçüde gelişme adına bizzat erkek işçile-
rin de bir kenara itilmesidir. Var olan gerçek göz önünde tutulduğu 
takdirde, sosyalizmin erkekleri kurtardığı ama kadınları köle olarak 
tutmaya devam ettiği iddiası öne sürülemez. Sosyalizm genel yanlış 
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bir yorum içerisinde her alanda, kendisine uyarsız zaaflar ortaya 
koymaktadır. 

Kadın erkek çelişkisiyle, sınıf çelişkisinin toplum içerisinde aynı 
ölçüde ya da kadın çelişkisinin daha büyük bir ayırıcı olduğunu iddia 
etmek olanaklı değildir. Sınıf çelişkisini görmeksizin, tüm kadınların 
birlikte özgürleşmesinden değil, herkesin kendi sınıfı içerisinde eşit-
lenmesinden söz edilebilir. Eşitlenme mücadelesiyle, özgürleşme 
mücadelesi aynı şey değildir. Eşitlenme mücadelesi düzen içidir ve 
tam tamına burjuvazinin feodalite karşısında herkes için yasal eşitlik 
istemesine benzer. Burjuvazi kendi eşitlik talebini, yığınlar içinde 
geçerli olacak şekilde genişletilmiş olduğunu, mülkiyet temelini söz 
konusu etmeksizin şekillendirmiştir. Şimdi de, feminist hareket, ka-
dın özgürlüğünü savunmakladır ama asıl savunduğu -özel mülkiyet 
temeli, sınıf çatışması, öne alınmadığı müddetçe- bir eşitlik hareke-
tidir ve herkes kendi sınıfı içerisinde eşitlenecektir. Eğer kadın hare-
keti sınıf farklarının da ortadan kalkacağı bir eşitlenmeden bahse-
derse, o zaman bu eşitlenme hareketi özgürleşme hedefini önüne 
koymak ve sınıf farklarının ortadan kaldırılmasını savunan sosya-
lizm çerçevesini benimsemek zorundadır. Bunun için de sosyalizmin 
hiç bir yeni tanıma ihtiyacı yok. Yaptığımız yorum biçimi yeterli çer-
çeveyi oluşturmaktadır. Bu durumda, kadın sorunu alanında özel-
leşmiş bir anti indirgemeci ve anti ekonomist mücadele, kadın öz-
gürlüğü mücadelesinin kazanması gereken çerçeveyi ortaya koyar. 
Bu mücadelenin başarıyla yürüdüğü durumda, diğer her şey pratik 
mücadele alanını ilgilendirir. Her türlü reform talebi gibi kadınların da 
burjuva sistemi içerisinde durumlarını biraz daha çekilir duruma geti-
rebilmek için aynı işçilerin sürdürdükleri ekonomik mücadele gibi bir 
mücadele alam açmaları doğru ve sosyalizmin benimseyeceği bir 
çerçeveyi oluşturur. Ama bu mücadelede yer alan alt sınıf kadınları 
kendi önlerine özgürleşme mücadelesini koymazlar ise, proletarya, 
burjuvazinin verdiği demokrasi mücadelesine onun öncülüğünde ve 
onun hedefleri çerçevesinde kalarak katılmak suretiyle ne kadar 
özgürleşmişse ancak o kadar özgürleşebilirler. Alınıp satılan mal 
olmaktan, bağlanmış oldukları erkeklerden dayak yemekten vb. belli 
ölçülerde kurtulabilirler. Elbette ki, bu bir gelişmedir ve yaşamı daha 
çekilebilir kılar. Ama sorunun özünü değiştiremeden, yaşamı daha 
çekilir kılmayla yetinmek demek, egemenlerin konumunun korun-
maya devam etmesi, bir anlamda onlara hizmet etmek demektir. 
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Sosyalist hareketin birçok başka alanlarda gösterdiği zaaf gibi, 
kadın özgürlüğü sorununda göstermiş olduğu zaaf birçok sosyalisti 
feminizmden çok şey öğrenme durumunda bırakmıştır. Elbette ki, 
feminizm ışığında yapılan bu eğitim çalışması, onun izlerini de taşı-
mak zorundadır. Sosyalizmin sürdürmekte olduğu, genel özgürlük 
mücadelesi ulusların, ırkların eşitliğini kapsadığı gibi kadınların öz-
gürlüğü sorununu da kapsar. Türkiye'de sosyalist demokrasi kavra-
yışının cılızlığı -dünyadaki gelişmelerden ayrı bir şey değildir- nasıl 
ulusal sorunda sosyal şoven görüşlerin yenilmesini uzun bir müca-
dele meselesi haline getirmişse, aynı şekilde, kadın sorunundaki 
erkek şoven bakış açısının yenilmesi de uzun bir mücadele sürecini 
gerektirecektir. Nasıl ki, sosyalizmin ulusal sınırların ortadan kaldı-
rılmasından yana olması ulusların kaderlerini tayin hakkını, ayrılma 
haklarını tanımamak için bir gerekçe olarak gösterilemezse, sınıf 
mücadelesinin kadın özgürlüğünün gerçekleşmesinin temelini oluş-
turduğunu söylemek de kadınların bugün sürdürdükleri eşitlik ve 
özgürlük mücadelesini reddetmeyi gerektirmez. Her alanda sistem-
leşmiş olan erkek egemen ( 25 ) bakış açısı ve ilişkilerine karşı mü-
cadele etmek amacıyla örgütlenmelerinin sosyalizm açısından red-
dedilebilecek hiçbir yanı yoktur. Bu, işçilerin ekonomik çıkarlarını 
savunmak için, öğrenci ve bilim adamlarının akademik haklarını 
savunmak ve geliştirmek, kiracıların, kira fiyatlarının düşürülmesi 
için mücadele etmek üzere örgütlenmelerine karşı çıkılamayacağı 
kadar açık bir gerçektir. Bunların hepsinin üst sınıflara karşı yönel-
miş örgütlenmeler olması, indirgemeci mantık içerisinde olanlar için 
hiçbir problem yaratmamaktadır. Ama kadın örgütlenmesi sorunu 
olduğunda, sınıf mücadelesinin bölünmesi, baş gerekçe olarak orta-
ya sürülmektedir. Hangi alanda bir çelişki varsa, o alana ilişkin öz-
gün bir örgütlenme biçimi ortaya çıkar. Tek bir örgütün içerisinde 
bile bu böyledir; faaliyetin özgül alanları, özel uzmanlık örgütlerini, 
milliyet farklılıkları, seksiyon yapılarını gündeme getirir. Hele parti 
örgütlenmesi dışındaki alanlarda ise bu bir o kadar daha geçerli olur 
ve sosyalistler bunların gerçekleştirilmesi için çaba gösterirler. Ama 
kadın sorununa gelindiğinde, sorun ince ince irdelenmeye başlanır. 
Aynı ulusal sorunda olduğu gibi. Önyargılara ters düşen bir durumla 
karşılaşılınca duvarlara tırmanmaya başlanır. Ulusal sorun nasıl 
şoven önyargılara çarpıyorsa, kadın sorunu da erkek önyargılarına 
ve çıkarlarına çarpar. Kendi günlük yaşamına böyle bir müdahaleyi 
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kabullenmek kolay olmamakta ve sosyalizm zemininden karşı eleşt i-
riler geliştirilmeye çalışıldıkça en gerici anlayışlarla aynı çizgiye dü-
şülmekte, kadın özgürlüğünü ve eşitliğini savunanlara karşı toplu-
mun en gerici düşünceleri kışkırtılmaya çalışılmaktadır. Bunu yapan 
sosyalist kendi savunduğu çizgiyle çatışmaya düşmekte, savunduğu 
sözde sosyalist demokrasi platformunu dinamitlemektedir. Bu burju-
va ahlakı aşamayanın, feodal ahlâka yaslanarak ona saldırmasına 
benzemektedir. Benzemektedir değil, işin ta kendisi çoğu zaman 
budur. Kadın özgürlüğü, eşitliği savunucularında hemen, ahlâksızlı-
ğı, orospuluğu, lezbiyenliği bulanlar kendilerini hangi platformlarla 
birleştirdiklerine iyi dikkat etmek zorundadırlar. 

Kadın sorununa yaklaşımda sosyalistlerin işledikleri günahlar 
sosyalizmi mahkûm edemez. Sosyalistler ileriye yönelik reform ta-
leplerini desteklerler. Kadın eşitliği kim tarafından getirilirse getirilsin, 
bir reform talebi olarak desteklenmek zorundadır. Ama bunun bir 
reform talebi olduğu unutulmadan. Sosyalistler her reform talebini 
sosyalizm mücadelesi ışığında ele alır ve bunu sosyalizme bağla-
maya çalışırlar. Elbette ki, aynı talepleri, değişik bakış açıları, deği-
şik sınıf temsilcileri de bir başka biçimde yorumlayacaklardır. Bura-
da her kesimin mücadelesi kesişir. Doğal bir eylem birliği oluşur. 
Kadın eşitliği hareketinde de değişik sınıf bakış açıları kesişirler ve 
her kesim, harekete kendi bakışını egemen kılmaya çalışır. Nasıl 
ulusal bir hareket olmaktan çıkmazsa, kadın hareketi de, sosyalistle-
rin öncülüğü kazanmasıyla sosyalist olmaz. Ulusal harekette kazanı-
lan öncülük, hedeflerin ulusal eşitlikten, sınıfsal özgürlüğe doğru 
gelişmesini sağladığı gibi, kadın hareketinde de, öncülük, eşitlikten, 
özgürlüğe doğru ilerleme şansını sağlar. Ulusal harekette, eşitlikle 
sınırlanmış bir sosyalist öncülük sosyalist adım almayı hak etmez. 
Kadın hareketinde de eşitlikle sınırlanmış bir öncülük gene sosyalist 
adını hak etmez. Diğeri gibi düzen içi, var olan sınıf farklarını koru-
maya yönelik olduğundan burjuva olarak nitelenmek zorundadır. 
Feminist akımın karakteristiği bundan dolayı burjuvadır. Böyle olmak 
için bizzat burjuvazi içerisinde yer alan kadınlar tarafından örgüt-
lenmesi şart değildir. Bu çerçevede, kadın hareketiyle, feminizm 
kavramını eşitleyerek sosyalist feminizm kavramının üretilmesi, mil-
liyetçilikle, ulusal kurtuluş hareketinin eşitlenmesi ve sosyalist mill i-
yetçilik kavramının üretilmesine denk düşer. Bu tavizi vermek, bu-
lunduğu zeminin ne savunduğunu bilmemek demektir. Feminizm ile 
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sosyalizm arasında orta yer yoktur. Ya Marksizm’i kadın sorununu 
içerebilecek bir dünya görüşü olarak kavrarız ya da feminizmin söy-
lediği gibi, Marksizm’in kendi yapısı doğası nedeniyle kadın sorunu-
nu dışta bıraktığını. Bunu söyledikten soma, feminizm ile şu konuda 
yaratılacak olan farklılık haklılık temeline sahip olamaz: "Marksizm, 
sınıf sorununu temel aldığından dolayı yapısında kadın sorununa 
yeterince yer vermemiştir. Kadın alanını, sınıf mücadelesi alanını 
benimseyerek bir araya getirmek gerekir". Bu sistem değil eklektik 
bir yapıdır. Böylece her türlü akım birbiriyle birleştirilebilir ve değişik" 
sosyalist......izm"ler yaratılabilir.  

Sarı sendikacılık, ekonomik mücadeleyi düzenle çatışmaya gir-
meden ücret sorunuyla sınırlar. Ücret artışı işçilerin lehinedir ama bu 
çerçeve işçilerin nihai kurtuluşunun aleyhinedir. Feminizm, düzenle 
çatışmadan kadınları eşitlik mücadelesine çağırır. Bu da kadınların 
lehinedir ama özgürleşmenin aleyhinedir. Ne var ki nasıl sendikal 
mücadelenin hiç olmadığı dönemde ücret mücadelesi yanıltıcı bir 
biçimde her şey gibi görünürse, kadın mücadelesinin hiç olmadığı 
yerde de, en ufak eşitlik talebi her şey gibi görünebilir. Aynı benzet-
me zinciri içerisinde, sendikal mücadele alanında, hiçbir şey yap-
madan "kahrolsun sarı sendikacılık, yaşasın sınıf sendikacılığı" di-
yenler, sadece devrimci gevezelik etmiş olurlarsa, kadın sorununda 
da "kahrolsun feministler, yaşasın sosyalizm" diyerek, kadın alanın-
da hiçbir şey yapmayanlar ve hatta burjuva çerçevede olsa da ka-
dınların çıkarlarına olan bir şeyler yapanları feodal değerlere sarıla-
rak lanetleyenler, daha da beterini yapmış olurlar. 

Nasıl ki, ulusal harekete karşı, "burjuvazinin kendi pazarını ele 
geçirme mücadelesi bizi ilgilendirmez" diyerek karşı duramaz, ulus-
ların kendi kaderlerini tayin hakkını kayıtsız şartsız benimsersek, 
kadınların kendi kaderlerini tayin hakkını da kayıtsız şartsız benim-
semek zorundayız. En küçük eşitlik talebinden, tam bir özgürlüğe 
kadar. Nasıl ulusal boyunduruğun kalkmasını geleceğe erteleyemez 
ve anında kaldırılmasını talep edersek, kadın üzerindeki baskının 
kalkmasını talep etmeyi ve bunun için mücadele etmeyi hiç bir şey-
den sonraya erteleyemeyiz. 

Sosyalist demokrasiye ulaşabilmek için, bugün demokrasi müca-
delesini sürdürücüsü olmak zorundayız. Demokrasi mücadelesi ise 
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soyut bir kavram değil, kendisini oluşturan taleplerden oluşan somut 
bir kurgudur. Bu taleplerden bazıları sistem içerisine sığarlar, bazıla-
rı sistemin dışına taşarlar. Sistem içine sığanlar konusunda verilen 
mücadeleler bunların aşılmasını ve aşılmasına rağmen sistem içeri-
sine sığmayanların gerçekleşmemiş olması dolayısıyla çok bir şeyi 
değiştirmemiş olduklarının görülmesi sayesinde, sosyalist demokra-
sinin taleplerinin güçlenmesine hizmet ederler. Bu yığınların demok-
rasi bilincinin gelişmesi ve sosyalist demokrasinin güvencesinin ya-
ratılması anlamına gelir. Kadın sorunu demokrasi mücadelesinin en 
önemli öğelerinden birini oluşturur ve bu alandaki her bir talebin 
gerçekleşmesi, daha ileri taleplerin kavranmasının olanağını sağla-
yarak, sosyalizmin somut taleplerden oluşan bir yapı olarak, toplum-
sal alternatif oluşunu kanıtlamasını sağlar. 

Eşitlik mücadelesi proleter kadın açısından burjuva kadına göre 
daha önemli görünür. Bu mücadelede o kocasıyla olan çelişkisinin 
yanında erkek patronuyla olan çelişkisini de hemen yakalar. Koca-
sını düşman ilan ettiği takdirde, ayrılıp o düşmandan kurtulma şan-
sına sahip olabilir ama kocasından ayrılmak için patronundan ayrı l-
mamak zorundadır. Ya yeni bir koca ya patron ikilemiyle yüzyüze 
kalır. Feministler, çelişkinin ilk görünür ucu olan, koca, kardeş, ba-
bayla olan çarpışmanın çözümün anahtarı olduğunu öne sürüyorlar. 
Elbette kadının yaşadığı somut baskının önemli bir alanı evdir, istis-
nasız bütün kadınlar cins baskısını yaşarlar ve dolayısıyla bu alanda 
bir mücadele şarttır. Ama bütünü gözden kaçıran, parçada boğul-
mak zorundadır. Bu parçayı, aileyi içerisinde barındıran ve var olan 
ilişkileri içerisinde devam ettirmeye çalışan kapitalist sistemin bizzat 
kendisidir. Eve karşı bunun içerisinde barındıran sistemden yardım 
istemek sonu gelmez bir çelişkiyi oluşturur. Sistem gelişen tepkiler 
dolayısıyla, aile alanında ortaya çıkan çelişkiyi yumuşatmak üzere 
belli noktalarda kadınların yardımına koşar ve böylelikle, kadınlar da 
sistemin yardımına koşar ve böylelikle, kadınlar da sistemin yardı-
mına güveni geliştirir. Dünyanın birçok ülkesinde, kocalarından kur-
tulmak isteyen kadınlara yardım etmek üzere "kadın evleri" bizzat 
düzen tarafından desteklenmektedir. Ne var ki, bu desteği vererek 
"terörist erkekten" bir an için kurtulmayı sağlarken, geniş çapta terö-
rü örgütlemeye devam etmekte; "kurtulan kadın" bu çerçevenin içe-
risinde yaşama mahkûmiyetini devam ettirmekte. Bu durumu sonu-
na kadar özgürleşmeye götürmek isteyen kadın, sistemi eşitliğe 
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zorlarken, onu ortadan kaldırmak zorunda olduğunun bilinciyle dav-
ranmadığı müddetçe verilenin kolayca alındığı durumlarla yüzyüze 
gelmekten kurtulamayacaktır. O zaman kadın hareketinin özgürlüğü 
hedef olarak önüne koyması ve bu hedef doğrultusunda ilerlemeye 
mecbur olanlarla ilişkilerini, çelişki söz konusu olsa bile düzenlemesi 
zorunluluğudur. Aynı zorunluluk elbette ki karşı taraf açısından da 
aynı ölçüde geçerlidir. Burada taviz vermek, kendi, sistemle işbirliği 
yapan konumundan vazgeçmek zorunda olan erkektir. Sosyalizmi 
genel özgürleşme mücadelesi olarak benimseyen erkek kadın öz-
gürlüğünü bir taviz olarak değil, kendi sürdürdüğü mücadelenin bir 
gereği olarak benimsemek zorundadır. Kendi çıkarlarıyla çatışıyor 
görünen, kendisinin düzene bağlı, geriye yönelik yanıdır. Böyle bir 
yönü korumaya devam etmek sosyalist olmakla asla bağdaşmaya-
cak bir tutumdur. Sosyalist düşünceyi kendi yaşamını da dönüştüre-
cek biçimde kavramayan bir sosyalist, gelecek toplumun yaşantısını 
kurmada öncü olabileceğini düşünmemeli, tersine böyle bir düzenin 
yabancısı olacağını görmelidir. Hep, sosyalizme yabancı sosyalistler 
tarafından oluşturulacak olan bir sosyalizmin de oldukça yabancı bir 
sosyalizm olarak ortaya çıkmasına şaşmamak gerekir o zaman.  

Kadın ve erkekler olarak kendi aramızda bir mücadele sürecek. 
Bu kuşkusuz, çünkü erkeklerde, erkek egemen düşünce varlığından 
hiçbir şey kaybetmeksizin devam ediyor. Ama sorun bu mücadeleyi 
sürdürürken bu düşüncenin asıl sürdürücüsü olan sistemle mücade-
lede ortaklığı bozmayacak biçimleri bulmakta yatmaktadır. Eğer ka-
dınların baş düşmanı, ya da eşit derecedeki düşmanı, sınıf ayırımı 
gözetmeksizin erkekler olacak olursa, bu ortaklığı gerçekleştirme 
olanağı olamayacağı gibi, çözümsüz kalacak olan bu çarpışmanın 
tek galibi sistem olacaktır. Kadın cephesinde kadın eşitliği ve özgür-
lüğü mücadelesi gelişirken, bunun düşmanlığa dönüşmemesinin 
şartı da erkeklerin kendilerini gerçekten eşit ortaklar olarak kabul-
lenmesidir. Kadınları ortak olarak dıştalayan, cins ayırımcılığı oldu-
ğunu ve bundan dolayı kadınların alta itilmiş olduğu gerçeğini bir 
yana koyarak, "hepimiz insanız" mantığı içerisinde davrananlara 
burjuvaziyle proletaryanın eşitliği üzerine söylenenleri tekrarlamak 
gerekir. Zenginle yoksulun eşitliğinden söz edilemez. Erkeklerin 
zenginliği, var olan cins ayırımcı sistem, kadın düşmanı gelenek 
görenekler ve bunların ışığında oluşturulmuş her türden örgütlenme-
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lerdir. Bu örgütlenmeler içerisine, sözünü ettiğimiz dezavantajlarla 
giren kadının erkeklerle eşit olması olanaklı değildir ve bu çerçeve-
de bir eşitliğin yaratıldığını savunmağa kalkışmak, tutarlı olabilmek 
adına gerici düşünceleri öne sürmek demektir. Bunu dokunulamaz 
doğal bir durum olarak savunmak, gericiliğin ve kadınları dışlamaya 
devam etmenin ta kendisidir. Böyle bir dışlamanın sonuna kadar 
bitirilmesi, bunun toplumdaki egemenliği ve hep yeniden üretiliyor 
olması dolayısıyla olanaksızdır ve kadınlar bu dışlanmayla yüz yüze 
geldikçe kendilerine ayrı örgütlenmeler yaratmak ve bu örgütlenme-
ler sayesinde dezavantajların üstünden gelmek zorundadırlar. Ayı-
rımcı düşünceler egemenliklerini sürdürdükleri müddetçe de bu ör-
gütlenmelerin varlıklarını devam ettirip, ayırımcı erkekler üzerinde 
bir baskıyı sürdürmeleri gerekir. 
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BEN DOĞARKEN İKTİDAR OLMUŞUM  

 

Necmettin GÖKÇE   

 

Ben sosyalistim. Kapitalist 
sistemin özünü oluşturan emek-
sermaye çelişkisinde, emeğin 
safında, sermaye iktidarına karşı 
mücadele veriyorum. Toplumsal 
bir süreç olan üretimde, ezilen, 
sömürülen işçi sınıfın yanında, 
yaratılan değerlere el koyan 
burjuva sınıfına karşı mücadele 
ediyorum. Bu mücadele sınıf mücadelesidir. İktidardaki sınıf burju-
vazi, ezilen sınıf proletarya. Sınıflar, mülkiyet ve üretilen değerlerin 
paylaşımı/dağılımı sürecinde kurulurlar. Burjuvazinin iktidar gücü, 
ekonomik alandaki üretim sürecindeki mülk sahipliğinden gelir. 
Gücünün ve iktidarın kaynağı budur.  

Sınıf mücadelesinin düzey ve aşamalarını bu gücün bertaraf 
edilmesi faaliyetleri belirler. Burjuvazi, ekonomik alandaki gücü (üre-
timi kontrol-denetleme) sayesinde, devlet-politika-ideoloji-kültür ve 
her düzeyde proletarya üzerinde egemendir. Bütün bu düzeylerin 
esası ekonomik alandaki mülkiyeti sağlamlaştırmak ve geliştirmek 
üzere işlevselleşmiştir. Burjuvazi bunu yaparken, geleneksel değer, 
kurum ve sistemleri de, ihtiyaçları ve gelişmişliği nispetinde sınıfsal 
kuruluşunda yansıtır.  

Burjuva sınıfın bireyleri, tesadüf olmayan bir şekilde erkek cin-
siyetindendirler. Az sayıda da, cinsiyetçi aile kurumunun doğal 
uzantısı olan bir şekilde kadın, erkek cinsiyetin değer ve kuruluş 
özellikleri ile burjuva sınıfındandır. 

Ben, ne mülkiyet ilişkisi itibariyle burjuvayım, ne de burjuva mül-
kiyetine birikim sağlayan, üretimin içinde emek harcayan proleterim. 
Ve ama, dünyadaki haksızlıkların, adaletsizliklerin, talan, savaş, 
zulüm ve ölümlerin en önemli kaynağı sınıf farklılaşması süreci ve 
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sınıf iktidarıdır. Bu yüzden, ben, bu iktidarı yıkacak olan, yıkması 
için var olan nesnel sebepleri ve yetenekleri itibariyle tek muktedir 
sınıf olan proletaryanın safındayım. Proletaryayı burjuva sömürüsü 
ve iktidarından kurtaracak olan kendi gücüdür, hareketidir, devrimi-
dir. Bu devrimin yanındayım, içindeyim. 

Proletaryanın politik hareketi sosyalizmdir. Marksizm prole-
taryanın dünya görüşü, bakış açısıdır. Marksizm sınıflar müca-
delesinin teorisidir. Proletaryanın özgürlük ve kurtuluşundan 
hareketle ilişki ve çelişkileri tahlil eder. Proleter politikanın strateji 
ve taktiklerinin perspektiflerini sunar. Bu perspektif, yeryüzünde her 
tür baskı, sömürü ve iktidarın kovulması hedefine işaret eder. Kurtu-
luşu kendi ellerinde olan proletarya, toplumdaki diğer ilişki ve çelişki-
leri görmeden anlamadan ve diğer ezilenlerin de idealleri, hedefleri 
doğrultusunda dönüşmesine KATILMADAN gerçek kurtuluşunu, 
emeğin kurtuluşunu gerçekleştiremez. 

Ben iktidarım: Ezen, sömüren, asimile eden, zulmedenim. Varlı-
ğını bile reddettiğim, diline yasak koyduğum, toprağını işgal ettiğim 
bir ulusun üzerindeki bir ulusunun iktidarının içindeyim. İki ulus ara-
sındaki toplumsal/tarihsel ilişkide, konumlanışta, ezen ulusun ulusal 
iktidarı benim de iktidarımdır. Toplumsal olan bu gerçeklik, benim 
bireysel gerçekliğim ile çelişse bile ezilen ulus ulusal kurtuluşunu 
kazanıncaya kadar ben iktidarım. İktidarın bir parçasıyım.  

Ve ama, hiçbir ulusun ırkın bir başkasından üstün olmadığı, han-
gi yöntem ve tarihsel nedenlerle olursa olsun, hiçbir ulusun bir baş-
ka ulus üzerinde iktidar olması, onu sömürmesi, varoluşunu kısıtla-
masını, benliğini yok etmeye çalışması ve baskılamasını onaylamı-
yorum. Tersine, tüm ulus ve ırkların eşit, adil ve özgür bir ilişki içinde 
olmasını istiyorum. Ezilen ulusun kurtuluşunun kendi elinde olduğu-
nu biliyor ve ezen ulusun bireyi olarak ezilen ulusun mücadelesini 
destekliyorum. Bu desteğimi, iktidar olan ulus içerisinde, bu iktidarı 
zayıflatmak yönünden, diğer [ … ] de benim gibi olmaya ve ulusal 
baskı ve sömürünün lağv olması için ezen ulus politikasını çökert-
meye devam etmek istiyor, bunu yapmaya çalışıyorum. 

Ulusal iktidar ve gasptan vazgeçmek özgürleşmek için bir zorun-
luluktur. Bu iktidar ve gaspın ortağı olan bir süreci yaşamak özgürlük 
ideali olan biri için yüzkarasıdır. Ben paylaştığım bu egemenlik ve 
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iktidarın ilgası için mücadele ettikçe, bu ulusal iktidarımdan ikti-
darsızlıkça özgürleşeceğim. Kürt ulusunun ulusal baskıdan kurtu-
luşu benim de bir Türk olarak kurtuluşum olacaktır. 

..…………………………………………………………………………… 

 

Ve ama, ben sahiden iktidar doğmuşum. Hatta, annemin rah-
minde cinsiyetim belli olduğu andan itibaren; beni bekleyen, varolu-
şumu kuracak olan topluma, iktidar rolü olarak hazırlanacağım ana 
kucağı, baba ocağı aile’ye girdiğimde babamla benim cinsiyetim-
den olanların, annemle onun cinsiyetinden olanlar üzerindeki iktida-
rına hiçbir özel yetenek, biyolojik özellik, ruhsal faktörün olmadığı 
halde toplumsalda kurulmuş olan cinsimin iktidarının ortağı olarak 
toplumsal hayata katılmışım.  

İktidarımın nimetlerini, ta iki yaşlarından beri hatırlarım şimdi. Üs-
tün cinsten olma, sokakların benim ve cinsimden olanların olduğu-
nun hazzıyla büyümek ne hoştu! Ben yetenekli, güçlü, kendine gü-
venen ve her türlü bilgilenme ve gelişmeye açık olduğumu öğren-
dikçe; amcamın kızının zayıf, edilgen, bağlı, himayeye muhtaç olu-
şunu nasıl düşünürdüm? Hatırlamıyorum. Ama aynı yaşta olduğu-
muz halde, ben onun üzerinde, ailemizin onayı ve desteği ile güçlü 
bir baskı kurardım. Oyunlarda ben baş, o bağlı olurdu. Bazen dö-
verdim de ve babası bizi gördüğünde benim kulağımı çeker ona 
kızlığını hatırlatan ve küçümseyici olduğunu sandığım azarıyla vu-
rurdu. Okul… eğitim... okul… cinsel rollerimizi ve yeteneklerimizi, 
geleceklerimizi yeniden ve ince ince, yapa göstere öğrendiğimiz ve 
iyice cins ayrımcılığını yaşadığımız bir süreç olarak, üstün cins ol-
duğumuzu bize öğreten, “bilinç”lendiren kurumlardı aynı zamanda.  

Bir ayrıntı: Baba baskısıyla oruç tutup camiye gittiğimde, imamın 
hep kadınlarla ilgili konuştuğunu, ama camiye kadınların niçin alın-
madığını, en azından günlük dini faaliyette caminin kadınlara kapalı 
oluşunu hissettiğimi hatırlarım. Hatta İslamiyet’e merak sardığım bir 
ara, zaten, erkek cinsin egemen, kadın cinsin köle olduğunun ilahi 
bir buyruk olduğunu öğrendiğimde, tepkim bunun nedenini deşmek 
değil de, annemin yaşamını düşünüp pek de köle olmadığını, üstelik 
babam çalışırken onun EV’de oyalandığını düşünürdüm. Annemin 
komşuları da hep ev kadınıydı. Ve ben, annemi değil babamı sayar-
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dım. Evimizin direğini, ocak tüttürenimizi. Annemin rolü doğaldı. 
Bize bakacak, ev işleri yapacak, babamın her türlü ihtiyacını göre-
cekti... Sosyalist olduğumda, bizim ev de dâhil toplumda cins eşitsiz-
liği olduğunu hissettim. Ama bunun ne tür eşitsizlikler olduğunun 
nedenleri üzerine kafa yormadım. Ya bunun araçları yoktu, ya da 
beni fazla ilgilendirmedi. Devrim, devrim yapmak önemliydi. Sınıf, 
emperyalizm, faşizm… Marx, Engels, Lenin, Stalin, Kastro... Fikir 
kulübümüze Ankara DEV-GENÇ'ten bir kız gelmişti. Abla. Ama ona, 
bize anlatma hakkını çok gördüğümüzü, bir içsel tepki yaşadığımı iyi 
hatırlıyorum. 

Profesyonel olarak devrimcilik yaptığım süreç içerisinde evlendim 
de. Artık benim de bir evim, babamınki gibi bana ait olarak toplum-
sal bir kurumum var oldu ki ben "iktidar, üstünlük, baskı, ezme" gibi 
keyfiyetlerden “azade”ydim. Öyle söyler, öyle sanır ve sevgilimle de 
(karım) öyle anlaşırdık. Ama rollerimiz, diğer ev’lerin, evliliklerin rol-
leri gibiydi. Ben ev işlerinin çocuk bakımının iyi bir yardımcısı olsam 
bile. Yardımcıydım. Asli görevli, elbette ki karımdı. Ve ben, karımın 
bakımıyla, sıcak yuvamın dinginliğiyle, sınıf mücadelesinin sert bo-
yutlarında, mitinglerde, anti-faşist mücadelelerde profesyonel faali-
yetimi, bizim, erkeklerin olan kamu alanındaki faaliyetlerde yürüttüm. 
Sömürüye ve zulme karşı. Evim tatlı, sıcak yuvamda mutluydum ve 
karımı da mücadeleye katmaya çalışıyordum. Sınıf mücadelesine. 
Aramızdaki anlaşmazlıklar da benim sınıf mücadelesindeki görevle-
rim sebebiyleydi. Eve geç gelmek, evişine yardım etmemek, eve 
hapsettiğimi bilmemek de oluyordu bazen. Profesyonellik kolay mı? 
Nereye gidersem ev’imi de götürdüm. Seçeneksiz olanın, ya da 
toplumsal kurallar nedeniyle seçeneği en az olanın "rıza"sıyla, tabii 
ki. Ben politika yaptım, dışarıda. Karımın emeğini sömürerek. Ben 
politika yaptığımı bilmiyordum, ev’de emek sömürerek ve cinsel 
toplumsal baskıyı ince perdelemeler, aşk gibi ulvi, ana baba gibi 
kutsi düzeylerde ve ilanihaye… 

Bu yazı, cinsiyetim bazında bir otobiyografi değil. Belki alışık ol-
madığımız ve erkek erkeğe oluşturduğumuz üsluplara yabancı ge-
lebilir. Mühimsiz... Bu yazı buraya kadarki havasıyla, "ciddi" mesele-
lerle, "gayri ciddi" bir şeyleri, genel olanlarla “özel”leri karıştırıyordur 
belki (!) de. Şimdi size, “zaten iktidar doğmuşum”un, toplum-
sal/tarihsel süreçleri, bugünkü kuruluşu ve bu cinsiyetçi iktidar olu-
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şun durumunu yer yer polemiklerle "tahlil" edeceğim. Daha uygunu, 
toplumda erkek ve kadınlar olarak kurulmuş kimliklerin, ilişki ve çe-
lişkilerini, tarihsel/toplumsal olarak "tahlil etmişler"in iddialarını, tahlil-
politika-mücadele ve cinsiyet ilişkilerinin geleceğe ilişkin perspektif 
toplamı olarak değerlendirmeye çalışacağım. Elbette ki, sınıf müca-
delesiyle birlikte ve yapılageldiği gibi ulus meselesine benzeştirme-
ler yaparak. Ben sosyalistim. Ben erkeğim. Sadece biyolojik değil, 
toplumsal olan bir erkek, diğer erkekler gibi. Üstün, ezen, baskıla-
yan, sömüren, her alanda her kurumda egemen cinsin üyesiyim 
ben.  

YER SARSILIRKEN...  

Türkiye'de bir şeyler değişiyor. Türkiye'de son dört-beş yıldan bu 
yana cinsiyet meseleleri tartışılıp duruyor. Sol'dan-İslam'a, Saban-
cı'dan-futbolcu Tanju'ya, Devlet'ten- Sokağa hemen her yerde çeşitli 
düzeylerde ve tepkilerle kadınlık-erkeklik üzerine laflar ediliyor. San-
ki kadınlık erkeklik durumları yeni bir şeymiş gibi. Toplum, birdenbire 
cinsel kimliklere, konumlara dair söz eder oldu. Hatta cinsel kimlikler 
söz konusu edilerek politikalar yapılmaya başlandı. Deniz Baykal 
bile TV'den kadınların dövüldüğünü filan söyledi… niye? nerden 
icap etti? 

Çünkü, bu ülkede dört-beş yıldır morlu-eflatunlu dergi, döviz, bil-
diri, gazete, toplantı, yürüyüş ve protestolar oluyor. Sayıları az ama 
tüm kurumları etkileyen bir sesle yürüyenlerin "KADINLAR VARDIR. 
KADINLAR VARDIR" marşının etkileri olmasın bunlar? Kadınlar 
zaten vardılar. Onlar olmasaydı, bizi kim doğuracak, büyütecek, 
besleyecek, bakacaktı? Ama, bu, "kadınlar vardır" başka bir türlüy-
dü, marştı. İstiklal Marşı gibi, Enternasyonal gibi, Herne peşt Marşı 
gibi, bir marştı. Az sayıda kadın, marşın güftesindeki güç, haklılık ve 
isyanla herkesin ilgi odağı olacağı alanları açıverdi. Yani bu ilgi onla-
ra hak vermek, marşlarının güzelliğini övmek ya da morlarına mef-
tun olmak için değildi de, sanki sarsılacak, gelişecek bir şeyleri his-
sederek mi, bilerek mi belli olmayan bir şekilde, ön-kesmek anla-
mında bir ilgi oldu. Yani, bu kadınların bir dertleri varsa niye böyle 
sokağa çıkıyorlardı, "özel olan politiktir" gibi politika tekelimizi tehdit 
ediyorlardı. Dertlerini biz hallederiz, zaten anamız, bacımız, sevgil i-
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miz, karımız, cici kızlarımız değiller miydi? Emek arkadaşımız, dava 
yoldaşımız, şefkat meleklerimiz değiller miydi?  

Tepkiler... tepkiler oluştu. Etkilenme ölçüsünde tepkiler çoğaldı, 
süreduruyor. Bütün tepkiler politik’ti. Orospuluktan-lezbiyenliğe, 
azgınlıktan-çirkinliğe, evde kalmışlıktan-burjuvalığa, haddini bilmez-
likten-tehdide, hapse atmaktan-küçümsemeye... değin tepkiler. Ve 
"hoşgören" tepkiler. Ama artık, bu ülkede "kadınlar vardır!" kadın 
sözü söyleyen, kadın politikası eyleyen kadınlar. Bize karşı söyle-
yen, bize karşı politika yapan kadınlar. Bizim onlar üzerindeki ege-
menliğimizi sorgulayan, dillendiren ve değiştirmek mücadelesi ya-
pan kadınlar. Bir üst cins - alt cins oluşa karşı, bunun sebepleri ve 
çelişkileri üzerinde cinsler arasındaki mücadelenin başlatıcısı kadın-
lar. Tarihte zaten var olan bir mücadeleyi, çeşitli şekillerde kazanmış 
olan erkeğin, Türkiye coğrafyasında süregelen iktidar mevkiine karşı 
yönelmiş bir mücadele, yürümeye başladığından beri, biz sosyalist-
ler de bu meselede taraf olduk. 

Belki de en çok biz etkilendik bu kadınlardan. Öyle bir taraf oluş 
ki, sanki sosyalistler cinsel kimliksiz. Sosyalistlerin cinsiyeti yok. 
Bizler "nötr" bir cinsmişiz gibi meselenin adını koyduk. "Kadın 
sorunu" var. Kadınların sorunları var. Çözülmesi gereken bir "so-
run". Bu adlandırma yöntem ve üslubunda incelttiğimi sanmadığım 
bir yan var. Cinsiyetler arası ilişki genelini, cinsiyetçi sistemi atlayan, 
"sorunu” daraltan ve gerçek bağlantılarından uzaklaştıran bir ad 
koyma. Sanki içinde tahlil’i saklı kılan, anlamında çağrışımsallığıy-
la diyeceklerini sınırlayan bir yan var. Ve sosyalistler, bu koyuş, ad-
landırış, kuruş sürecinde cinslerinden azade olurlar. Oysa, tüm top-
lumsal kurumların erkek egemenliğinde oluşu gibi, sosyalist 
örgüt/kurumlar da erkek egemenliğindedir. Ve bu egemenlik iliş-
kilerindeki kadınlar da, erkeğin ona verdiği kimlik, erkeğe göre kimlik 
ve rolle bu kurumlarda bulundukları için “sorun”la ilgili yazıyı, sözü 
hangi cins yazarsa yazsın, ederse etsin, cinsel kimliğini nötr 
yerine koyarak, söyler söyleyeceklerini. Bu sebeple de ben, yazı-
mın başlığını "İKTİDARIM" diyerek koydum. Kadın ve erkekler ola-
rak bir cinsiyetçi sistem içerisindeki varoluşumuzda, ben, egemen 
cins, iktidar olan cinsin üyesi olarak, kimlik rol ve konum itibariyle 
kendimi tarif ettim. Çünkü bu “sorun”da ben taraf’ım. Bu belirtme, 
doğruya yakın şeyler söylemenin ön koşuludur. Gerisi, herkesin 
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okuyup gördüğü şeyleri anlama kapasitesine (konumunu sorgula-
ma-sürdürüp, sürdürmeme arzusu) bağlıdır. Yine de doğruyu söy-
lemek sınırlıdır. Çünkü erkek’tir. Ve binyılların ayrıcalık ve üstünlük-
lerinin şekillendirdiği kültürü, edebiyatıyla da erkektir. Dili erkektir 
(Egemen dildir. Kadınların dili de bu egemen erkek dilidir. Yeni yeni, 
kendi dillerini oluşturuyorlar. Bakış açılarının derinleşmesi ve etkin-
liklerini bağımsız bir hareket olarak yaydıkları ölçüde.).  

Kürsüden beri (aygıt ve aletler denetiminde anlamında), sözü, 
“siz kendinizi kendiniz kurtarabilirsiniz’’ olsa bile, bir sürü “ancak-
ama-fakat”la “biz kurtaracağız”dır. Bize katılın. Çünkü biz “nötrüz!”. 
Bu söylemsel arka plan kaba sosyalistlerde “sınıf mücadelesi, halk 
savaşı var, kadın sorunu sonra” şeklindeki oluştan çok daha “ince” 
ve dolayımlıdır. Ve belli bir yönteme, üsluba, tahlile yaslanmaz. Ek-
lektik bir kurgusu vardır. Sosyalist tahlilin dili ve üslubu’nu "kadınlar 
vardır"ın, Feminizm'in dayattığı gerçekliğini elimine edişle birleştir-
mek zorundadır. Ki, dinleyiciler, okuyucular ikna olsunlar. Birbiri ile 
çelişen bir sürü argümanı, düzlem kaydırarak, karıştırarak, zorlanıp 
saldırarak kadınları hizaya getirmeye çalışır. "Biz de (sosyalistler), 
kadınlık, erkeklik meselesini kabul ediyoruz, derneklerimizde örgüt-
lenin, ‘bilinç’lenin ama bizim perspektifimize katılın. Çünkü son tah-
lilde her şey sınıfsaldır".  

Türkiye'de, sosyalistler adına kadınlık durumu ya da cinsiyetlerin 
konumu hakkında "kadın sorunu" bağlamında en detaylı ve ileri sö-
zü Nedret SENA söyledi. 87 Mart’ında başlattığı sözlerini birkaç 
yazıyla Yeni Öncü Dergisi'nde sürdürdü. Yazılar daha sonra Yeni 
Aşama Yayınları'nca, Ahmet URAL'ın daha az "ince" önsözüyle: 
"Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur" adıyla yayımlandı. Ben bu 
sosyalist arkadaşlarla aynı sosyalist tarihi, söz ve kurum olarak ya-
şadım. Halen de elimde olmayan nedenlerle, birlikte olmasam da 
“kurumsal”ı olabilen kadarıyla birlikte yaşıyoruz. Şimdi bu yazıyla 
cinsel kimliğimi sorgulamayı sürdürürken; sosyalist olarak da zaman 
zaman cinsiyet meselelerinde söz söylemiş biri olarak, "Eğri Otura-
rak…" başlattığım özeleştiriyi sürdürmüş de oluyorum.  

TAHLİL VE POLİTİKA  

Toplumsal süreç ve ilişkilerin açıklanması bir tahlil gerektirir. Top-
lumlar, çeşitli düzeylerde, kategorilerde farklı tabakalaşmalar ihtiva 
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ederler. Tabakalaşmaların, egemen ve ezilen, üst ve alt, sömüren 
ve sömürülen ayrışmasının tahlili, ancak bunun sebeplerini ve hal-
deki durumunun açığa çıkarılmasıyla mümkündür. Toplumsalı tahlil 
için, insanlığın bulduğu en iyi yöntem, materyalist yöntemdir. Bilinç, 
durum, oluşum maddi yapıların sonucudur. Maddi yapı temel veridir. 
Toplumsal süreçlerin çeşitli düzeylerde ekonomik ve politik konum-
lanışlar, yani, iktidar ilişkileri demek olduğundan hareketle; tahlil, ya 
toplumu yorumlamaya, ya da aynı zamanda DEĞİŞTİRME'yi de 
hedefler. Mevcut tabakalaşmayı koruyan ya da yıkan tahliller vardır. 
Tahlil politik’tir. Toplumsala ilişkin meselelerin özü, tahlil ve poli-
tika’dır.  

Sosyalistler, Marks'la birlikte, materyalist tahlili kapitalist üretim 
tarzına uygulamışlar ve bu üretim tarzının öğelerini, köklerini, halde-
ki durumunu, ihtiva ettiği çelişkilerin sürecini tahlil etmişlerdir. Sınıf-
sal bir ilk evre varsayımından sonra, özel mülkiyet ve sınıflar gerçe-
ğiyle tarihi yorumlayan ve değiştirici tezler sunan sosyalistler, bu 
tahlil’de ve gereksinen politikada ayrışmışlardır. En kabaca, vulgar  
materyalistler (kaba maddeciler - ekonomistler) ve anti-ekonomist / 
anti-indirgemeciler olarak ayrışmışlardır. Ama, temel, yine aynı: ta-
rih, sınıf mücadeleleri tarihidir. Ekonomistler, her toplumsal süreç ve 
ilişkiyi ekonomik düzey ve sınıfa bağlarken; ikinciler bunu ana ker-
te’de bağlarlar. Ve ekonomik yapıdan türeyen fikir ve kurumları 
ekonomik süreç üzerindeki etkileriyle ve ondan görece bağımsızlı-
ğıyla açıklarlar. Ben, bir öngelen açıklamayla, ikinciler kategorisin-
den sosyalistim. Öngelenim şu: Tarih, kadının baskı altına alınış 
ve buna karşı direniş tarihidir! de.  

Tartışacağımız meselenin özü, buradadır. Cinsler arası ilişkideki 
tabakalaşma, yani erkeğin egemen, kadının ezilen olması; başka 
toplumsal tabakalaşmaların sonucu mudur, yoksa, bağımsız, cinsi-
yetler arası bir sürecin ürünü müdür? Yani, kadının baskılanması ve 
ezilmesi bir sınıfsal ayrışımın cinsiyet alanına yansıması mıdır? 
Yoksa, toplumsal tabakalaşmanın ilk uğrağı mıdır? Erkeğin ege-
men, kadının ezilen olduğu, ilk "sınıfsal" farklılaşma mıdır? En-
gels'in tanıklığını veri alırsak, "tarihte ilk sınıfsal baskılanma erkeğin 
kadın üzerindeki egemenliğidir". Öyleyse; soruyu bütünleyip, sınıf ve 
cinsiyetler meselesi tek bir tahlilin dolayısıyla politikanın konusu 
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olabilir mi? Tahlil’i ve politikayı tek’leştirecek bir aidiyet söz konusu 
edilebilir mi? 

Bu soruların cevapları için, toplumsal, yine materyalist bakış açı-
sıyla en temel eksenine oturtmak gerekir. Toplumlar, üretimleri ve 
yeniden üretimleri sürecidirler. Üretim, hem insan neslinin üretimi 
(biyolojik), hem de neslin hayatını idame ettirecek ürünlerin üretim i-
dir. Her iki cinsiyetten toplum bu, ÜRETİM VE YENİDEN ÜRETİM 
süreçleri içinde, bu süreçlerin düzenlendiği ilişkiler bütünü olarak 
kavranabilir. Şüphesiz, ilk olan, veri olan neslin (biyolojik) üretimidir 
ve buna bağlı olarak insanların örgütlenişidir.  

Cinsiyet-sınıf benzeştirmeleri ve kıyaslamalarında hangisinin da-
ha büyük ayırt edici olduğuna öngelen, hangisinin ilk-temel-
başlangıç olduğudur. Soruyu böyle sorabildik mi, kalınca, yukarıda-
ki gibi cevaplayabiliriz. Ve Engels'in tanıklığıyla "ilk ezilen sınıf" ka-
dınlardır, erkeğin sadece ezdiği değil, mülkü de olan kadınlardır. Bu 
ortaklaşa mantığımızı, sahiden temel alırsak, tartışmalar anlam ka-
zanır. Problematik kaymaları olmaz. Ne denildiği ve kimin, ne için, 
nasıl mücadele etmesi gerektiği açıklık kazanır. Cinsiyet ve sınıf 
karşılaştırılabilecek, karşı karşıya getirilebilecek toplumsal kategori-
ler değillerdir. Her ikisi de toplumsal tabakalaşmanın farklı değişken-
leridirler. Farklı değişkenler, aynı problematiğin teorik tahlil aracı 
olamazlar. Toplumsalda, kadın ve erkekler olarak cinsel konum ve 
kimliklerimizde, mülk sahibiyeti ile sınıfsal konum ve kimliğimizle 
yer aldığımız gibi, ırk/ulus olarak da tabakalaşmış olarak bulunuyo-
ruz.  

Bu kategorilendirmeye rağmen, toplumsal tabakalaşmayı eko-
nomik sürecin belirlediğini, veri biyolojik üretim  - yeniden üretimin 
karmaşıklığı içerisinde savunabiliriz. Materyalist yöntem, tarihsel 
bulgular ve spekülasyonlar bizi, ilk insan toplumlarının Aile olarak 
örgütlendiği fikrine inandırmıştır. Matriyarkal aile - Patriyarkal aile - 
Çekirdek aile temel ayraçları toplumsal sürecin parametreleri olarak 
kavramsallaştırılmışlardır. Yani, aile vardır, var ve olacak. Nereye 
kadar? Bu, niye varın cevabına bağlı. Bir anlamda, tartıştığımız me-
sele de bu. Ne biyolojik üreme için, ne de insanların toplumsallaştı-
rılması için gerekli olmadığı halde, böylesine sürekli ve "değişmez" 
oluşu bireylerin üzerindeki büyük etkisinden olsa gerektir.  
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Burada, kısa bir parantez açıp, matriyarkal aile'den patriyarkal ai-
le'ye geçiş diye yapılan tarih tezlerinin iddia edildiği gibi kanıtlanabilir 
olgulardan çok, spekülatif yorumlar olduğunu belirtelim. Çünkü bu 
tahlillerin hiçbirisi kadının ikinci cins olmasını ya da erkeğin egemen-
liğinin sebeplerini açıklamıyor. Tarih, patriyarkal dönemin tarihidir. 
Patriyarkal'a nasıl geçildiği ya da ilk toplumsal örgütlenmenin patri-
yarkal aile olduğu, devrimci ve gerici bilim, tarih ve politika adamla-
rınca açıklanmaya çalışılmıştır. Feminist antropolog ve etnologlarca 
da bu tartışmaya katılınmıştır.  

Morgan, Bachofen kaynaklı Engels ve Biriffault kaynaklı E. Reed 
tahlilleri, patriyarkal dönemin yaşandığını ileri süren ve kadının top-
lumsal rolünün değişmesi gerektiği evrimci fikrine temellik edecek 
teorik yapılar oluşturmuşlardır. Ama yine de çoğu soru askıdadır ve 
kadın hareketinin gelişimi, kendi araştırma ve tezlerine yaslanarak 
yol almaktadır. 

Bu parantezi Nedret SENA'yla yapacağım tartışmada yeniden 
açacağım. Yine de yeni tanıştığım bir görüşü aktarmak istiyorum. 
Hem, materyalist argümanlarıyla, hem de ikna edebilirliğiyle diğer 
görüşlerden hiç de geri olmayan bu görüş şöyle: Veri; ortak bilgi, 
kadının tarımsala yönelik üretim ve toplumun idaresi, erkeğin bu 
alanın dışındaki faaliyetidir. Bu giderek avcılığa tekabül eden iş bö-
lümüdür de. Bu süreçte, erkek, hayvandan farkını ve üstün olması-
nın pratik bilgisini ediniyor. Dolayısıyla doğadan da üstün olabildiği-
nin. Bu bilgisiyle tanrısal güç, doğurma kabiliyeti olandan, erkek 
nezdinde kendi tanrısal gücünün farkına varmaya ulaşmış olabilir. 
Böylelikle erkek egemenliğiyle dinlerin bağıntısı da buradan başla-
yabilir. Erkeklerin hayvanlar ve doğadan "üstün olma kabiliyetini" 
yaşayarak keşfetmesi, bu yaşayıştaki ZOR-ŞİDDET dolayımlı bir 
itaat arayışına yönelmesine yol açmış olabilir. Bu itaat arayışı, do-
ğaya karşı olduğu kadar kendi içinde de REKABET'E neden oldu. 
Erkeğin dominant olduğu dünya fikri ve "masculine" değerler olarak 
ZOR-ŞİDDET-REKABET-İTAAT-BAŞ EĞME'nin bu kurulu sürecin-
deki yeri şöyle: Önce, erkekle doğa arasında bir tabakalaşma oldu. 
Ve eğer erkek bu üstünlüğü sürdürecekse doğayla olan bağlarını 
da söküp atmalı, baskılamalıydı. Oysa kadın, doğayla bağlarını sö-
küp atamazdı. Aybaşı, gebelik, emzirme onun doğaya çocuklarını 
düşürdüğü geçişlerdi. İnsan tabakalaşması fikri olmayan bu sürecin 
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binyıllar süren formları içinde erkek, doğayla bağlarını söküp atama-
yacak olan kadın üzerinde egemenliğini kurdu (Bu, biyolojik bir açık-
lamadan çok, yaşamın yeniden üretimi ve üretim sürecindeki kuru-
luşları tarifliyor. Erkeğin egemenliğini doğal değil "bilinçli" bir tercih 
olarak izah etmeye çalışıyor). - Marilyn French. 

Her ne tür olursa olsun ortak bilgilerimiz Patriyarkal Aile ve top-
lum yapısının varlığını bize sunuyor. Hem de binyıllardan beri deği-
şik formlarda var olduğunu. Patriyarkal sistemde ekonomik ürünler 
üzerindeki denetim, yani ekonomik güç, baskının bir aracı olduğu 
kadar bu baskının sonucudur da. Yani başlangıcı ve sürekliliği itiba-
riyle. Güç, ekonomik ve politik'tir.  

Önceki sayfalarda da politika sözünü toplumsal egemenliğin, 
gruplaşmanın ayracı olarak kullandım. Cinsiyet alanında da politika, 
hem kadın-erkek geçmişini, hem de bugünkü ilişkiyi izah eden en 
uygun söz oluyor. Çünkü, ortada cinsel bir iktidar var. Politika, güç 
ilişkisiyse, gücün sahibi iktidarsa, böylesine sürekli ve "değişmez"lik 
özelliği taşıyan süreci, elbette ki, politika ve iktidar kavramlarıyla 
tahlil edebilir ve çözümünde, iktidarı ilgada olan bir politikayı gerek-
tirdiği şeklinde anlayabiliriz.  

Kadının toplumsal var oluşu AİLE'dir. Yani, aile’siz kadın düşünü-
lemez. Aile evlilik denilen sürecin kuruluşudur. Erkeğin kadına sa-
hip olma temelinde bir toplumsal kurumdur. Engels, Patriyarkal 
aileyi erkeğin mülkü olarak tarifler. "İlk 'sınıfsal' baskı", adaletsizlik 
ve eşitsizliklerin bütün yapısının temel taşı sayar. İnsan eşitsizlikle-
rinin bu ilk formu erkeğin üstünlüğü ve kadının bağımlılığı esası-
na dayanır. Cinsiyetçi iktidar ve politika da diğer toplumsal politik ve 
ekonomik yapıların hem nedeni hem sonucu olarak kavranmalıdır. 
Aile, kadının erkeğe bağımlılığı, bütün egemenlik / iktidar sistemleri-
nin tarihsel / kavramsal prototipidir. Din-dil-kültür düzeyleri de bu 
sistemin ürünü ve etkileyenidir. 

Kadının erkeğe bağımlılığı kabullenmiş olduğu değil, bunun zorla 
sağlandığı, her toplumsal egemenlik ilişkisinin bilinen bir özelliğidir. 
Tarihsel süreç, kadının konumu, "rıza"sı olarak sonuçlanmışsa, bu, 
erkeğin uyguladığı baskının ve zorun şiddetini gösterir. Halen süren 
baskı ve zorun şiddetinden geriye giderek, neler olmuş olabileceğini 
ürpererek düşünebiliriz. Ve bir iktidar zorla kabul ettirilen "desteğe" 
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dayandığı gibi, "rıza"yla da sürer. AİLE kadın açısından bu "rıza"nın 
temelidir. Çünkü, aile bu rızaya öngelen sürecin zoruyla kurulmuş-
tur. Bu "rıza", erkeğin üstünlüğünü kabullenen ve dünyasını aile’ye-
eve adayan bir rızadır. Öyleyse, Kadın Kurtuluşu’nun mücadele ala-
nı ve yıkmayı hedefleyeceği kurum, konum bellidir. Elbette ki, aile ve 
cinsiyetçi sistem askıda durmuyor. Üretim ve yeniden üretim meka-
nizmaları içinde var olan bu sistem, aynı zamanda, üretim ve yeni-
den üretim mekanizmalarının işleyeceği bir sistemdir de. Birbirinin 
sebebi ve sonuçları olan süreçler içerisinde, birbirlerini etkileyerek.  

"HİSTORY İS HİS STORY" 

Ben, egemen cinsin üyesi olarak iktidarımı sorgulamamı, ezilenin 
sözü ve eylemiyle yapıyorum. Yani, Feminizm bana öğretiyor. Ve ne 
Feminizm'den öğrenmenin ezikliğini taşıyorum, ne de kendimi Fe-
minizm'e affettirme diye bir derdim var. Benim cinsel kimliğim de, 
toplumsal da kurulmuştur. Eşit, adil, özgür bir dünya için savaştığı-
ma göre, kendi üst'lük, egemenlik konumumu, bu konumdan dolayı 
ezilenin mücadelesiyle öğrenmekten daha tabii ne olabilir ki? 

Cinsiyet sistemi ve meselesine hangi temellerden bakılması ge-
rektiği ve tartışacağım Nedret SENA'nın "tahlil'lerini kıyaslayacağım 
önceki sayfaları değerlendirmeye almadan, N. SENA'nın kullandığı, 
"Feminizm'den öğrenmenin ezikliği, affettirme çabası" ibarelerinin 
anlamına dikkat çekmek isterim. Bu, "eziklik ve affettirme" retoriği, 
zaten erkeklerde var olan anti-feminist (çok doğal. Çünkü, hangi 
egemen toplumsal grup egemenliğine/kendisine karşı yönelmiş bir 
harekete karşı değildir ki?)'liği pekiştiren ona sosyalist ideoloji adına 
cinsiyetçi bir sığınak ve saldırı odağı temelliyor. Meşhur, "Kadın sö-
zü"ne bir gönderme var, bu retorikte. "Kadın lafıyla iş yapılır mı? 
Egemen, ezen, sömüren olduğumuzu hissetsek bile bunun ezikliğiy-
le davranmayalım", (bir erkeklik gururu vardır, değil mi ya?) demek 
isterken; sosyalist kadınlara da kadınlık durumunuzu başat olan bir 
sorgulama yapmayın demektir. Nedret SENA bunları bu niyetle söy-
lemese bile, broşür boyunca sık sık rastladığımız "önyargıları" gıdık-
lıyor. Feminizm'e karşı tutumun, kadın sözüne karşı bir davranışın 
psiko/politik çağrışımını yaptırıyor. Niyeti bir yana. Ama, SENA bunu 
sosyalizmi ve sosyalist kurumları cinsiyetsiz, nötr varsaydığı için 
("en doğru sosyalizm" ve "en doğru sosyalist kurumlar"!!! anlamın-
da) ve kendisini doğru bir sosyalizmle tariflediği için hem kendisi, 
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hem sosyalizmi nötr cins oluyor. Zaten, bunun bir tezahürü olarak 
da kendisine nötr bir mahlas seçiyor: NEDRET. Kendisini kadın bir 
yazar gibi göstermek istemeyeceğine göre, ender de olsa erkeklerin 
de kullandığı bu isimle tam düşündüğü NÖTR'lüğü sembollemiş, 
adlamış oluyor. Bu yüzden de "taraf" gibi değil, "tarafsız" biri gibi 
erkeklere ve kadınlara akıl veriyor. Kadınlara (Feministlere), sınıf 
mücadelesine, sosyalizme katılın! derken, erkeklere, üstün cins ol-
duğunuz düşüncesinden vazgeçin diyor. Yazar olarak ve sosyaliz-
min böylelikle NÖTR konumunu NEDRET ismiyle sembollüyor.   

Evet, ben, Feminizm'den öğrendim. Daha doğrusu, Feminizm 
bana cinsel iktidarımın tahlilini öğretti. Öğrenmekten öte, feminizm 
benim şahsımda ideolojik mücadeleyi kazandı. Bir erk sahibi, ezen 
cinsin bir üyesini "saf dışı bırakıp" müttefiki yapmış oldu. Ve ben, bu 
konumumdan çok mutluyum. Özel hayatım da gerçekten iktidar sa-
hibi, egemen olmayacak bir yaşantı olursa, kamusal alanlardaki 
erkek egemenliğine karşı samimi bir müttefik gibi davranırsam, bu 
süreç beni İNSAN'a yaklaştıracaktır. Değerlerimi Feminizm değiştiri-
yor. Erkek egemen süzgeç ve kurumlardan geçen eşit, adil, özgür 
dünya ideali, Feminizm'den öğrendiklerim ve kabullendiklerimle an-
lamlı bir toplumsallığa oturuyor. Komünizm'de de iki cinsten insan 
olacaksak, o zamana kadarki cinsiyet tabakalaşmasının mücadele-
sini kadınlar verecektir. Kadın sözüyle ve eylemiyle. Bu Fem i-
nizm'dir. Nasıl, işçi sınıfının devrimci sözü ve eylemi sosyalizm’se, 
kadınların da kadınlık durumundan kurtuluşlarının devrimci sözü ve 
eylemi Feminizm'dir. Sosyalistler gibi onlar da parçalıdır. Çünkü, 
onlar aynı zamanda kadınlık durumunun temel özelliği olan bir şe-
kilde ayrı ayrı ev’lere, kocalara, babalara (onların sınıflarına) kapa-
tılmışlardır. Farklı özel alanlarda, statülerde yaşarlar kadınlık du-
rumlarını. Feminizmleri de bu yüzden farklıdır. Ben, bundan böyle 
kullandığım Feminizm kavramıyla Radikal/Devrimci Feminizm'i kas-
tetmek istediğimi belirteyim. 

Her ne kadar, NEDRET, Feminizm'den öğrenmek ezikliği ve af-
fettirme çabası gibi cinsiyetsizliğinin şahikasından seslense de, hiç-
bir sistematiğe dayanmadan, çok eklektik bir şekilde Feminist argü-
manları bağlantılarından koparıp kullanmakta sakınca görmüyor. 
Filistenlere seslenirken Feminist argümanları, Feministlere seslenir-
ken sosyalist ya da nötr argümanları kullanıyor. Göstereceğiz.  
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Tahlil bir yöntem sorunu olduğu kadar, bakış açısı26 sorunudur 
da. Buraya, hemen, SENA'nın şu sözünü kaydedelim: "her alanda 
sistemleşmiş erkek egemen bakış açısı…’’ Ve başa dönelim.  

Anti-ekonomist sosyalistler, örneğin, kadınlık durumuyla özel bir 
"tahlil" yaptıklarında kadının "tarih"den de kovulmuş olduğunu söy-
leyebiliyorlar. Ama özel "tahlil"de. Bir genel tarih var, sınıflar mü-
cadelesi tarihi. Bir de özel tarih’ler var: Yok sayılan kadınların tarihi 
gibi. Bu genel özel düzlemini teorik olarak kurmuyorlar (kurmuyo-
ruz.) Kitabın başlığı, Sınıf Mücadeleleri, içinde yeri geldikçe, (kadın 
hareketi yükseldikçe) özel tarihlerden söz edişin tahlilini ayrıştırışın 
nedeni, politik’tir. Yani, tarih’e bir politik meyilden bakılıyor. Emek-
Sermaye çelişkisinin temel çelişki olması ve bu mücadelenin (ki, 
sınıfsaldır), bu çelişkinin kutupları arasında belirlendiği politikası-
nın, sınıflar gerçekliği üzerinde yükseldiği ve sınıfların konumunu 
şekillendirdiği meyilinden bakılıyor. (Sınıf mücadelesi açısından 
doğru olan da budur.) Ve elbette ki, bu tahlil’ler kahir ekseriyeti er-
kek cinsten olanlarca yapılmış ve yapılıyor. Tarih’ten kovulmuş ka-
dından söz ediş, ancak bu politikanın bir kaç basamak altında söz 
konusu edilebiliyor. Temel yanında, tali bir konudan söz eder olarak 
ve zaten bu paradigmal bir zorunluluktur. Teori'nin zorunluluğu.  

SENA bu zorunluluğun olmadığını tartışmak için bir aktarmayla 
meseleyi "ele alıyor": "Kadınlar Sosyalizm içerisinde, erkek ön-
yargılarından dolayı tesadüfen bir yana itilmemişler, tersine 
kadınlar sınıf mücadelesini oluşturan üretici güçlerle üretim 
ilişkileri arasındaki merkezi çelişki açısından kenarda bırakıl-
dıklarından dolayı bir kenara itilmişlerdir. (a.b.c.)"27  

Böyle bir alıntıyla, Coward'ın tahlili sebebiyle zorunlu olan politik 
meyilin, kadınları kıyıda bıraktığı görüşünü cevaplayacak sanırken; 
problematiği, tahlil/politikadan SSCB'ye kaydırıyor. Bunu da çok 
gelişigüzel kullandığı, joker kıldığı EKONOMİZM kavramıyla yapı-
yor. Tabi bu kaydırma da bir ZORUNLULUK. Bir kaçış. Cevaben: 
"bu yorumlama biçimi (yani Ekonomizm. N.G.) sadece kadınlar değil 
erkek işçileri de kurtarmamıştır" diyor. Oysa, Coward'ın problemati-
ği, "sınıf mücadelesini oluşturan üretici güçlerle üretim ilişkileri ara-
sındaki merkezi çelişki açısı" olan tahlil/politikadır. Kadının, sosyalist 
yöntem ya da politika açısından aktardığının neresi ekonomist? 
Eğer bu, "merkezi çelişkinin" tahlil/politikası ekonomistse, ekonomist 
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olma yanını anlatacağını sanırken, problematiğini değiştiriyor. Ka-
dınlar sosyalizmde teorik/ideolojik olarak da "kıyıya itilmişlerdir”in 
açısını tartışmayı beklerken, karşımıza erkek işçilerin de kurtulma-
dığı görüşüyle çıkıyor. Ama başka bir yerde ekonomist dediği "mer-
kezi çelişkiyi" tevil yollu savunuyor: "Kadın erkek çelişkisiyle sınıf 
çelişkisinin toplum içerisinde aynı ölçüde.....bir ayırıcı olduğunu iddia 
etmek olanaklı değildir".( 28 ) Bence de "aynı ölçüde bir ayırıcı değil-
dirler". Çünkü, kaynaklandıkları çelişkinin farklılığı önemlidir. 
Eğer, söylenen, temel-tali meselesiyse, bu, açık açık söylenir. Bazı 
kadınların "kadın çelişkisinin daha büyük ayırt edici olduğunu” iddia 
ettiklerine atıf yapıp ve ama kendisinin de ayni ölçüde görmediğini 
söylemesi problematik kaydırmanın sebebini açıklar. Çünkü, ya 
bunlar farklı çelişkilerdir ve bu iki çelişki arasında bir derece-
lendirme yapmak gereksizdir demeli, ya da, gizli söylediğịni açık 
etmeliydi. "Sınıf çelişkisini görmeksizin" atfıyla aynı olmayan ölçü-
yü çok zayıf bir üslupla "merkezi çelişki" olarak dolaylıyor.  

Zaten, SENA'nın "bakış açısının" açmazı burada. SENA broşür 
boyunca "düzen" kavramını kapitalist düzen olarak kullanıyor, Yani, 
bir tek düzen var. Bu da, sınıflardan müteşekkilken, ayrıca tarihten 
gelen kadın erkek çelişkisi de bu düzen’in içinde. Halbuki, iki düzen 
var, proletaryayı "düzen" ve kadınları "düzen", iki düzen. Önceki 
sayfalarda anlattığımız düzenler/sistemler var. Birbirlerini karmaşık 
bir süreçte dolaylayan, sınıfsal düzen ve cinsiyetçi düzen.  

Nispeten özgür düşündüğü ve ekonomist bir kadın sosyalist'i (Si-
bel Özbudun) imleyerek yaptığı dipnotta (ama dipnotta!): “...Sınıflı 
sistemin bir ikinci yüzü olan patriyarkalizm"dir diyerek, "ve her türlü 
kurumun, sınıf muhtevasının yanında bir de cinslere göre farklı-
laşmasını ortaya koymayı gerçekliğin tam bir fotoğrafını elde ede-
bilmek için zorunlu görüyorum"la sürdürdüğünde, çelişkilerin belirsiz 
ölçü lafı yerine, belirli ölçülere yaklaşıyor: "SINIFLI SİSTEM - PATRİ-

YARKALİZM”, "SINIF MUHTEVASI - CÍNSLERE GÖRE FARKLILAŞMA." 

Ama, zaten dipnota sıkıştırılmış olan meselenin özü sadece bir fo-
toğraf çekmek için gündeme gelir gibi oluyorken, yine de, vurgular, 
sınıfa yapılıyor. Yani "düzen" tek ve temel. Her türlü kurum derken, 
bunu, felsefe, politika "kurumlarına" da icra edebiliriz. Ve bu kez, 
gerçekliğin sadece fotoğrafını çekmekle kalmaz, fotoğrafı konuşturu-
ruz. Patriyarkalizmi (erkek egemen düşünce - N.S.) bir patriyarkal 
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düzenin varlığı olarak da düşünmeye başlarsak mesele hallolacak. 
Madem ki, fi tarihinden beri, erkek, kadının üzerinde egemenlik 
kurmuş ve tüm ekonomik sistemlerde bu durum sürüp gelmişse, o 
halde, cinslerin rolünü ve konumunu tarif eden, böylesine "önemli" 
bir meseleyi/çelişkiyi teorize eden bir kavrama ihtiyaç yok mu? Her 
kurumda cins rolleri farklıysa, buna yol açanı genel bir soyutlamaya 
kavuşturmak, hem materyalist olmanın, hem de özellikle anti eko-
nomist olmanın gereği değil midir?  

Engels'in de bize yardım edeceğini bildiğimize göre, patriyarkal 
düzen (erkek egemen düzen)den de söz etmekle, "düzen", "düzen 
içi" gibi lafları manipülasyondan kurtardığımız gibi, problematik kay-
dırmalar da ortadan kalkar. "Her türlü kurumun cinslere göre farklı-
laşmışlığı" da, hâlâ, bu düzenin de, elbette ki biçim değiştirerek var 
olduğunu gösterir. Yani, demek ki, cinslerin farklılaştığı bir ayırt 
edici süreç vardır. Bu süreç patriyarşi'nin sürecidir. Cins alanı da bir 
düzene, bir sisteme sahiptir. Erkeğin egemen, kadının ezi-
len/sömürülen olduğu bir düzene. Temel kurumunun AİLE olduğu ve 
her tür kurumda da yansıyan cinsiyetçi bir sistemden söz etmekle, 
bu yönlü tahlilleri "Feminizm'den öğrenmek ezikliği''ni düşünmeden 
(erkek! gururunu kırarak) kavrayabiliriz. (Toplumsal erkek'den insan 
erkeğe yöneliş). İşte, düzen kavramını tekleştirme açmazı ve çelişki-
lerin ölçü ayarı araştırmasını ortadan kaldıran "tahlil", tarihi ve top-
lumları hem sınıf, hem de cins esasına göre (başka egemenlik ilişki-
lerinde daha özgün tahlilleri gerektirir. Irk-ulus gibi) tahlil edebilme 
"tarafsızlığıyla" mümkündür. Yöntem itibariyle değil de, politika ola-
rak tek bir “tahlil” paradigmasına hem ihtiyaç yoktur, hem de bunu 
engelleyen başka bir faktör vardır. Meselenin özü itibariyle olan bu 
faktör nedeniyle, "tarafsızlık" tırnaklıdır ve ayrı tahlillere, politikalara 
ihtiyaç olduğuna işaret etmek içindir. Birazdan bu noktaya dönece-
ğiz.  

Ara başlığımız, İngiliz Feminist'lerinin bir sözüdür. "History is His 
Story". Bizim tarihimiz yazılmadı, çünkü, o (he) bizim egemenimizdi 
demek isterler. Ve epeydir de she write herself story. Biz de kadınlık 
durumunu "Kadınlar vardır..." marşını duyduktan sonra tartışmaya 
başlamadık mı? Kimimiz İstanbul'da duymamış olsa bile...  

Coward, "temel çelişki" meselesini, tarihi ve toplumu sınıf esası-
na göre kavramak meselesidir demek istiyordu. Bunu, temel çelişki 
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yanı sıra, tali çelişkiler de vardır’la ve ama problematik farkını göz 
ardı ederek çelişkileri düz mantıkla önem sırasına dizersek, farklı 
olan/alan arasındaki ayrımı yapabilecek bir bakış açısı edinemez-
sek, tahlil üzerine hiçbir şey söylemeksizin genel-özel ayrımı gibi 
daha büyük ayırıcıyı sınıf olarak kurar ve pek bir şey demek olma-
yan “kadın sorunu alanında özelleşmiş bir anti indirgemeci anti eko-
nomist mücadeleyle", öngelen tahlilden kaçıp, mücadeleye / politi-
kaya bırakınız topu.  

Ama, top yuvarlaktır. SENA ne demişti; "her türlü kurum cinslere 
göre farklılaşmıştır". Aile'den devlete, sanattan spora, bilimden pol i-
tikaya, eğitimden dine ve "her türlü"süne. Ve, top Politika'da, mü-
cadele de.  

SENA, "kadın ve erkekler olarak kendi aramızda bir mücadele 
sürecek" 29 diyerek "nötr" insan ve kurumları yadsıyarak, bunun tah-
lilini yapacağına veya yapılmış tahlilleri (Feminist tahlilleri) tartışaca-
ğına, bir dipnot'ta çektiği fotoğrafı albüme kaldırıp (dillendirmeyi) 
sözü mücadeleye getirmekle, maddi süreçleri (kadınlık ve erkekli-
ğin farklılığının süreçleri) atlamakla idealizme varıyor. Zaten SENA 
da, mücadele sebebini düşünceye bağlıyor: "… çünkü … erkek 
egemen düşünce varlığından hiçbir şey kaybetmeksizin devam 
ediyor.” 30  Bu kavrayış, anti-ekonomist olmaktan idealizme doğru 
yelken açışa kaymaktır. Bu, "erkek egemen (patriyarkal) düşünce" 
nereden çıkmış, bunca yüzyıldır "varlığından hiçbir şey kaybet-
meksizin" her türlü kurumda nasıl devam ediyor?  

SENA bu açmazı hissediyor, dipnotta kıyısında dolaştı, ama, 
Coward'ın sözünü ettiği ZORUNLULUK'dan dolayı diretiyor. Ya da, 
sosyalist kurumlar "her türlü kurum" arasında saymıyor, onları nötr 
görüyor.  

Her şeye rağmen, ben SENA'nın cinsiyetçi önyargıları olmadığı 
fikrindeyim. SENA'nın engeli, düzen-düzenler problematiğidir. Ve 
elbette ki bunları değiştirmek pratiği olan politikayı demokratik (anti-
totality) düşünüp, yapamıyor olmasındandır (zaten, bu yüzden de 
Feminist'leri parçada boğulmakla eleştiriyor ya. Oraya geleceğiz.) 
Bu yüzden, meseleyi, hep, çetrefilleştiren tanınmaz kılan kendi tari f-
lediği bir parçayı temel sayıp diğer parçayı boğan, "tek düzene" 
dayıyor. Yani, cinsiyetler meselesi özel bir meseledir, ama bunun 
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cereyan ettiği saha kapitalizm'dir, kapitalizm'in de, çok uygun olarak 
tahlil edilmiş kavramları sınıfsaldır. SENA anti-ekonomizmle bir yan-
dan idealizme savrulurken, üretici güçler-üretim ilişkileri tahlilini ad-
landırdığı kapitalist düzenden başka düzene sistematiğinde yer 
vermediği için son tahlil(!)ler, aslında iki satır altı tahlile dönüşüyor. 
Çelişki, tek düzen'e indirgeniyor. 

Elbette ki, cinsiyet çelişkisinin bu düzen'le ilgisi çok yönlü, aynen 
sınıf çelişkisinin cinsiyetçi düzen'le ilgisinin çok yönlü olması gibi. 
Bunlar birbirlerine renk veriyorlar. Tabiri caizse etle tırnak gibiler. İki 
sistem birbirinin askısı içinde. Cinsiyetçi sistem eskilerden beri 
sürüp geliyor. Ve öyle salt, bir düşünce olarak da değil (varlığından 
hiçbir şey kaybetmeyen düşünce(!), bir varlığa dayanan düşüncedir. 
Bir sebepler zincirinin düşüncesidir.), maddi bir kuruluş olarak kapi-
talizmde hayat buluyor. Aile Ev-Erkek egemenliği. Politikaya ter-
cümesi: Özel Alan-Kamu Alanı ayrımı. Kapitalizm'de, cinsiyetçi 
sistemle hem çelişerek hem eklemlenerek sermaye birikimini 
sürdürüyor.  

Cinsiyetçi sistem ve parametreleri, kapitalist sistem ve paramet-
relerine İNDİRGENEMEZ. Cinsiyetçi sistem; kapitalizmin, patriyarkal 
aile’yi yıkmasına rağmen, aynı zamanda onun uzantısı olan aile ile 
maddi bir zeminde varlığından hiçbir şey kaybetmeden değil de, 
kaybederek varlığını sürdürüyor. SENA'nın salt düşünce bağlamın-
da kapitalizme eklemlediği erkek egemenliği, temel kalesinde, ai-
le'de, yine kapitalizmin sermaye birikimi dolayımlarıyla (üretim-
yeniden üretim ve bunun sektörel dağılımı ve çelişkileri) da kapitalist 
birikimle-patriyarkal arasındaki çelişkilerin varlığından, çok şey kay-
bederek varlığını sürdürüyor. Gelişmiş kapitalist-reel "sosyalist" ül-
kelerde kadının kamu alanında dışlanmışlığı zayıflıyorsa, bu, çelişki-
lerin varlığından ve Kadın Hareketi'nin mücadelesindendir. Bunları 
tekrar ele alacağız. 

SENA'nın hakkını yemek, ille de polemik yapmak niyetinde deği-
lim. Ve ama, onun sistemsizliği nedeniyle, gelişigüzel kullandığı kav-
ramları, dillendirmek gerekli olduğu için biraz uzunca açıklamalar 
yapma ihtiyacı duyuyorum. Ne de olsa, sosyalistler adına "en ileri" 
sözleri söylemiş görünüyor. Bakın işte; yine, kendisini veya sosya-
lizmini nötr yerine koyarak, kadınlara ve erkeklere, aralarında "düş-
manlık" olmamasını salık verirken (yani kadınları erkek düşmanlı-



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           424  

 

ğından kurtarmaya, erkekleri de eşit ortak olarak kendilerini kabul-
lenmeye davet ettiği 62. sayfada); "zenginle yoksulun eşitliğinden 
söz edilemez" ibaresindeki zengin’liği mecazlayarak: "erkeklerin 
zenginliği, var olan cins ayrımcı sistem, kadın düşmanı gelenek 
ve görenekler ve bunların ışığında oluşturulmuş her türden örgüt-
lenmelerdir" diyor.  

"Erkek egemen bakış açısı-Erkek egemen düşünce"den sonra 
"cins ayrımcı sistem" lafı da SENA’da bir sistematikten öte, kaçına-
mayacağı Feminist tahlil kavramlarıdır. Çünkü o, "sorun"u kabul 
ediyor ve "önem" veriyor. Ama bu kavramların bağıntılarını, proble-
matiğini yadsıyor. Mecazlayarak da kullanmış olsa, "erkeklerin 
zenginliği ve cins ayrımcı sistem" tam da Aşil'in topuğudur. 31 
Bence de, "cins ayrımcı sistem" erkeklerin ZENGİNLİĞİ'dir. Hem 
mecaz anlamıyla, hem de maddi zenginlik ve cinsel iktidar olarak. 
Ve broşür boyunca, SENA'da düzen-sistem diye tek bir olay söz 
konusu edilirken, bu kez bir başka "sistem" de tahlil/politika'sında 
biterayak yer alıyor. Erkekliği "zengin", egemen, zorba kılan sistem 
sadece kapitalizm'le mütecanis değil ki. Kölecilikte de, feodalite de, 
reel "sosyalizm"lerde de var. Ve, daha iyi tarifleyen adı var: Patri-
yarkal sistem. Erkek egemen sistem. Cinsiyetçi sistem gibi... Ve bir 
kez daha, cinsiyetçi'liğin "ışığında oluşturulmuş her türden örgüt-
lenmeler”in erkek zenginliği ve örgütlülüğü olduğunu SENA'dan 
alarak (çünkü, onda, bu bir tahlil/politika paradigmasına yol açmıyor. 
Erkek sosyalistleri ‘önyargılar’dan kurtarmanın mecazen izahını 
yapmak için, sadece bunun için kullanılıyor.) Bu, her türlü örgütler-
den sosyalist örgütleri azade kılmadığını umarak, dahası proleter 
kadın da bu her türlü örgütlenmenin (fabrika -mali sistem – eğitim 
- sağlık vb.) proleteri olarak, ev dışında da erkek proleterlerden fark-
lı bir durum yaşadığını, bir cinsiyetçilikle karşı karşıya olduğunu bile-
rek, cinsel kurtuluşunun hayati önemini kavrayabileceğini teslim 
etmelidir. Reform-devrim meselesinde buraya döneceğiz. 

Şimdi, gelin, erkekleri, zengin-egemen-zorba kılan sistemi, SE-
NA'nın politik zorunluğu sebebiyle görmezden geldiği, kaçındığı sis-
temin tahlilini yapalım. Daha doğrusu, "biz tarihimizi yazacak ve 
yapacağız" diyen kadınların tahlil'ini kavrayabildiğimiz kadarıyla 
özetleyelim. Çünkü, onlar, çok haklı olarak diyorlar ki: "şimdiye ka-
dar hiç bir politik hareket, kadınlar için özel taleplerin yer aldığı poli-
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tik bir tahlil geliştiremedi. Bence bunun nedeni soyut olarak diğer 
insanlar hakkında tahlil yapmakta, bu insanların, yani ezilenlerin 
tahlili yapanlarca dışarıda bırakılmalarında yatmaktadır (a.b.ç.)" 
(Barbara SUSAN.) 

Coward'ın söylediği ile Susan'in söylediğini, "History is his story" 
ile birlikte düşünürsek; "her türden örgütlenmelerdeki" cinsiyetçiliğin, 
bilimi, politikayı da kapsadığını görürüz. Anti-cinsiyetçi olanlar, oldu-
ğunu iddia edenler bile, hatta bu konuda sosyalizm içinde en emeği 
geçmiş ve çok doğru saptamalar da yapmış olan Engels bile, SE-
NA'nın da değindiği gibi, "...kadınların her sınıf içerisinde, ayırıcı 
bir baskılanmaya uğradıkları"nın açıklanmasını veremiyor. SENA, 
başka yönleriyle de, Feminist’lerin Engels’e eleştirilerine böyle tevil 
yollu hak verirken; yine, Feminist tahlillerin Aşil'in topuğunu göster-
dikleri ve bağımsız politikalarının, bağımsız sözün, bağımsız ey-
lemin tahlilini temelledikleri noktaya başka bir saikle geliyor:  

Artık, “bakış açısı-önyargı-düşünce”lerin sadece tarihen devra-
lınmış üst yapısal bir olay olmadığını teslim ediyor:" ...kadınların 
her sınıf içerisinde, ayırıcı bir baskıya uğramalarının sebebini, 
"ideolojik bir düzeyin bir gereğidir diyerek açıklamak olanağı yoktur, 
zira, bu bir totolojidir. Her ideolojik şekillenme temelde var olan 
ilişkilerin bilinç biçimine sokulmasından başka bir şey değildir." 
(a.b.c.) 32 Aynen katıldığım ve yazı boyunca anlatmaya çalıştığım 
tahlil/politika ilişkisinin bu yaklaşımı, SENA'da, sadece bir materya-
list rezerv'dir. Önceden gördüğümüz gibi, mantığını "erkek egemen 
düşünce"nin hâlâ varlığına ve "sorun"u düzen'e, tek düzen'e bağ-
lamıştı. Coward'a, problematik saptırarak saldırmıştı. Feministlere 
parça'da boğuldukları öğüdüyle davetiye çıkartmıştı, burada da, 
hiçbir sosyalist eserde yer almayan sadece feminist literatür'de bu-
lunan noktaya gelmiş oluyor. 

"Alta kalmaya (kadınların altta kalması N.G.) neden 
olan tek faktör,.. kadının ayıca erkekler için de bir emek 

harcama zorunda olmasıdır. 
33

  

"Faktör tamamen ekonomiktir. Ekonomik faaliyetin 
belli bir biçimine göre bir şekillenme söz konusudur.” 

(a.b.ç.). 
34
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Bu belirlemeleri, bugünkü kadınlık durumunun tahliline bağlaya-
cağını sanmak beyhudedir. SENA, bunları, kadının neden altta kal-
dığının başlangıcının izahı için “cinsiyet meselesi de sınıf-mülk me-
selesinin içindedir”le bağlamak için söylüyor. Ticaret için söylüyor. 
Ticaret artı özel mülkiyet ve erkek egemenliği, kadının "farketmediği 
bir mülkiyet" böyle kesin bilimsel (!) bir belirlemeye kavuşuyor.  

Hangi fotoğrafla? Ve kadının ayrıca erkek için bir emek harcamak 
zorunda olması için bu zorun hangi mekanizmalardan geldiğinin 
bilimsel (!) açıklaması yok. Sadece, "farkedilemeyen bir mahkum i-
yet", ticaret ve malların mülk edinilmesinin erkekte birikmesinden 
geliyor. Yani tarihen olanı, şöyle, netçe sıralıyor: Erkek mülk sahibi 
olma duygusunu öğrendi (ticaretten), sonra toplumsal mülkün sahibi 
kadını mülkten tecrit etti ve sonra, erkek "şiddet mantığını" oluştur-
du. Diğer devrimci spekülasyonlar kadar bu da saygıdeğerdir. Be-
nim net fotoğrafım yok çünkü.  

Bizi ilgilendiren, daha çok ilgilendirmesi gereken başlangıcından 
çok, halen de "kadının erkek için bir emek harcayıp harcamadığıdır". 
Başlangıç için yaptığı bu belirlemeyi SENA, bugünün kadınlık duru-
mu ya da erkeklik durumu (iktidar) için varsaymıyor. Erkek egemen 
bakış ve düşüncenin kaynağını açıkladıktan sonra, kaynağı tarihe 
havale edip, anti-ekonomist yorumlarıyla düşünceye karşı, önyargı-
ya karşı mücadeleyi salık veriyor. "Erkekler, bu düşüncelerden arı-
nın! Kadınlar, kendinizi dayatın!’’  

Feministlerin tahlilinde temel olan ekonomik faktör ve her kadının 
erkeği için harcadığı emeğin aynı zamanda sömürüye tekabül ettiği-
ni SENA bilmez mi? Ama hiçbir şey sayfada kadının sömürülmesin-
den bahsetmiyor. Harcanması zorunlu olan emek, karşılığı öden-
meyen emekse bunun bütün ekonomi-politik kitaplarındaki adı: SÖ-
MÜRÜ'dür. Ama, işte bunun için, bunun görülmesi ve açığa çıkarı l-
ması için bir başka BAKIŞ AÇISI gereklidir. Oyun bozanlık olmama-
lı. Madem, erkek egemen BAKIŞ AÇISI var, kadın ezilen BAKIŞ 
AÇISI niye olmasın? Burjuva egemen sınıf BAKIŞ AÇISI var, 
proleter ezilen sınıf BAKIŞ AÇISI var. Ve kadın bakış açısı da var. 
Ezilenin, ezilişinin ve kurtuluş arayışının sözü, sesi, bakış açısı: 
Feminizm.  
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EZİKLİK DUYMADAN İKTİDARIMIZI SORGULAYALIM  

Kadınlar için herhangi bir politik tahlilin yapılamamış olmasının 
tek bir nedeni var. Barbara Susan'ın dediği gibi, "kadınların tahlil 
yapanlarca dışarıda bırakılması", yani tahlillerde kadın bakışının 
yokluğu ya da o bakış açısından "yararlanılsa bile" anılmaması ve 
nötr bir odak seçip oradan temel'e bağlı tali varsayılması. 

Erkeklik durumu; yani kadınları ezen, sömüren, özel alanlara 
hapseden, şiddet uygulayan, bedenine elkoyan, cinselliğini kısıtla-
yan egemen olma, birinci cinslik hali…  doğumundan ölümüne kadar 
yaşadığı sosyal koşulların farkına rağmen ortak bir sebeple toplum-
sal kuruluşun egemeni olduğu sistem içindeki durumudur. Bu siste-
min temeli aile'dir. Erkek aile kurumunun reisi, egemeni, sahibidir. 
Erkek egemenliği (patriyarkal) erkeklerin kadınlar üzerindeki genel 
egemenliği ve yaşlı erkeklerin genç erkekler üzerindeki egemenliği-
nin adıdır. 

Kadınlar, erkekler dolayımıyla, erkek egemenliği dolayımıyla ka-
pitalist sistemin içindedirler. İki sistemin entegrasyonu, her türlü ku-
rumun erkek egemenliğinde oluşuyladır. Ekonomi, bürokrasi, eğitim, 
ordu, bilim, tıp, politika ve diğerleri... Kadınlar, erkeklerin yanında, 
onların statüsü ve sınıfları olarak, onların belirlediği ilişkide 
bölünmüşlerdir. Onlar, yani BİZ, erkekler, sınıfsal olarak farklılaş-
mışız. Burjuva, proleter ve ara sınıflar olarak. Anne ya da karıları-
mız, kızlarımız (erkek çocuklarımız da) bizim sınıfımızın içinde bize 
bağlı, bizim egemen olduğumuz sistemin ezilenleri olarak var olu-
yorlar. "Kapitalizm'de erkek"! 

Endüstri devrimi öncesi üretim tarzları, kölecilik, feodalite olarak 
adlandırıldığı gibi patriyarkal sistemin dolaysız ve açık bir iç içe 
geçmişliği üzerine de kuruludurlar. Devlet, din, ordu, eğitim... Patri-
yarkal aile ile birlikte patriyarkal değerler üzerinde şekillenmiştir. 

Endüstri devrimi ile, kadın, ev-tarla, ev-atölye yaşamında, yani 
hem üretimdeki dolaysız üretkenliğinden, hem de meslek sahibi 
oluşundan koparıldı. Patriyarkal değerler, erkek egemenliği, kadınla-
rı mesleklerinden dışladı. Mülkün bir parçası olarak ekonomik faali-
yetin içindeki kadın eve kapatılışıyla tam bağımlılığı yaşamaya baş-
ladı. Patriyarkal aile'nin yerini çekirdek aile aldı. Ev kadınlığı bu sü-
reçte peydah oldu. Kadın, ekonomik faaliyetten zorla dışlanıp ev 
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kadınlığına mahkûm edilmiştir. Sanayi, elbette ki, erkek egemenliği 
altında, erkeklerin mülkü olarak hızla gelişti. Topraktan, atölye'den 
uzaklaşan, uzaklaştırılan emekçi erkek sanayinin emek gücü oldu.  

Kapitalizm'le birlikte Kamu Alanı'yla Özel Alan ayrıştı. Hem 
bu ayrışımın kendisi, hem de yüklenilen fonksiyonlar açısından 
ayrım politik bir nitelik arz eder. Erkekçi politik bir ayrım. Ayrımın 
gizlediği, ev'i, aile'yi "özel yaşam"a adıyla kodlama, kadınların ba-
ğımlığı ve sömürüsünü gizleyen politik bir kurum ve kodlayıştır. Ev 
kadınlığı bu yüzden tam bir köleliktir. Kamu Alanı faaliyetleri erkekle-
rin, özel alan'da erkeklerin mülkü (kadın ve çocuklar olarak). Erkek-
ler, sınıf farklılıklarına rağmen kamu alanını paylaşmakta ve özel 
alanların sahibi olmakta ortaktırlar. Ama kadınlar, kapitalizmde ben-
zer bir ilişki-çelişki içinde değillerdir. Yani burjuva kadın-proleter ka-
dınla kadınlığında dayanışıp sınıflığında çatışmıyor. Çünkü, kadın-
lar, özel alana, ev’e aile'ye hapsedilmiş durumda. Kamu alanına 
katılanlar ise, erkek egemenliğinin değer ve koşulları içinde katılıyor-
lar. Kapitalizmin ihtiyaçları ölçüsünde katılıyorlar. Burjuva (ki, hemen 
hepsi erkektirler) karısı, “karı”lığından dolayı burjuva sınıfı üyesi 
değildir. Burjuva, sermayesinin sahibi olduğu gibi, karısının da sahi-
bidir. Karısı, elbetteki burjuvanın yaşamını yaşayacak. Çünkü, O'nun 
karısı. O'nun olduğu için de "değerli" olacak. Burada bizi düşündür-
mesi gereken şey, görünüşteki yaşam biçimi değil, aile'deki fonksi-
yon ve rollerdir. (Burjuva karısı nesnelleştirilmiş statü kadınıdır. 
Sermayenin mülkü, yeni üyelerini doğurmak ve yetiştirmek görevi 
vardır. Sahibinindir.) 

Burjuva ve karısı arasındaki ilişkiyi proletaryayla karısı arasındaki 
ilişkiyle kıyaslayabiliriz. Yani, ölçütümüz, cinsel ayrımcılık-
cinsiyetçilik-roller olmalıdır. Bir proleterle burjuva karısı arasında, ne 
sermaye bağlamında doğrudan ilişki vardır, ne de hayat olarak. Bu 
ilişki, ancak koca bağlarıyla yapılır. Kadınlar, farklı farklı statülerde 
ezilip, sömürülüyorlar. Özel alanda, aile’de. En önemli halka bağım-
lılıktır, ekonomik bağımlılık da bunun temelidir. 

Madem ki, kadınlık durumunun temel halkası bu bağımlılığın ye-
rinde, ev’de-özel alan’da-aile’dedir öyleyse, aile'nin bilinen özellikleri 
dışındaki "kurumu belirleyen” yan nedir? Ev, ev kadınlığı, ev işleri... 
Ekonomik Politikaya konu olmamış ve ekonomik bir birim olarak 
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değerlendirilmemiş olan bu yapısallık aslında: Kamu Alanı, özel alan 
ayrımından dolayıdır. Aile kapitalizm'den önce üretim alanıyla iç 
içeydi. Yani, ev işi-tarla işi, ev işi-atölye işi bir genel üretimin kadın 
emeği açısından evreleriydi. Kapitalizm, toplumsal üretimi kamu 
alanına taşırken, tarla ve atölye üretimini taşımış oldu. Eskiden 
ev'de yapılan üretim (patriyarkal üretim-‘köleci, feodal üretim’) kapi-
talizmin gelişmişliği, sermayenin yatırım alanlarının genişlemişliği 
nispetinde azaldı. Ve, gün geldi, toplumsal üretimin tümü kapitalist 
sektörlerce yerine getirilebilir oldu. Toplumsal üretimden dışlanan 
kadın, özel alan'a hapsedildiğinde özel bir emek harcamaya başladı. 
Eskiden de olan bu özel-erkeğe-emek tekilleşti. Toplumsal üretim-
den ayrı özel bir durum arzetti. 

Ev işi. Ekonomik faaliyetler sayılmayan özel iş. Bu, gözle görül-
meyen işler, bir üretime dayanır. Kadın, ev'de bir emek harcar. 
Ev'de oluşunun, egemenlik altında oluşunun, bağımlılığın ve bastırı-
lışının gerekçesi ve sonucu olarak, karşılığını alamadığı bir emek 
harcar. Bu emeği, bağlı olduğu, egemeni olan erkeğe harcar. Şimdi, 
burada, erkeğin kamu alanındaki, pazardaki üretkenliği ve faaliyetini 
yeniden-üreten, yani onun iş gücünü yeniden üreten süreç ve har-
canan emek bir egemen bakış olarak, ancak yeniden üretim halkası, 
yani esasın bağlantısı olarak görülür. Politik bir ayrım olan kamu 
alanından bakışın sonucudur bu. Kadının hapsedildiği alan'dan ba-
kış (kadın bakış açısı biraz da bu galiba) farklıdır. Ev'deki kadın 
emeğini yeniden üretim halkasında ele almak bu ikinciliği, esasa 
bağlılığı ve konumu ya anlamamaktır ya da onaylamaktır. Kadın 
emeği ÜRETİCİ bir emek midir, değil midir? Kamu alanı’ndan bakıl-
dığında (politik bir bakıştır) yeniden üretim olan şey, yani işgücünün 
yeniden üretilmesi aslında bir ÜRETİM’dir. Kadın, bir meta üretir. 
İşgücü meta'dır. Bu meta'nın özgünlüğü, kadının piyasaya sürebile-
ceği bir şey olmamasıdır. Erkeğin işgücü olan bu meta, kadın eme-
ğini koca dolayımıyla pazarlamaktır. Yani kadının kamusal alanla 
ilişkisi "görülmeyen işlerin" ürettiği meta'nın taşıyıcılığıyla kurulmak-
tadır. Kadın emeği, üretimin temelinin emek olması sebebiyle biriki-
min temeli olarak da temeldir. Bu emeğin özel alandaki süreci eviçi 
üretim olarak ortaya çıkar. Ama, mesele, salt kocanın işgücü bağ-
lantılı “meta üretimi” olarak değil daha önemli bir saikle de bir evişi 
üretiminin varlığından ve üretilen meta'lardan söz edebiliriz. Kadın 
ev'de ne yapar? Bütün yaptığı işler, bugün kapitalizm'in, sermayenin 
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kamu’sal (endüstriyel) alanda yatırım yaptığı işlerdir. Yani, kadının 
emek harcadığı ve ama karşılığını almadığı işlerin sonucunda üret i-
len şeyler, dışarıda, kamu’da meta olarak üretilen şeylerdir (çocuk 
bakımından ütüye, yemekten sağlık hizmetine, eğitimden kazak 
örüşüne ve diğerleri). Soyut olarak, kadının yarattığı ürettiği kullanım 
değerlerinin pazara çıktığını var saydığımızda, pazarda değişim 
değeri olan meta'lar olarak karşılık bulacağı kesin. İşte burada bir 
gasp var. Tarihen oluşmuş bir iktidarın gasp’ı. Erkek (bireysel dola-
yımlı-özel alan-erkek egemen sistem) bu ürünlerin pazara çıkması-
na imkân vermez. Bu imkânın kullanıldığı düşünülürse, erkek, ye-
meğini lokantada, çamaşırını temizlikçide, çocuklarını yuvada çok 
masraflı bir şekilde halledecektir. Hazır köle varken! Bu üretimi üre-
timden, ekonomik faaliyetten saymayan patriyarkal düşünce, sanı l-
dığı gibi, sermayenin yapısıyla/kapitalizmin mantığıyla uyuşan değil 
çatışan bir noktadadır. Bu gasp edilmiş emek değerleri bir eviçi üre-
timdir. Öyleyse bu, ekonomik bir birimdir. Ekonomi Politiğe konu 
olmaması, Ekonomi Politik yazar ve yapanların cinsiyetinden ve 
bilim ve politikalarının kadına kapatılmışlığından kaynaklanmaktadır. 
Ekonomi Politik kadınların pazar dışında, kamu alanı dışında kalan 
üretimlerini bir üretim faaliyeti olarak değerlendirmemişse, bu, erkek 
egemenliğinin hangi boyutlarda POLİTİK, cinsiyetçi/politik olduğunu 
gösterir. Bu cinsler arası ilişki ve iktidarın sebep ve sonuçları olarak 
kadınlığın kaderidir. 

Kadın, ayrıca, ev giderlerine yardımcı olmak için kamu alanında 
da çalışır. Bundan önce, kadın evişlerinin uzantısı olarak ev'e ek 
gelir elde edilmesi için koca izniyle aynı meta'ları pazara da sunabi-
lir. Her halükarda gelir koca kontrolündedir. Hele tarımsal üretim (ki 
örneğin bizim ülkemizde küçük mülk üretimi olarak patriyarkalı andı-
ran bir süreçle üretim yapılır, kadın emeği ev emeği dışında da har-
canır ve ama gelir erkeğindir. Özel alanın Türkiye'deki kapsayıcılığı, 
yaygınlığı kadın hareketinin titizlikle yakaladığı bir halka olmuştur. 
"Feminist, 5.6. sayılar. Ayşe'nin yazıları". Ve halen yapılan küçük 
atölye üretiminde kadın emeğinin sömürüsü, pazara yapılan üretim-
le de koca/baba kontrolündedir.  

Ev ekonomik bir birim, ev işleri ekonomik bir süreçtir. Ev ka-
dını kocası için özel bir emek harcamak ZOR'undadır. Bu eko-
nomik sürecin tarafları böyle kurulur. Bu kuruluş, değişim de-
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ğeri olma kapasitesi engellenmiş kullanım değerlerinin ÜRE-
TİM'i sürecinde çeşitli aletler35 kullanılarak, ama ağırlıklı olarak, 
kol beden-zihin emeği harcanarak ve korkunç bir ruhsal baskı-
lanma ve cinselliğin her türlü istismarı ile birlikte ömür boyun-
ca, her saat üretilmektedir. (Küçük bir öykü: Yorgun, hatta hasta 
karısına gecenin bir saatinde ! 'kalk kız ! suyu ateşe koy da gel hele 
bakıyım'da, muhtemelen, yalnız başına uyumaktan başka bir dileği 
olmayan kadının, hiçbir saniyesi isteğine bağlı olmayan yaşadığı on 
dakikaların tahlilidir, bu, biraz da. Eğer sıcak suyu üretim saymaz-
sanız hamama gidince para vermeden çıkmayı deneyin bir de! Ya 
da, ırz'a geçmeyi, dînî veya medenî nikah denilen mülkiyet varaka-
sından dolayı yok sayarsanız, bilin ki, "mülk''ünüzün derinlikli bir 
yerinde sizi öldürme/yok etme fantazisi devrimci bir isyanın tohumu-
dur. Ayrıca, sabahleyin yumurtanın fazla pişmesi, kravatın ütüsüzlü-
ğü, akşam için "bi ufak al" emri-rica askerlikte emir yerine geçer, 
malum hiyerarşi! vb. bilumum talimatlara yeni 24 saatlere giriş -hep 
aynı- hep aynı süreç, yaşantı. Ve çocuklar!.. Kimin ola ki? Biri bakar, 
büyütür; diğeri çocuğundan bahseder. İlle de oğlum'dan Kız mı de-
diniz? Karısından dolayı kız'ı başına gelecekleri bildiğinden ve ama 
"kendi kızı" olduğu için de üzüldüğünden dolayı pek istemezler 
kız’ları olmasın.) … Başka fasıl... (Şu, bizim gerçekten savaş bayra-
ğımız olan ve sınıflar var olduğu müddetçe de olmaya devam ede-
cek olan KAPİTAL'lerin, yazılırken ki Marks'ın çektiği yoksulluğu 
hayranlıkla takdir edişimiz de, Jenny teyzenin rolü ve emeğini hiç 
düşündük mü? KAPİTAL'deki Jenny kadınının emeğini!).  

Daha çok, bir soyutlama (tahlil) olarak gördüğümüz, kadınlık du-
rumunun, evkadınlığı statüsü bir genelleme değildir. Yani, kadının 
hayatı ev kadınlığıyla, kadın emeği de ev içi üretimle sınırlı değildir. 
Ev içi üretime sermaye öncesi üretim biçimi dedik (kadın bakış açısı 
böyle diyor ve doğru bir tahlil). Bu üretim sebebiyledir ki kadının 
bağımlılığı, bağımlılığın sürekliliği, eve kapatılmışlığı, yine, bizatihi 
ekonomik etkenle değişmektedir. Evde yapılan üretim, sermayenin 
yatırım alanlarıdır da. Ve nitekim kapitalizm genişledikçe, pazar so-
rununu ve üretim sektörlerini ev içi üretimini daraltarak gerçekleştir-
mektedir. Ve, ucuz iş gücü kaynağı olarak (niye ucuz iş gücü? vasıf-
sız! niye vasıfsız? yani kadınların vasıfsızlık diye bir tercihleri mi 
var?) Kadın özel alandan kamu alanına da çıkıyor. Kahir ekseriyetle 
de ev işlerinin uzantısı olan, ev kadınlığının "uzmanlık" sektörlerinde 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           432  

 

(gıda-tekstil-eğitim-sağlık-büro-çocuk bakımı vb.) istihdam ediliyor-
lar.36 Yani, kamu'da da, endüstrinin ikincil sektörleri kadınlara, ikincil 
ücret ve statülerle sömürülerek açılır. Kadının, hem özel alanda, 
hem de kamu alanındaki bu çifte sömürüsü, ev içi üretim-endüstriyel 
üretim (kapitalizm-patriyarka) çelişkisini gündeme getirir.  

Erkek işgücü istihdamının sektörleri, erkek için daha fazla zaman 
harcaması gereken kadının evde kalmasını tercih ederken, yine ev 
aletleri üreten sektörlerde bunları kullanacak kadınları evde tutmayı 
isterken; ucuz işgücü ve kadın emeği tercih eden sektörler arasın-
daki bu söz konusu çelişkiler önemlidir. Artı, ekonomik bağımlılığın 
kölelik olduğu bilinciyle, ekonomik bağımsızlığa adım atış. Kamu'da 
kazandığı paranın ek gelir olmadığı bilinci, kadını, ücretsiz evişlerini 
düşünme potansiyellerine, kişilik kimlik sorgulamalarına ve özgür-
leşme noktasına getiriş çelişkisidir. Kadın hareketi açısından strate-
jik önemde olan bu çelişki Kadın Kurtuluşunun ön koşulunu olustur-
maktadır. Ev işlerinin kamusal alana taşınması sürecinin çok yönlü 
etkileri dolayısıyla erkek egemenliğinin maddi temelinin (patriyarka), 
yıkılışı da bu çelişkidedir. Bu, sınıflı toplum koşullarında kadın kurtu-
luşunun mümkün olduğu anlamına gelir. Evet, teorik olarak bu 
mümkündür. Hatta, kamu alanında kadın işi – erkek işi ayırımı ve 
her türden eşitsizliğin kalkabileceği de. Ve doğum kontrolünün de 
kadın cinselliğini doğurganlığından ayırma potansiyelinin varlığı 
bunlara eklenebilir. 

Yani, bizim cinsel iktidarımız, cinsiyetçi sistemimiz, bundan zarar 
görenlerce, bu egemenlikten kurtulmak bilincinin gelişeceği süreçte 
doğacak / güçlenecek kadın hareketinin gücüyle yıkılabilecektir. 
Sınıflı toplumlarda (kapitalist ya da reel "sosyalist") bu, teorik imkan 
dahilinde. Ama...  

Erkek egemenliği, kadınlık durumu, elbette ki ev-aile-evici üretim 
ile sınırlı değildir. Nüfusun yarısı esas itibariyle özel alanda eşitsizli-
ğin ve baskılanmasının sebeplerini yaşadığı için, yani bizim iktidarı-
mızın kalesi burası olduğu için kadınların bize gösterdikleri "topu-
ğumuzu" ben özetlemeye çalıştım. Ve bir özete sığmayacak denli 
yoğun / çok yönlü eziliş ve istismarlarını aktarmak yerine; önce 
erk'sizliği düşünmek ve o gözle, o bakış açısıyla, hiçbir eziklik duy-
gusu duymadan yani delikanlılığı bırakarak kadın sözünü okumak 
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gerekir. "Kadınlar vardır"dan beri de onlarca kitap-dergi çıktı. Bunları 
okumakla öğrenilecek olanları, dergi sayfalarını "işgal" etmemek için 
(ne bileyim, daha önemli meseleler vardır) özetlemeye çalışmaya-
cağım. Zaten, bu yazının görevi de kadınlık durumuyla ilgili sos-
yalist politika önermek değil. Kadınlar kendi sözleri ve hareket-
leriyle politikalarını yapıyorlar. Feministlerin, benim ya da başka 
erkeklerin avukatlığına ihtiyaçları yok. Sosyalistler ve sosyalist ör-
gütler kadın hareketini engellemek, massetmek, rotasından saptır-
mak gibi "Öncü"-lükleri yerine; sosyalist görevlerini yapmalı ve dev-
rimci bir hareket olarak kadın hareketini de tanımalıdırlar, destekle-
melidirler. 

Kadınlık durumlarının diğer yanlarını özetlemek yerine Feminist 
kadınların Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi'nden bazı atıflarla bu bö-
lümü tamamlayabiliriz: Kadın cinselliği, erkek egemen kurumlarca 
belirleniyor ve kadın bedenine yabancılaştırılıyor. Doğurma hakkı, 
ancak evlilik içinde meşru görülüyor ve evlenmekle doğurmamak 
hakları yok sayılıyor. Kadın cinselliği evlilikte ve fuhuşta satın alını-
yor, evlilik dışında gayrı meşru görünüyor. Kadınlar üzerindeki baskı 
aşk'tan şiddete kadar sürdürülüyor. Erkek egemen toplum ve erkek-
ler kadınların bedenine, emeğine, kimliğine el koyuyor. Böylece, 
erkekler kadınların sırtından yaşıyor, bakılıyor ve besleniyorlar; bilgi 
ve sermaye birikintilerinde bunu da kadınların sırtından yapıyorlar. 
Yani toplumun tüm iktidar mekanizmalarını erkekler denetliyor ve 
kadınlara tahakküm ediyorlar.  

Meseleye, "Kadın Sorunu" olarak değil de erkek egemenliği ola-
rak bakmaya, cinsiyetçi sistemi tanımaya, ne utanç verici bir tarihin 
sürdürücüsü olduğumuzu sorgulamak noktasından yaklaşmalıyız. 

Bu bölümün son sözünü söyleyelim. Aslında, başlangıç olması 
gerekeni: "Kadın Sorunu" Yok! ERKEK EGEMENLİĞİ VAR.  

 

(Devam edecek). 

(YENİ ÖNCÜ. Aylık Sosyalist Dergi. Sayı 18. Kasım 1989.) 

 

***   
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BEN DOĞARKEN İKTİDAR OLMUŞUM - II.  

MÜCADELE-POLİTİKA 

Kadın-ezilen bakış açısından dolayı tanıdığımız cinsiyetçi sistemin 

egemeni olarak, kimliğimizi sorgulamanın anti-iktidar bakış açısıyla, 
tarih/tahlil/politika üzerine söylediklerimizle ve bir sosyalist olarak, sosya-

lizm adına söylenmiş Nedret SENA imzalı broşürü temel noktalarıyla eleş-

tirdik. Ola ki SENA'yı yanlış anlamışızdır. Sürç’ü lisan ettikse affola! Ne 
bileyim; hiyerarşi, yani şu, cinsler arası hiyerarşi, aynı zamanda "her türlü 

kurum" olarak da biz erkekler arasında da (sınıf-statü vb) var ve sosyalist 
kurumlar da bundan azade değiller. Cinsel olarak nötr olmayan sosyalist 

kurumlar, biraz da! erkek egemenliği dolayısıyla hiyerarşiktirler ve birileri 

toplumdaki fırsatlar ve yetenekler" itibarıyla daha şanslı ! olarak bilgilen-
mede de daha fazla imkanlara sahip olabiliyorlar. Hiyerarşi, biraz da bilgi, 

bilgi tekeli eliyle kendisini üretir ve süreklileştirir. Bu yüzden, “yanlış an-

lamışsak” diye bir kayıt düşelim dedik. Ve ama, N.S. tahlil/politika için 
sistematikten yoksun olarak söylediklerini, mücadele/politika için çok açık 

ve net söyledikleriyle beni yanlış anlamaktan dolayı üzülmekten alıkoyu-

yor. 

SENA; kadın-ezilen bakış açısı(Feminizm)’nı son tahlil(!)de burjuva 

ideolojisi ve hareketi olarak görüyor. Her ne kadar, onların argüman ve 

hatta programlarının önemli noktalarını eklektik bir şekilde “tahlil”inin 
malzemesi yapsa da; "kadın sorunu bu özelde sistemleşmiş anti-ekonomist 

anti-indirgemeci bir mücadele kadınların da kurtuluşunu getirecektir" de-

meye getiriyor. Hatta, kadınların bağımsız örgütlenmesini de savunuyor(!) 

SENA'da eklektik tahlil anolojik özelliğiyle de çok belirgin. Sık sık 

"kadın sorunu"nu ulus ve sınıf değişkenlerinin yapılarıyla karşılaştırıyor. 

Özel problematik kurmak yerine, bunları, birbirine karıştırıyor. Hiçbir top-
lumsal çelişkinin sade, yalın olmaması, toplumsal süreçlerin, farklı değiş-

kenlerin karmaşık bütünlüğü SENA'da soyutlayamama olarak yansırken, 

mücadele/politika için sunduğu "nötr" konumunu kürsü olarak, öncü'lük 
olarak ileri sürüyor. Bu da, Coward'ın sözünü ettiği ZORUNLULUK’dan 

oluyor. Halbuki, kadınlar toplantılarında bile kürsü'lere (hiyerarşiye) karşı-

lar. Ne de olsa hiyerarşinin ne demek olduğunu gün 24 saat yaşıyorlar. 

Tartışmaya, SENA'nın yine çelişkili yaklaşımlarından başlayalım. Man-

tık silsilesinin kadın “özel sorununa” geldiğinde nasıl değiştiğini görelim: 
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"Ama sosyalistler her şeyden önce burjuvaziden bağımsız olabilmek için 

ideolojik olarak bağımsız olmak zorunda olduklarını bilmiyorlar mı? 

(abç)” (37) Bilenler var, bilmeyenler var. Ama "nasıl proletarya burjuvazi-

den bir şey beklemeden kendi işini halletmek zorundaysa aynı öyle kadın-

lar da erkekler”den bir şey beklemeden kendi işini halledebilmek için, er-
keklerden bağımsız olabilmek için, her şeyden önce ideolojik olarak ba-

ğımsız olmaları gerektiğini de SENA bilmiyor. Ya da sözünü ettiği bağım-

sızlık, laf-u güzaf ! Çünkü, SENA kadın örgütlenmesi ve mücadelesini 
“dayatma, güçlerini ortaya koyma” gibi yumuşak laflarla bir mücadeleden 

çok pazarlık gücü/taviz alma noktasına çekiyor. Cins çelişkisini devrimci 

bir kopuş olarak tarif etmiyor. 

Ezilen bir toplumsal kategorinin, kendi çelişkisini dillendirmesi ve çe-

lişkiyi aşmak için mücadelesi, yani kendi kurtuluşunun kendine bağlı oldu-
ğu inancı, egemenlik ilişkisini ilgayı hedeflemesi bir devrimdir. Bu sürecin 

sesi ve hareketi de devrimcidir. Toplumsal çelişkileri, sınıf değişkenine son 

tahlil (!) de de kodlasan, çelişkiyi tanıyamazsın. Sınıf değişkeninde son 
tahlilde iki ideoloji vardır. Proletarya ve Burjuva ideolojileri. Bu yüzden de 

SENA, çok doğru bir şekilde, sosyalistleri burjuva ideolojisinden bağımsız 

olmaksızın işçi sınıf sosyalistleri olamayacakları yönünde uyarıyor. Ve 
kadınlar içinde benzer bir şey söylerken; “aynı şekilde” dediği halde, dü-

men kırıyor ve erkek egemen ideolojiden bağımsızlığı, yani ezilen cinsin 

egemenliğini dinamitleyecek ideolojisini yok sayıyor. Cins çelişkisinin, 
egemen adına ideolojisini (ki, en sistemli, sürekli, yaygın ve ezileni de 

kapsayan özelliği ile nüfusun yarısının diğer yarısı üzerindeki tahakkümü-

nü, esas olarak 'rıza'yla gerçekleştirebilme kabiliyeti taşıyor) kabul edip, 
bunu burjuva ideolojisine kayıtlarken (Halbuki, SENA da bunun burjuva 

öncesi bir ideoloji olduğunu söylüyor. Burjuvazi de erkek egemen ideoloji-

sini taşıyorsa, bu, erkekliğinden veya bu ideolojinin kapsayıcılığından geli-
yor.) ; Feminizmi ezilen cinsin ideolojisi olarak kabul etmiyor. Ne demiş-

tik? Konum, nötrlük... filan. Ve de bakış açısı meselesi.  

İdeolojik bağımsızlığı, cins çelişkisinin sahiden ÖZEL bir çelişki oldu-
ğunu atlayarak, analojilerde boğmaya çalışmak da çok anlamsız (ya da 

anlamlı!). Her halde egemenlik kavramı naif bir anlamda kullanılıyor. Me-

selenin politik bir mesele olduğu, cinsel iktidar meselesi olduğu yadsınıyor. 
Bunları yazdık. SENA'da karışıklık ve çelişki mi arıyorsunuz? İşte: "kadın 

erkek eşitliğinin maddi temelleri mevcuttur (a.b.ç.)" ( 38 ). Her ne kadar 

SENA, ev-eviçi üretim sürecinin hangi maddi ilişkilerde olduğunu atlıyor-
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sa da, biz sözünü ettiğimiz stratejik çelişki sebebiyle Kadın Kurtuluşu'nun 
(SENA’da eşitlik, Feminizmde kurtuluş var) ön koşulu, yani maddi teme-

lini kabul ettik. Ama meseleyi, eğitim/düşünce noktasında ele alsa da, bu 

kez:  

"Kadınların genel olarak erkeklerle eşitlenmesi (sınıf farklılıkları göz 

ardı edildiğinde bu sözün hiçbir anlamı kalmaz) burjuva toplumsal siste-

minin temelleriyle çatışır, zira, kadınlarla erkeklerin eşitliğini benimseye-
bilecek olan ideolojik çerçeve, burjuva ideolojisinin temel unsurlarını 

reddetmek zorundadır. (a.b.ç.)( 39 ) diyor. Burjuva toplumsal sistemin te-

melleri, maddi temellerden başka bir şey mi? Dahası, burjuva sistemin 
temelleri ne zamandan beri ideolojik öğelere bağlanıyor? İki ayrı sistem, 

iki farklı tabakalaşmayı yadsımanın getirdiği kafa karışıklığı, bin yılların 

ideolojik öğelerini burjuvaziyle, yani üç yüz yılla sınırlayıvermiştir. Şiddet, 
otorite, rekabet... Bunlar, erkek egemenliğinin ve bu dolayımla da her tür 

kurum ve egemenlik ilişkisinin ideolojik öğeleri olagelmiştir. Bu, SE-

NA’nın çelişkisi ve kafa karışıklığı olarak kalsın.  

Önemli mesele, ikinci alıntıdaki parantez içidir. "kadın sorunu"nu doğru 

deyişle kadınlık durumu/erkek egemenliğini anlamayışın (iktidarın sorgu-
lanması) bir tezahürü, bu kayıt ve eşitlik kavramı. Ben de, kadınlık duru-

munun ortadan kalkmasının tek sonucu olarak eşitliği görüyorum. Ama 

hangi eşitlik? Erkek dili ve kültürünün tarif ettiği eşitlik olmamalı bu. Er-
kek egemenliğinin ilga olduğu bir eşitlik, her düzeyde. Bireyseli değil top-

lumsalı tartıştığımız unutulmasın. Bu yüzden önce devrim, yani KURTU-

LUŞ diyor kadınlar. Kadın devrimi, ezilen cinsin devrimi. 

Tabii, devrim lafı da bunca yüzyıldır erkek egemen ilişkilerin devamlı-

lığı içinde kullanıla geldiği için "ezilen cins devrimi" yadırganan bir laf 

oluyor. Bu yüzden de, kadın hareketine hep reform lütfediliyor. Eşitçilik 

lütfediliyor. Neyi devirecekler ki? Neden kurtulacaklar ki? "Devrim, ikti-

dar sorunudur". Evet, işte erkek egemenliği, iktidarı ve işte ezilenler. “So-

run” mu başka şey mi?  

Anolojiye çok düşkün olanlara başka anolojiler… Burjuvazi, proletar-

yayı, çelişkiyi massetmek için “burjuva sosyalizmi”ni savunabilme nokta-

sına bile gelmiyor mu? Gerçeği, temeldeki (emek-sermaye) çelişkiyi örtbas 
etmek için ne filimler çeviriyor. Ve, evrim, reform hatta barışçıl devrim 

gibi politik perspektifler sunuyor. Ben, erkek egemenliğindeki kurumların 

ve erkeklerin, kadınların dillendirdikleri çelişkilerini ve bağımsız politika-
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larını massetmek için yaptıklarını buna benzetiyorum. Burjuva sosyalizmi-

nin karşılığı "erkek Feminizmi!" Sosyalizm lazımsa onu da biz yaparız 
demişlerdi. Şimdi de Feminizm (eşitlik!) lazımsa onu da biz yaparızın çe-

şitli politikaları kadın hareketini massetmek üzere Feminizmin argüman ve 

programlarını eklektik bir tarzda kendi programlarına “eklemliyorlar” ( 40 ) 
SENA'nın parantezi ve anolojileri problematik karıştırmaktır. Anolojileri, 

egemenlik pozisyonlarına göre yaparsak, anlamlı bir yöntem olur. 

SENA, "kadın sorunu”nun çözümünü reforme edilecek demokratik 

bir şey olarak görüyor. Kendisinin de taraf olduğunu unutuyor. Bu en eski 

ve süren muhtemelen daha çok da sürecek olan çelişkiyi, her türlü kurum 
ve her insanın egemen cins lehine örgütlemiş olan çelişkinin derinliğini 

hissetmiyor. Pertavsızındaki açı sınıf olduğu için, cinsiyet alanını sınıfa 

yansıyış kadarıyla görüyor. Ve reformu, eşitliği lütfediyor. Devrim! Kadın 
işi olabilir mi? Sınıf devrimleri, hatta milli devrimler olur, hatta köylü dev-

rimleri olur, ama Kadın Devrimi olabilemez!? Devrimde de onlar dışlan-

mışlardır. Ancak sözü edilen devrimlere katılabilirler. Farklı tabakalaşma-
ları birbirine indirgemek, yani indirgemecilik SENA'yla başka bir farkımız.  

Nedense, hep “burjuva kadınlara” atıf yapılır. Zaten bir avuç olan bur-

juvaziyi, kadınları ve "kız'larıyla birlikte sınıf olarak tanımlarlar. Bunu 
anlattık. Ve cinsiyet çelişkisini; “her sınıfın içerisinde aynı terimle (eşitlik 

mi? Kurtuluş mu? N.G.) ifade bulan bir talebin ortaya çıkmasına neden 

olsa da, her sınıfın kadınlarının çıkarlarının örtüşmesi anlamına gelmez ve 
tarihsel gelişmeyi hiç açıklamaz. Hiç bir sınıfın kadınları, alt sınıfın kadın-

larının sınıfsal olarak kendi yanlarına gelmesini kabul etmez.(abç)( 41 )   

İşte sınıf indirgemeciliği budur. Önce, değişik bir düşünme için, hiçbir 

sınıfın erkeğinin kendi sınıfının kadınlarıyla eşit olmayı kabul etme-

diklerini, bu egemenlikten gelen çıkarlarının bilincinde olarak davrandık-

larını hiç unutmadan: zaten, “kadın sorunu”nun temeli olan erkeklerle ka-
yıtlılıkları, bağımsız olamayışları, farklı sınıflara ve gruplara (esasda da 

ev'lere) bu bağlamdaki dağılmışlıkları onların aynı terimle ifade bulan bir 

talebini ortaya çıkarır: Bağımsızlık! Kurtuluş! Beğenmeyen eşitlik desin. 
Aynı terimle ve çağrıştırdıklarıyla örtüşen çıkarlar, günlük hayatta, bizim 

egemenleri olduğumuz süreçte örtüşmezler. Çünkü, çelişkiyi dillendire-

mezler. Çünkü, eğer, gerçekten erkek egemenliğimizin derinliği ve sürekli-
liğini kavrarsak cinsel kurtuluş bilincinin de dogmasının güçlüğünü kavra-

rız. İşte İDEOLOJİK düzeyin ele alınacağı yer burası: Broşürde 27 sayfa-
dan 40. sayfaya kadar anlatılan "kadını toplum üretir" arabaşlıklı bölüm 
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bile, kadının eziliş bilincini kavramaktaki engellerini anlatır. Yani her sınıf 
kadınının, alt sınıf kadınlarının kendi statülerine gelmesini “isteme-

yiş”lerinin sebebi verili ideolojik şekillenmeden dolayıdır. Ve bu da poli-

tiktir. Yani şundan dolayı: “… kendisine uygulanan şiddete yenik düşen, 
bu şiddet koşulları altında yaşamayı devam ettirebilmek için uygun bir 

düşünüş biçimini de benimsemek zorunda kalır... İki şık vardır, ya ye-

nildiği şiddete başkaldırarak yok edilmeyi kabullenmek, ya da bu şid-

deti uygulayanın tayin etmiş olduğu çerçeveyi kendisi için rasyonel 

kılıp o çerçevede yaşamak (a.b.ç.)( 42 ) olduğunu bilirsek, farklı sınıflara 

kayıtlı kadınlar arasındaki talepleri örtüşememe, bilinç farklılaşması, çıkar 
farklılaşmasının da temelini kavrarız. Kadını "rasyonel" kılmaya iten sebep 

örtüşme ve talep meselesini açıklar. 

Kadın, kocasının ekonomik statüsüne (sınıfına) bağlıdır. Farklı sınıf 
kadınları, ezilmeyi, farklı biçimde yaşarlar. Ev aletleri farklıdır, eğitimleri 

farklıdır, kimi doğum kontrolünü bilir, kimi her yıl düşük yapar. Ve ama, 

hepsi de baba/koca karşısındaki pozisyonları konumları itibariyle aynı du-
rumu yaşarlar. Buna, şunu da eklersek; orta ve üst sınıf erkekleri zaten 

egemen oldukları için egemenliklerinin çeşitli biçimlerini kendi karısı ve 

çocukları için yumuşatırlar. Meşhur burjuva eşitlik palavrasını, çelişkinin 
bütün yanılsaması içinde uygularlar. Temel olan BAĞIMLILIK, "Tayin 

edilmiş çerçeveyi rasyonel kılmak". Üst sınıf kadınları aile ideolojisinin 

özdeşleşme özelliği'yle kocanın gasp ettiği artı-değer kaynağının üreticile-
rinin kendi statülerine çıkmasını istemez. Rasyonel kılış dolayısıyla. Zaten 

kadınların muhafazakâr oluşları da bu ilişkisinin katmerli ideolojik çarpık-

lıklarından dolayıdır. SENA'dan yaptığımız son alıntı meseleyi açıklar ve 
çelişkinin gizlenişini de açıklar, kadın dayanışmasının önündeki engelleri 

de açıklar, değişik kadın örgütlenmeleri olması gereğini de açıklar.  

Alt sınıf cinsleri arasındaki çelişki, iki nedenle şiddetlidir. Erkek egemenli-

ği daha belirgindir. Massedeceği koşuları yoktur ve kadın daha çok emek 

harcar, yıpranır. Yine de alt sınıf kadını da aile’siyle özdeşleşmiştir ve 
eğitim olanaklarından, toplumsal gelişmelerden etkilenmekten daha yok-

sundur. Doğum kontrolünü bile daha dün öğrendi. Eğer. kocası izin verirse 

beşinci çocuğunu aldıracak. Eğer, koca parayı kumara ya da maça harca-
mazsa! 

Bu bölüme şunu da eklemek isterim: kadının sürekli sınıf bağları zayıf-

tır. Bir boşanma, bir üçten dokuza şart koşma sınıf bağının işini bitiriverir. 
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Bedenleri meta'laştırıldığı için çabuk “sınıf” atlayabilirler. Ya da, şu "kadı-

nın sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” diyen hakimler-
den birinin bahşedeceği nafakayla, üst sınıftan atılmaları işten bile değildir. 

Bu ne biçim sınıf bağı ki, talaka bağlı. Evet, kadınlar ait oldukları aile ve 

kocanın yanında yaşamlarını rasyonel kılmayı tercih ederler, hapsedildikle-
ri yer icabında sığınaklarıdır da. ( 43 )  

Kadınların farklı sınıf veya gruplardaki bölünmüşlükleri çelişkinin, do-
layısıyla kadın hareketinin ve politikasının temeline ilişkin değil örgütlen-

meye ilişkindir. Dahası, çocuklu kadın - çocuksuz kadın - kısır kadın - 

Türk kadın - Kürt kadın - isçi kadın - ev kadını – okumuş kadın - cahil 
bırakılmış kadın - fahişe kadın - işveren kadın gibi etkenler de örgütlenme 

talep ve politikaları için çeşitlilik ve farklılıklar arz eder. Ama, kadın erkek 

çelişkisinin temeli, tarihselliği ve yaşananlarıyla aynıdır, tarafları bellidir. 
Bilinçlenmek, örgütlenmek ve mücadele... O, anlattığımız koşullarca belir-

leniyor. Unutulmasın ki, üç yüz yıllık değil, binyılların tarihine kılıç atan 

bir hareket ve politikadır, Kadınların Kurtuluşu Hareketi. Radikalizmleri de 
bu sebeplerle biz erkekler hatta kadınları da ürkütüyorsa, ürkülmesi gere-

ken çelişki sebebiyledir. 

SENA'nın, Kadın Haraketi'ni sınıfın sendikal hareketine benzetişi, ben-
zetmekten öte aynileştirmesi, hem de tahlilini hem de politikasını açığa 

çıkarıyor. Sendika neydi? Sermaye iktidarını yıkmayı değil de, artı-değer 

sömürüsünü sınırlamayı hedefleyen mücadele örgütü. Yeni düzen içi. Ka-
dın Hareketi ne talep ediyor? SENA, eşitlik diyor, onlar Kurtuluş! Bir an 

eşitlik kavramıyla sürdürelim. Yani kadın erkek hiçbir cins ayrımcılığı 

olmaksızın eşit olacaklar. Bu, erkek egemen sistemin/düzenin içinde kalan 
bir hareket midir? Bu düzen ortadan mı kalkmıştır?  

Mesele, kürsü meselesi. Sendikayla kıyaslayacağına işçi partisiyle kı-

yaslayabilecek bir perspektife sahip olsa mesele hallolacak. Ancak bu nok-
tadan itibaren kadın hareketinin sendikalarla kıyaslanabilecek örgütlenme-

lerine gelebiliriz. Mesela, SENA'nın düzen içi dediği kadın evleri, dayağa 

karşı kampanyalar, erkekleri de evişine katma mücadelesi, evişi için ücret 
talep edenler, ev kadınlarının toplu çalışma projesi, pornografiye karşı 

kampanyalar ve ilanihayi... Düzen içi örgütlenmelerdir. Erkek egemen 

düzen içi. Kapitalizm ya da Sosyalizm koşullarında bu çelişki varsa düzen 
karesi içinde olur bu örgütlenmeler. 
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SENA'nın bir lafı var: "Kocasından ayrılmak için patronundan ayrıl-
mamak zorundadır" der. (Tesadüf (!) bu ya, patron da erkektir.) Ekonomik 

bağımsızlık nedeniyle ev köleliğinden ÖZGÜRLEŞME. Erkek egemen 

sistem var olduğu için bu, Kurtuluş değildir. Ama Kadın devrimi kışlık 
sarayın basılması olmayacak ki. Ne kadar ev-evlilik varsa o kadar kışlık ve 

yazlık saray var çünkü. Ve bu kışlık sarayların koruyucusu büyük büyük 

saraylar var (Devlet ve her türlü kurum). Ve kadın ev köleliğinden özgür-
leştiğinde "Siera Maestra"ya çıkmış oluyor. ( 44 ) Kurtulmuş olmuyor. Ama 

özgürleşme de bir devrimdir. Bireysel bir devrim. Kadın devrimi bir sürü 

devrimci kopuş ve süreçle kurtuluşunu elde edebilir. Bunda egemenliğin-
den feragatini samimiyetle gösteren devrimci erkeklerin de katkısı olacak. 

Her Feminist kadın bir devrim yapar-yaşar. İşçi sosyalist olduğunda, evde 

egemenliğini sürdürür, işinde artı-değerini sömürtmeye devam eder. Kadın, 
özel emek harcamaktan/özel erkeğe sömürülmekten kurtulur. İşçi Meh-

met'le birlikte sınıf tahakkümünü yaşamayı da sürdürür, ama. Kamudaki 

diğer erkekçi engelleri yok sayalım (nasıl olacaksa?!): İşçi Mehmet de 

Zeynep'le kendisini eşit görüyorsa işçi sınıfının kurtuluşu mücadele-

sinde ikisi de eşittirler. Eğer Mehmet kendisini üstün görüyorsa, Zeynep 

hem Mehmet'le birlikte sermayeye karşı, hem Mehmet'e karşı, hem de 
erkek sermayedara karşı ve Bakkal Şakir’in sarkıntılıklarına karşı mücade-

lesini seçmek zorunda. Zor, bu Zeynep’lerin işi çok zor. Onlara akıl ver-

mek yerine bizi niye az sevdiklerini anlamaya çalışmak olmalı bizim işi-
miz. ( 45 )  

Cinsiyetçilikten “az etkilenen” sosyalist’ler "kadın sorunu"nu yazdıkla-

rında, erkek işçinin işgücünün yeniden üretiminden bahsederler. Yani sınıf 
tek cinse indirilir. Bunda gerçeklik çok yönlüdür. Ve “proletarya iki cinsi-

yettendir”in yerine “proletarya büyük çoğunlukla erkektir. Ve az sayıdaki 

kadın proleter ("sanayideki kadın emeği oranı %12”), aynı zamanda baba-
sının/kocasının da “proleteri”dir, demek gerekir ki, fotoğraf konuşabilmeyi 

becersin. Bu durumun, kadını iki ayrı politika yapmaya sevk ettiğini an-

layabilelim. Tarihen en eski çelişki ilk çözülen olmalıdır. Tercihini böyle 
yapan kadın bağımsızlaşan kadındır ve bağımsızlaşan işçi kadın sermayeye 

karşı mücadelede bağımsız kimliği ve kişiliğiyle katılır. Anti-ekonomist 

"önderliğe" o zaman ihtiyaç duyar. Bağımlı kadının mücadeleye katacağı 
kendi bağımlılığı olacaktır, hep olageldiği gibi. 

Bu, önce kadın devrimi/hareketi, sonra sosyalist hareket anlamına gel-
mez. Biz soyutu irdeliyoruz, politikaları. Sınıf hareketi de cins hareketi de 
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çelişkiler dillenip politikleştiğinde yürümeleri gereken yolda egemenlerin-

den BAĞIMSIZ bir şekilde yürümelidirler. Kadın, Havva’dan beri olduğu 
gibi daha çok mücadele etmek zorunda. İki çelişkide de olacak. Buna da 

kadınlar karar versin. Ağırlık mı öncelik mi, her neyse, çelişkiyi yaşayan 

karar versin.  

BAĞIMSIZLIK! Bağımsız kadın ÖRGÜTLENMESİ "Kadın soru-

nu"nun kabul etme derecesine göre, sosyalistlerin, bağımsızlık bahsedişleri 
farklıdır. Madem anoloji izah tarzı, deneyelim: Egemen ulus proletaryası, 

ezilen ulusa bağımsızlık/kurtuluş mücadelesi için benim öncülüğümü kabul 

et, örgütlenmemi bekle diyebilir mi? Ya da, dese bile ezilen ulus onu dinler 
mi? Dinliyor mu? Bağımsız örgütlenmesiyle bağımsızlık/Kurtuluş savaşını 

verir, değil mi? Proletaryanın görevi de onu desteklemek. Ve ancak destek 

içinde eleştirebilme hakkı, eleştirinin kaale alınabileceği destek şartıyla. 
İşte, SENA'daki bağımsızlıkla kadın hareketinin olması gereken bağımsız-

lığı arasındaki fark azıcık bu örnekle benzeşir. Bağımsızlık ideolo-

jik/politik/örgütsel her düzeyi kapsıyor. Kadınlara bu bağımsızlık tanınmı-
yor. Dayatamadıkları için mi? Mühimsiz. Nasıl "sorunu" tartışmayı dayattı-

larsa bu bağımsızlığı tanımayı da dayatacaklarına ben inanıyorum. Başka 

türlü bu dünyada nasıl eşit olacağız ki? 

SENA şöyle diyor: "kadınlar, kendi sorunları temelinde sosyalist bir 

perspektifi egemen kılmak amacına yönelik olarak örgütlenebilir ve 

kendi sürdürdükleri mücadeleyi sosyalizm mücadelesine bağlayabilir-

ler ( abç.,) ( 46 )  Bunları okuyan devrimci kadınlar, herhalde, "emrin olur 

abi" derler. Nedret'in abi olduğunu bilirlerse. Ama çok anlaşılmaz bir şey. 

Kendi sorunları temelinde, yani egemen cinsin egemenliğine karşı olanı 
niye sosyalist perstektife bağlayacaklar ve nasıl? Bu mücadele, kadının işçi 

– devrimci – sosyalist baba / abi / kocasına karşı da değil mi? Ve bu çelişki 

anti-ekonomizmin hangi sihiriyle izale edilecek? Dünyanın neresinde sos-
yalist persfektifli bir kadın mücadelesi, kadın mücadelesi olmuş ve kadınlar 

bundan ne kazanmış? Zaten, biraz da, kadınlar hep sosyalist perspektifli 

mücadeleler sebebiyle geç uyanmıyorlar mı? (Hani, şu, ‘rasyonel kılmak’, 
sosyalist örgütler için de geçerli.) Sena, önerdiği bu örgüte, bağımsız diyor. 

Sosyalistler tesadüfen (!) erkeklerden müteşekkil  olduğu için SENA onları 

kadın örgütlenmesine ikna etmek için söylüyor bunları (yani sosyalist 
perspektifli kadın örgütlenmesine bile şiddetle muhalifiz). Ve diyor ki; bu 

örgütlenmeler bölücü değildir: "hem kadın örgütlenmesi, hem de sosyalist 

parti içerisinde yer alabilirler. Sendikalarda örgütlenen işçilerin işçi partisi-
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ne üye olması hiçbir şeyi engellememektedir ve sendikalarda örgütlendik-
leri için işçiler sosyalist mücadeleyi bölmemektedirler” ( 47 ) Yine, sendika 

-kadın örgütü benzetmesi. Oldu olacak, bari Kadın Özel Sorunu Sendika-

sı önerelim, şu anolojilerden de kurtulmuş oluruz. Hayır arkadaşım! Hayır 
SENA! İşçiler sendikaya işçi oldukları için üyeler, aynı işçiler sosyalist 

partiye de işçi oldukları için üye oluyorlar. Yani her ikisi de sınıf örgütü, 

sınıf çelişkisi temelindeki örgütlerdir, fonksiyonlar değişiktir. Kadınlar, 
erkek egemen düzen/düşünce'ye karşı cins çelişkisinde örgütleneceklerse, 

bir aidiyet ve benzetme söz konusu olamaz. Ve bal gibi mücadeleyi böler-

ler ve bölmelidirler. Sendikada erkek egemenliğine karşı mücadele etmeli-
dirler, sosyalist partide de öyle. Çünkü, nerede (her türlü kurum!) iki cins 

varsa, orada çelişki ve mücadele olacak.  

Ve en mühim noktaya geldik: SENA, diyecek ki; ‘sosyalizm, sosyalist 
hareket/parti anti-cinsiyetçidir. Olumsuz örneklerden yola çıkmayın!’ Nötr 

SENA ve önerdiği nötr sosyalizm bir 'umut'dur, bekleyeceğiz. "Kadınlar 

vardır..."dan sonra anti-cinsiyetçi ilke, biz sosyalistlerin bir kısmının dü-
şünmeden hemen kendi programımıza kattığımız bir şey oldu. Mesele, 

sosyalist ideoloji/politikanın kapsayıcılığı meselesidir. Diğer ezilenlerin 

çelişkisini de sınıf çelişkisine eklemleme ve sosyalist ideolojik hegomon-
ya! Daha derin bir tartışma. Ve yapacağız da.  

Şimdi, düşünelim: Anti-cinsiyetçi sosyalist partiye kimler üye olabilir? 
Eğer sahiden anti-cinsiyetçilikten söz ediyorsak. Karısını döven işçi, karısı 

istemediği halde cinsel ilişkide bulunan biri, kahvede porno izlenirken 

protesto etmeyen/hatta TV’yi kapatmayan biri, gece 1 Mayıs afişi sırasında 
açık pencereden banyo yapan kadını dikizleyen biri, fabrika önünde bildiri 

dağıtan faşistleri dövüp kovaladıktan sonra yoldan geçen kıza laf atan işçi 

partiye üye olamazlar mı? Ya da, boşandı diye karsını zorla birlikteliğe 
sürükleyen biri, karısının ağzından ailenin kutsallığı ve bütünlüğü nutkunu 

mutlulukla dinleyenler üye olamazlar mı? Bunlar, çok mu kaba örnekler 

oldu? Hadi, genel ve "kaba" olmayanı soralım: Devrimci aile reislerini! 
partiye almayacak mısın? Sen SENA ve anti-cinsiyetçi ilkeciler, hayal 

âleminde bile değilsiniz. Ama, ben bunun engellerini anlattım. Sosyalist 

parti muhtemeldir ki böyle insanlarla, hatta ancak bunların çoğunluk oldu-
ğu bir noktada sınıfla kucaklaşır. Başka türlü bir sosyalist parti, ne kurul-

muş, ne de kurulabilir. Ya da, anti-cinsiyetçi ilkede gerçekten samimi olu-

nursa sınıf mücadelesi rafa kaldırılır, önce, cinsiyetçi sistem yıkılır (Nasıl 
olacaksa?) Yani ki, işçi hareketi için, demokratik platformlar için anti cin-
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siyetçi bir ilke getirilemez. Sınıf hareketi sınıf çelişkisi içinde doğrudan, 

kitlelerin kendi mücadelesi olarak var olacak ve olmalıdır. Eşit, adil, özgür 
bir dünya içinse, bu mücadelede emeğin kurtuluşunun emek sömürerek 

yapılmayacağını kadınların mücadelesi ile öğrenecek ve cinsel egemen-

liğinin ilgasını kabul edecek (iktidarsızlaşarak-eşitlenecek)... 

Cinsiyetçilik, SENA, çok iyi bildiğin gibi bu memleketin (dünyanın) 

havasına, suyuna, toprağına her şeye, her yere nüfuz etmiştir. Ve "bir avuç" 
kadın bunun mücadelesini veriyor, İsçi hareketi için getirip önümüze anti-

cinsiyetçi ilkeyi koyduk mu, koca koca lafları etmemize hiç gerek kalmaz. 

Erkek egemenliğinden feragat etmiş ! bir avuç insan bulursak ve erksiz 
erkeklere en iyi erkek diyen işçi kadınlarla sosyalist bir fikir kulübü kurabi-

liriz. Ya da, tüzüğe üyelikler için yarı yarıya nispeti zorunlu yaparız Yöne-

tim kademelerinde aynı nispet hatta toplumsal eşitsizlik nedeniyle kadın 
ağırlıklı tüzük kuralları getirilir. Bu, anti cinsiyetçi ilkede samimi olmanın 

başka bir yoludur. Ama zaten kadının egemenliğimizden dolayı politikaya 

katılımı çok düşüktür. Katılanlar da bizim kurallarımızla katılmaktadır. 
Ayrıca, erkek egemenliğinden dolayı kamu alanında çalışan kadın nispeti 

çok düşüktür, sanayide % 13’ dir. Sosyalist parti modern sanayi proletarya-

sına yaslanacağı için oradaki kadın işçi oranı %  1-2 civarındadır. Öyleyse 
bu parti sınıf mücadelesi verebilme kabiliyetinden peşinen yoksundur 

Peki, sosyalistler anti-cinsiyetçi faaliyet yapamazlar mı? Cinsiyetçi sis-

teme ilişkin bakışları ölçüsünde sosyalistler aralarında, sosyalistlerden 
topluma yayılacak faaliyetler içinde bunu yapabilirler. Bak, biz seninle bu 

faaliyeti yapıyoruz. Bu faaliyete engel olunmadığı sürece, yani cinsiyetçi-

likle ideolojik mücadelemize (kadınlarınki hem ideolojik hem politik, er-
keklerinki ancak ideolojik) yasak konmadığı sürece, sosyalist partide kala-

biliriz. Engel konursa, bu da cinsiyetçi sistemle mücadeleyi ciddiye alma 

boyutuna göre bir sonuçla karşılanır. Yani “hangisi önemli ayracı", sadece 
kadın için değil erkek için de gündeme gelir. Ayrıca, zaten kadın hareke-

tinin varoluşu olan anti cinsiyetçi mücadele cinsiyetçilikten egemenlik-

ten kurtulmak isteyen erkeklerin de yapabileceği çeşitli faaliyet alanlarını 
açmaktadır, Kadınlara bağlı olmaksızın, anti-cinsiyetçi erkekler özgün 

kampanyalar, örgütlenmeler yaratabilirler. Tabi bunlar anti-cinsiyetçilikte 

samimi olduğu ölçüde olacaktır. Yoksa, kadın hareketini massetmenin bir 
aracı olarak anti-cinsiyetçi görünen lafızları sosyalist harekete eklemlemek, 

niyetlere rağmen cinsiyetçi sistemi güçlendiren, ezilenlerin mücadelesine 

zarar veren, işçi hareketini daraltan bir şey olur. 
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KADIN KURTULUŞU HAREKETİ  

Ne kadar istesem de, yazıyı kısaltmayı beceremiyorum. SENA'nın söy-

lediği çoğu şeyi esgeçerek, temel noktaları tartışmaya çalışıyorum. Böyle-

likle sosyalistlerin düşünmeleri gereken halkalara işaret ediyorum. SE-
NA'nın "Feminizm, düzenle çatışmadan kadınları eşitlik mücadelesine 

çağırır" ( 48 ) deyişini tartıştık. Onun, hangi Feminizm'den söz ettiği belir-

siz. Benim bilebildiğim kadarıyla Feminist akımların kahir ekseriyeti top-
lumda sınıf, ulus, cins, ırk gibi tabakalaşma/gruplaşmalar olduğunu ve 

egemenlik/iktidar ilişkileri bulunduğunu, her tabakalaşmanın ezilenin mü-

cadelelerini destekliyorlar. Egemenlik/iktidarlar, parçalı olduğu için, muha-
lefet de parçalı olmak zorundadır diyorlar. Bunun anlaşılması devrimci 

mücadele ve dayanışmanın da yeni imkânlarını getirir. Hatta politika ve 

politik mücadele konusunda bütün ezilenlere, devrimcilere ilham verici 
yeni, radikal/devrimci perspektifler sunuyorlar. Yeter ki eziklik duymadan, 

erkek gururunu kırarak kadın sözü dinlemeyi becerelim. 

Kapitalizm ve adı sosyalist olan sınıflı toplumlarda, Kadın Kurtuluşu-
nun maddi temelleri vardır demiştik ve AMA’yı ( 49 ) eklemiştik. Bu ama 

şudur: sınıf çelişkisi ve bu çelişkinin doğduğu iktidar, toplumsal üretimi 
kontrolü sebebiyle diğer düzeylerin etkileri ve çelişkileriyle devleti (bir 

toprak bütünlüğü olarak da), egemenlerin bir iktidar bloğu olarak güder. 

Ve, sair çelişkilerin de etkisiyle, sınıf mücadelesi devlet iktidarını yıkabilir. 
Yani bu imkân cins çelişkisinin çözümünden çok daha kolay ve erken gün-

deme gelebilir, geliyor da. Bu yüzden kadın kurtuluşunun kapitalizm ko-

şullarında gerçekleşebilme imkânlarını maddi bir nedenselliğe bağlamaksı-
zın kapitalizm sonrasına erteler. Kapitalizm koşullarında cinsiyetçi siste-

min yıkılabilmesi, bu sistemin kalesi olan aile'nin ilgasından daha çok yön-

lüdür. Ve sistem aynı zamanda devlettir, dindir, politikadır, ordudur, sendi-
kadır...filan. Ve erkekler, iktidarlarının kaybolmasına seyirci olmayacak-

lardır. Ortaçağın cadı avcılığı Kadın Hareketi'nin muhtemel tehlikesidir. 

Bu yüzden, avcıları azaltmak, onların bir dizi devrimini gerektirir. Neden-
sellikten ziyade kapitalist kurumlarda da erkekler egemen olduğuna göre, 

eviçi üretimini tasfiye edecek ve kadın emeğini bir bütün olarak istihdam 

edecek süreci kendileri için rasyonel görmeyeceklerdir. Nitekim, bugün 
gelişmiş ülke yöneticileri, doğumu özendirici, aile’yi destekleyici önlemler 

alıyorlar. Yani maddi çelişki hem yaşanıyor, hem de erkek egemenliği 

tahkim edilmeye çalışılıyor. Kadın, daha fazla sayıda kamu alanlarına katı-
lıyor, ama çoğunluk erkek değerleriyle katıldığı için mücadele sert geçmi-
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yor. Kapitalizmin/erkek egemenliğinin çelişkiyi massedebilme kabiliyeti 

sürüyor. (Sovyetler ve benzerlerinde, henüz bir kadın hareketi olmamakla 
birlikte, kapitalizme benzer bir massediş ve aileyi tahkim gözlenebiliyor. 

Çin bu işi doğurma özgürlüğünü engelleyici tahkimlerle erkek egemenliği-

ni sürdürüyor.) Her neyse. Kadın kurtuluşu hareketi, başta eviçi sömürüde 
başlamak üzere hayatın her alanı denilen her düzeyde hiçbir ayrımcılık 

olmadığı zamana kadar var olacak bir hareket olacaktır. Ve bu yol, özgür-

leşme/devrimler süreci olarak sürecektir. Diğer toplumsal tabakalaşmaların 
da içinde olan/olacak olan kadın, toplumsal dönüşümlerin tüm karmaşıklığı 

içerisinde kendi bağımsızlık/özgürleşme ve kurtuluş mücadelesini sürdüre-

cektir. Örneğin, benim savunduğum sosyalist toplumda da bu çelişki ola-
cak ve ama çok daha hızla kadın kurtuluşunun maddi ve manevi koşulları 

esasta kadın hareketinin katkısıyla, yani kadınların politika ve her düzey-
deki dışlanmışlığını ortadan kaldıracak bir süreç olacağı için çözülebilme 

kabiliyeti artacaktır. Her şey kadın hareketinin gücüne ve erkek egemenli-

ğinin ilgasına bağlıdır. İnsanlar arası tabakalaşma ve gruplaşmaların temel-
de maddi üretimin ve yeniden üretimin sürecindeki çıkarlar çelişkisi oldu-

ğu bilindiğine göre; cinsiyetçiliği ve sınıfçılığı ortadan kaldıracak bir 

ÜRETİM DEVRİMİ zorunluluktur. Yani kadın erkek, tüm çalışanların 
emeğine, bedenine, insani değerlerine yabancılaşmayacağı, teknoloji, yöne-

tim ilişkileri ve paylaşım, özgür-eşit bir ortamda ancak böyle bir devrimin 

koşullarında imkan dâhilinde olabilecektir. Böyle düşünüyorum. 

Kadınların devriminde de iktidar perspektifi var. Ama iktidar olmak 

için değil, iktidarsızlaştırmak için. Aman ha ! korkmayın, kastrasyon he-

defleri yok. Hatta erkeklere karşı mücadele ediyorlar ama, hedefleri er-
kek'ler değil. İktidar olmak istemeyenin “düşman” diye bir tahlili de olmaz. 

Bu noktada, çeşitli seperatist Feminizmleri karşımıza dikenlere söylenecek 

tek laf şu: Erkek egemenliğinden o denli nefretle kopuyorlar ki, erkeksiz 
küçük dünyalarda azıcık özgür ve mutlu olmak istiyorlar. Her şeye egemen 

olan bizler, bu mutluluğu bile çok görüyoruz. Bizim egemen olduğumuz 

alanların dışına her çıkışı heretik görüyoruz. Evet, egemenlik ilişkilerimize 
göre heretik. Bir de tersi var. Bu egemenlik ilişkilerinin kayıt, kural, şiddet 

ve zorbalığı heretik'dir diye düşünürsek mücadelemiz ve 'demokratikliği-

miz' çok zengin bir anlamlılığa oturmaz mı? Yine, tanışabildiğim Feminist 
akımların çoğu, kadın kurtuluşunun kapitalizm koşullarında bir nedenselli-

ğe bağlı olmaksızın mümkünsüzlüğünün izahlarını yapıyorlar. En azından 

cinsiyetçiliği tahkim etmeyecek ve kadın ezilmesinin maddi temellerini 
ortadan kaldıracak, kamu alanını kadına hiçbir kayıt koşmaksızın açacak 
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olan sosyalizmin kadın kurtuluşunun gerçekleşebilme potonsiyellerini zen-
ginleştireceğini söylüyorlar. Ve diyorlar ki; "kadınlar ait oldukları sınıftan 

özgür olamazlar." Bu yüzden de ÖZGÜRLEŞME (emancipation)-

KURTULUŞ (liberation) derken, sınıf devrimlerini de nihai kurtuluşun bir 
gereği görüyorlar. Unutulmaması gereken şey, kadınların erkek egemenli-

ğinden KURTULUŞU'dur. Bu anlaşılırsa sınıf mücadelesi ve sosyalizm 

meseleleri bir öncelik ya da sonralık meselesi olarak görülmez. Cinsiyetçi 
sisteme karşı, bu sistemin ezilenlerinin mücadelesini massedici her türlü 

öneri ve karşı koyuş niyetlere rağmen cinsiyetçi sistemi tahkim eder. Önce 

kadınlık durumu/erkek egemenliği problematiğini ve bağımsız hareketi bir 
tanıyalım. Gerisi çok zor değil sanıyorum.  

Kadın hareketinin, "ÖZEL OLAN POLİTİKTİR” politikasını kavra-

mak, kadınların kapatıldıkları alanlarda, eviçi üretimin temel olduğu, eko-
nomi/kültür/politika alanlarındaki aşağıda oluşlarının özel sömürüsü ve 

ilişkilerini kavramaktır. Bunu gündelik alandaki politik ilişkilerin ve kend i-

lerine yabancılaştırmayı yadsımanın politik tahlili olarak kavramak, bu 
şiarın devrimci potansiyellerini anlamak olur. Feminizm'de ancak böyle 

anlaşılabilir. Bakış açısına bağlı. Yani erkek egemenliğini sorgulamaya.  

SOSYALİST FEMİNİZM - FEMİNİST SOSYALİZM 

Cinsiyetçi iktidarımı sorguladığımı bilmeden, ve ama cins çelişkisinin 

de derinliğini hissettiğimde, bu bilinç Feminizm'e meyyaldi. Yani Femi-
nizme hak verir bir rotadaydım. Şimdi, değil cinsiyetçi iktidarımın, her 

türlü erk ilişkisinin dışında, bütün erk'lerin üstümde olduğu bir kapatı lmış-

lığa geldiğim gecede yayın organımız için Sosyalist Feminizm'i savunan 
bir yazı yazıyorum. Daha sonra, bunu, Sibel Özbudun'a cevaben yineledim. 

Nedret SENA'nın "Feminizm mi, Sosyalizm mi?"adlı yazısı biraz da bu 

yazıya cevaptı. SENA'yı eleştiren ve yine Sosyalist Feminizm'i savunan 
esas itibariyle Lacsist (E.Laclau'nun sınıf mücadelesi çözümlemesi) bir 

persfektifle Yeni Öncü'ye bir cevap gönderdim. İki yıldır da niçin basıl-

madığını bilmiyorum. Sosyalist Feminizm ya da Feminist Sosyalizm, sınıf 
alanıyla cins alanındaki çelişki ve politikaları ortak bir tahlile ve politikaya 

bağlamanın arayışıydı. Yani ‘kadın yanlısı’ydı. Marksizm'in hem ideolo-

jik/politik kuruluşu, hem de tarih itibariyle kadınlık durumunu tahlil ve 
politikasında yeterince içermediğinden hareketle ve Sosyalist Feminist 

kadınların bu yönlü tahlillerinden de etkilenerek bunu savunuşum, Nedret'e 

göre daha olumlu bir noktaydı. Ama tahlilimin sıkıştığı temel çelişki mese-
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lesiyle, politika için çelişen, öncülük meselesinde zorlanmıştım. Bağımsız 

kadın hareketine evet demiştim. Ve sosyalist partide seksiyonvari bir orga-
nizasyon önermiştim. Feminizmin, bütün sınıf dışı ideolojiler gibi son tah-

lil'de ya burjuvaziye ya da proletaryaya eklemleneceğini bilinen hegoman-

ya kavramıyla, öncülük adına nasıl yönlendirebileceğimizi tartışmıştım. Bu 
yaklaşım ne kadar kadın yanlısı' olursa olsun massediciydi ve SENA'nın 

savunusu nun nitelik olarak pek dışında değildi. Sadece bağımsız kadın 

hareketini tanıma noktasında SENA'dan tamamen farklıydı. Yine de mas-
sedici özelliğiyle bu gün eleştirdiğim safta görüşlerdi.  

Şimdi "Kadın Sorunu" tartışmıyorum, esas olarak erkek iktida-
rı/egemenliği noktasından cinsiyetçiliği irdeliyorum. Sosyalistliğimle çe-

lişmeyen, cinsiyetimden kaynaklanan bir düşünce/davranış süreci, bu. 

Sosyalist Feminist Kaktüs için söyleyeceklerim elbette var. Ama ben 
gerekli desteği yapmadan kadın hareketini, hangi eğilim olursa olsun eleşti-

rebilme hakkım olmadığı kanısındayım. Yani akıl vermek noktasından 

uzak olan bir destek sağlayabileceğim aşamaya kadar, egemenliğimizin bir 
tezahürü olan "akıl vericiliği" dışlayan eleştiriler yapmanın yersiz olduğu-

nu düşünüyorum. Sadece, şu soruyu soracağım: “Kadınlar olarak yıkmayı 

hadefleyebileceğimiz tek bir ‘ekonomik/toplumsal’ ilişki biçimi yok. Kur-
tuluş mücadelemizin böyle merkezi bir odağının olmayışı, hareketimizi, 

örgütlenme biçimlerimizi doğrudan belirlediğimizin bence üzerinden ke-

sinlikle atlanmaması gereken nokta” ( 50 ) dır, dediğinde, Gülnur, sınıf çe-
lişkisiyle kadın çelişkisinin tek bir tahlil ve politikaya bağlanabilmesi ge-

rektiğine mi işaret ediyor, yoksa, tek bir merkezi odak yok derken kadın 

hareketi açısından iki ayrı politikaya mı işaret ediyor? Kadınların kurtulu-
şunun bütün kadınların sömürülmesi üzerine kurulacak (erkek için harca-

nan özel emek sebebiyle olan sömürü) bir toplumsal projeyi olanaklı gör-

meyip; isçi kadının-ev emeği ile ev kadını-kadının ev emeği'nin aynı 
sömürüye uğramayacakları lâfıyla, ev emeği sömürüsünün mekanizma-

larının aynılığını nasıl izah ediyor, anlayamadım. Herhalde, kadın hareketi 

tartışır bunu. Öte yan dan bir kadının hem Feminist hem sosyalist olabilme 
meselesi var. Önce, şunu ifade edeyim ki, Feminist olmayan bir kadın 

ezilmişliğinin bilincinde olmayan ve çelişkiyi tanımayan bir kadındır, ben-

ce. Zaten Feminist olmayıp da Feminizme takılanların açmazı, sosyalist 
ideolojik hegemonyadan geliyor. Son tahlilde (!) burjuva olmak var, ne de 

olsa. Yani onlar ruhları, eylemleriyle Feminist, adlarıyla sosyalistler. Uzun 

sürmez, tabii. Böyle çelişkileri halledecek binlerce erkekçi uygulama, de-
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ğerlerle karşı karşıya gelecek, nitekim geliyorlar da. Evet, bir kadın hem 
Feminist, hem Sosyalist olamaz mı? Ne demiştik, çelişkilerin öncelik, ağır-

lıklılık meselesini tayin edecek olan kadınlardır ve pekâlâ da bir kadın hem 

Feminist hem Sosyalist olabilir. Ama sosyalist örgütteki erkek egemenliği-
ne karşı da mücadele edeceği için Feministliğini oraya da taşıyacaktır. 

(Burjuvalığı taşımaya müsaade ederler mi?) Bir de bazı sosyalistler işçi 

Partisi'ni Sosyalist Feminist kadınların da katılabileceği bir örgüt olarak 
görüyorlar. Yani Feminizmi burjuva ideolojisi olarak görmeyip sosyalizm-

deki ideolojik/politik olarak adlanmış (!) olanı böyle bir yaklaşımla gider-

meye çalışıyorlar. Bence bu da bir massediş olacaktır. Ya da, şöyle bir şey 
olabilir: Sosyalist kadınlar ve işçi kadınlar için emek sermaye çelişkisinin 

de politikasını yapacak örgütlenmeler. Bilmiyorum, Kaktüs nasıl bir şey 

savunuyor, ama sanki onların politikasının örgüten ifadesi böyle gibi geli-
yor bana. Özetle, bu fasıl daha çok tartışılacaktır, sanıyorum. Bir şeyler 

denenecek, her halde. 

VE ÖNSÖZ YAZARI AHMET URAL 

Ahmet de, Nedret gibi sınıf indirgemeci bir perspektife sahip. Sosya-

lizm ve işçi sınıfı ve partisi nötr cinslerden müteşekkil. Nedret'in "hoşgö-
rü'" içinde, son tahlilde burjuvaladığı Feminizm, Ahmet'te gericilik olarak 

tarif ediliyor. ( 51 ) "Feminizmin cins ayrımcılığı ve kadınları" temel alma-

sını gericilik olarak vaftiz ediyor. Yani Feminizm cins ayrımcılığı ve ka-

dınları temel almayıp ÖRNEĞİN, sınıf çelişkisi ve işçi sınıfını temel alsa 

devrimci olacak. Ama o zaman da Feminizm değil, Sosyalizm olurdu, adı 

zaten.  

Ahmet: "...yapay biçimde birleştirilen bütün kadınlardır. Çekilen 

çizgi ise kadınlarla erkeklerin arasından geçmektedir.” (a.b.ç.).( 52 )  

Kadınlık durumunun (eğer böyle bir şeyi kabul ediyorsa, en azından sorun 
! olarak) yapaylığı ne kadar ciddi ise bu sözler de o kadar ciddidir. Hele, 

şu, cinsler arasından geçen çizgi, niye cinsler arasından geçiyor? Halbuki 

temel mücadele var. Ve bu çizgide sınıf çizgisi olmalıdır. Yine de bir kıyak 
yapıyor. Eğer kadınlar-bütün kadınları ayıran çizgi-sistemle (Ahmet'te de 

sistem tek. Sermaye sistemi) çelişirlerse demokratik ! görüyor. Kadınlar, 

Ahmet'e bir "sağol abi" borçlular. Ne de olsa demokratik'de görülüyorlar. 
Daha ziyade gerici de ol salar, sistemle çelişirlerse (cinsiyetçi sistemle 

çelişmemek önemli değil - o, yapay bir şey) demokratik oluyorlar. 
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"Farklı sınıflara bağlı kadınların sorunu, yaşayış biçimleri ve hoşnut-

suzlukları temelde farklıdır."(53). Nedret'le tartıştığımız için uzun durma-
yacağım, ama şu temelin hangi tür bir sorun yarattığını merak ettik. Hele 

de şu hoşnutsuzluğu ! Bir sorun var. Ama temelde bir farklılık var. Te-

mel'de farklılıklar varsa sorun diye bir şey yoktur. Neyse, Ahmet'de mesele 
tam bir kültür ve düşünce meselesi. Yani, erkek proleter 'çarpık bilinci'nin 

çarptığı kadınları, bilinci düzeltilerek kurtaracaktır. Kadın bilinci mi dedi-

niz? Böyle yapay bir şey icat etmek gericiliktir, Nesnel konumu itibariyle 
kadın emeği üzerindeki sömürüsüyle de var olan proletarya için, erkek söz 

konusu olunca 'çarpık bilinç' gibi idealist açıklamalar yapılırken; söz, kü-

çük burjuva kadınlarına geldiği zaman aile ve kocayla özdeşliğini 'çarpık 
bilinç'le açıklamayı niye düşünemiyor? O da hemen dümen kırıyor ve kü-

çük burjuva, küçük burjuvadır diyor. Cins ayrımı yoktur demenin mülki-
yetçi izahını yapmaya çalışıyor. Ama, Ahmet, ne anlama geldiğini bilme-

mezlik edemeyeceği o, iktidar lafını nasıl kullanıyor? "Aile içindeki ikti-

dar karşısında kadın". İşte, buradan geriye düşünmeye başlamalı, görecek 
ki: 'gerici feminist'ler, devrimci sosyalistlere ne dersler veriyorlar.  

Ahmet, özetle "kadın sorunu çözümünün iki boyutu ve bir tek temeli 

olduğunu" gösterdikten sonra, “birinci boyutu, tarihsel olarak devredilen 
erkekçi kültür ve bunun kadınlardaki karşılığıdır. İkinci boyutu ise 

kültürün yaslandığı mülkiyet biçimidir. Temel ise bu ikisiyle birden 

mücadele edebilecek olanakları barındıran tek sınıf olarak proletar-

yadır.” ( 54 ). Şu kültürün yaslandığı mülkiyet biçimini de bir anlasaydık. 

Burjuva mülkiyet mi (özgür emek isteyen mülkiyet) ? , patriyarkal mülki-

yet mi (köle isteyen)? Tarihten söz ettiğine göre burjuva mülkiyet olsa 
gerektir ki; proletarya sosyalistlerini bu alanda (kadın alanında ! - Ahmet) 

modern sanayi proletaryasına yönelmekle teşvik ediyor. Yani modern sa-

nayi proletaryası içindeki % 1-2 nispete dikkat çekiyor. 

Bağımsız örgüt mü? Tabi, Ahmet de bahsediyor: "Kadın sorununun 

özgül yanı ideolojik bir kültürel mücadeleyi gerekli kılar" diyerek ba-

ğımsız kadın örgütlenmelerinin sendikal bir içerik taşımamaları gerektiğini, 
eğer, taşırlarsa bölücülük yapmış olacaklarını söylüyor. Yani sendikal içe-

rikli kadın örgütlerini de çok görüyor. Özetle eğitim çalışması öneriyor. 

Ama, yine de önemli olan bir şey var. Ahmet'de de "sorun" problematik, 
sistem gibi tahlil temellerinden uzak olduğu için gelişigüzel sözleri kulla-

nabiliyor: "Partiye bağlı sosyalist kadın fraksiyonlarının kadına yönelik 

cinsel baskının ekonomik ve siyasal temellerini göstermeye çalışmasıdır 
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(a.b.ç.)”( 55 ). Hem özgül yan kültürel mücadele olacak, hem de cinsel bas-

kının ekonomik ve siyasal temelleri! Olmuyor arkadaşım. Hem sen, ai-

le'deki iktidar'dan da bahsetmiştin, gel, şu "cinsel baskının ekonomik ve 

siyasal temellerini" araştıralım. Bu 'kadıncılık' (Ahmet) olmayacaktır, cin-

sel baskının tarafı olarak baskımızdan vazgeçmemizi tahlil etmiş olur ve 

sosyalistliğimize hiçbir halel gelmez. 

Hadi Ahmet, hadi SENA! Feminizim'den öğrenmek eziklik değildir, 
"delikanlı"ca kabul etmek lazım ki, bu kadınlar kendi işlerini çok güzel 

tahlil ediyorlar ve bizim iktidarımızı sorgulamamızın temellerini sunuyor-

lar. Sosyalist politikamızın da oturması gereken perspektifine işaret ederek 
bizi uyarıyorlar. Kabul edin ve mutlu olun. Marksizm eksilmez, gücünden 

bir şey kaybetmez. Marksistlere, ya "kadın sorununu da içeriyordur ya da 

marksist olunamaz"ı dayatan ideolojik 'tek ve biricik Marksizm yorumu' 
ideolojik total'i dayatmaktır. Ve sosyalist demokrasi bu noktadan sonra 

rezerv olamaz. Davet ettiğim düşünce tarzı ile sosyalist teori ve ideoloji 

güçlenir. Sosyalizmin, yaşanan totaliter tradejilerinin en önemli ayağı orta-
dan kalkar.  

HADİ RAST GELE! ( 56 )   

 

(YENİ ÖNCÜ. Aylık Sosyalist Dergi. Sayı 19. Aralık 1989.) 
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KADIN YOLDAŞLARDAN 
MEKTUPLAR  

 

 

(Bu ara başlık altında yayınlanan mektuplar,  

kadın yoldaşların içinde bulundukları sıkıntıları  

anlatan mektuplar olduğu için aktarılmıştır.)  
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Sevgili Arkadaşım, ( 57 ) 

Size uzun süre mektup yazmamamın iki nedeni vardı. Birincisi, 
adresi bıraktığınız kişinin, adresi yanlış yazması. (Ki, mektup yazıp 
adres vermiştim, elinize geçmemiştir.), ikincisi de bu adresin iptal 
edilip, bir başka adresin verilmesi idi. Verilen ikinci adrese pek çok 
adres yazdım, umarım elinize geçmiştir. Ayrıca adres meselenizde 
bir karışıklık olduysa bunu bana da yazabilirsiniz. Size adres gön-
dermiştim. Üstelik yazdığım mektupların hiçbirine cevap alamadım. 
Altı aydır boşuna cevap bekledim. Mektuplarımın nereye gittiğini 
doğrusu merak etmiştim ve bir daha yazmamaya karar vermiştim. 
Ama bu konuda sizler kadar sorumsuz davranmayıp, üzerime düşen 
sorumluluğu yerine getirip sizleri “habersiz” bırakmamaya karar ver-
dim. Koşullarınızın iyi olmadığın tahmin edebiliyorum. Ama beş ay-
da tek satır bir şey gönderemeyeceğinizi doğrusu kabul edemiyo-
rum. Bir mektup göndermek için imkân yaratamıyorsunuz, valla 
“bilmem neyim” diye ortaya çıkmayın. Sizler önderlersiniz. Bir bunu 
beceremiyorsanız, bir yığın şeyin altından nasıl kalkarsınız. Saygı-
sızlık etmek istemem ama, iyi şeyler yapacağınıza inancım da kal-
madı. Unutmayın, ben de kendi imkânlarımla yaşam mücadelesi 
veriyorum. Hem de kadın olarak. Arkadaşlarımız benimle görüşme-
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ye yanaşmıyorlardı bile. Değil imkân sağlamak, görüşmüyorlar bile. 
Size yazacaklarımı kendi çabamla öğreniyorum. Kendim bulup, 
kendim konuşuyorum.  Bazen değil sigara içmek, tavuk yemek so-
kağa çıkacak param olmuyor.  Valla, haftada tavuk yemeyin, senede 
tavuk yiyemiyor insanlar burada. Beni anladığınızı umarım. 

Buradaki gelişmeler (kendi içimizdeki) oldukça kötü. Son alınan-
larla beraber (kimler olduğunu önceki mektuplarımda yazmıştım) 
işlerimiz üç aylık bir tatile sokuldu. Bizimkiler bu üç ayı doldurdular 
ve işlerine yeniden başladılar. Ama bu arada amcalarımız topladık-
ları bilgilerle ve uzmanlıklarıyla (oldukça uzmanlaştılar ve bizi biraz 
geçtiler) yeniden işe koyuldular. Hani bir yeğenimiz vardı, onunla 
birlikte dolaşmaya başlıyorlar sokaklarda. Bakalım bu sefer kimler 
çıkacak piyangodan. Yeğenimiz, ağzını bir açıyor bir daha kapamı-
yor. Sonra intihar etmeye kalkıyor. Ama kurtarıyorlar. İhanet sınıfına 
yazılıyor ve orada kalıyor. Eşine yazdığı mektupta “yolunu bundan 
sonra başka biçimde çizeceğini söylüyor.” Böyle söylemesinin ne-
deni de Şaban’ın tespitleri yüzünden. “Karısını bize tercih etti, onu 
oraya getirenler düşünsün” diye şabanca laflar ediyor. Bir de yeğe-
nimizin aldırdığı Kaptan’la Celal bizi yaktın deyip, ona küsüyorlar. 
Yanlarına almayıp, yemek vermeyip, uzaklaştırıyorlar. Al birini çarp 
ötekilere. Bu saatten sonra Şaban’ın böyle şabanlıkları hangi mantı-
ğa sığar bilemiyorum. Kusura bakmayın, insanların yaptığı işler kar-
şısında saygımı yitirdim. Şabanın bu konuda söyleyeceği var idiyse, 
geçmişte müdahale etseydi bu işe. Benim gibi insanlar yeğenimizin 
böyle olacağını bilemezdi, bilsek bile bilmem kimlere güvenimiz 
kalmaz, çeker giderdik başka yerlere. Şaban’ımızın kafası bu kadar 
da basmıyor, aklı sıra bu işte kendine pay çıkarıp, bazı kişileri de 
kötülemek istiyor herhalde. Yeğenimizin üzerinden bir de adres çıkı-
yor. Amcalarımız o adresin İng.te Mahir’in evinin olduğunu sanıyor-
muş. Ve de Mahir’i buraya getireceğinden bahsediyormuş. Son satı-
rın doğruluk derecesini bilemiyorum. Siz karar verin.  

Gelelim ayrılanlara. Onlar da örgütlenmelerini tamamlayıp, geçici 
K. Merkez Kurulu oluşturdular. Bazı insanların eşleri de bu yapıda 
oy kullanıyorlar. Tahminim Bekir, Mustafa, Ümit bu kişiler. Kendileri-
ne yeni iş yerleri seçip, adam sokup harıl harıl çalışıyor. Pek çok 
kişiyi fabrikalara yerleştirdiler. Şimdilik oldukça başarılı gidiyorlar. Bu 
arada yavaş yavaş teorilerini de oluşturmaya başladılar. Gerçek 
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………………….. bunlar. Kendilerini ukalaca böyle görüyorlar. Sizler 
için “Kurmay” diyorlar. Bunun gibi bir yığın adice laflar. Ama bu salt 
onların hatası değil tabii ki. Geneldeki eksik ve hatalarımız ve eksik-
liklerimiz üzerinde insanları toparlamaları zor olmadı. Bizimkilerin 
beceriksizliği ve siyasi önderlikten yoksunluğu, ayrılanlar tarafından 
hazırlanan tezgâhı böyle gerçekleştirmelerini engelleyemedi. Bütün 
işçilerimizi alıp peşlerinden götürdüler. Sizlerin bu işten haberdar 
olmadığınızı söyleyerek insanları kendilerine örgütlediler. Üç ay ön-
ce de Tarkan’ı attığınızı söyleyip, insanlara artık birlikte olunamaya-
cağını anlattılar ve anlatıyorlar. Artık bunlar ayrı bir şey oldular. Hem 
de gerçek ………….. olarak. Bunları yazarken aslında yüreğim sızlı-
yor. Sizlerin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Ortada 
var olan şey amcaların bastırması ve ayrılanların bu işteki tezgâhları 
(ayrıldık, bölündük, gerçek ………………. Biziz demeleri), buradaki 
insanlarımızın Şaban gibi şabanların mantıkları, kafaları koskoca 
teşkilatın içine etti. Sizlerin buraya dönüşü sizler için hayal artık. 
Üstünüze pek çok şey yıkıldı, geçmiştekiler de ortaya çıktı, yanına 
bin eklenerek. İnsanların amcalardaki ifadelerini aldım. Sinirim bo-
zuldu, okuyamadım. Aslında sinirim bozulmasının nedeni, insanların 
çözülmesi ya da ayrılması değil. Şaban’larımızın çevresindeki iki üç 
adamla program hazırlaması. Kiminle olacak bu iş. İnsanları kendi 
kaderlerine terk ederek (benim gibi), ya da konuşan insanlarla mı bu 
işler yoluna girecek? Bunca seneden sonra programda hâlâ gençli-
ğe gidilmesini önümüze hedef koyan, insanlara ne demeli, bilemiyo-
rum. Ya da kadın sorununa lütfen de olsa yer vermeyen bir progra-
ma.  

Arkadaşım, yazacaklarım çok aslında. Umarım bundan sonra 
daha düzenli sizlere yazarım. Tabii sizden cevap almak koşuluyla. 
Şimdilik mektup yazacağınız adres veremiyorum. Umarım önümüz-
deki günlerde bu sorunumu çözebilirim. Size bildiririm. Daha önce 
verdiğim adrese sakın yazmayın. Elime kesinlikle geçmez.  

Sevgi ve selamlarımı iletir iyi günler dilerim.  

15.9.1982.  
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Sevgili Arkadaşım,  

 

Son mektubumu sanıyorum Eylül 15’de yazmıştım. Size yeni ad-
res verebileceğimden8 söz etmiştim. Ama size yeni bir adres vere-
miyorum. Şimdi İstanbul’dayım. Buradaki adresim sizde vardı. Bana 
yazmanızı istiyorum. Pulu da mektubumla birlikte gönderemiyorum.  

Sizlere pek çok mektup yazdım. (Öbür adrese). Umarım elinize 
geçmiştir. Fakat hiçbir cevap alamadım. Pek çok şeyden vazgeçtim, 
hayatınızdan endişe etmeye başladım. Beni arayalı bir sene olacak. 
Bu süre içinde tek bir mektup bile almıyorum. Bu bana açıklarsanız 
sevineceğim. Neden yazılmıyor. Ben size yazıyorum. Mektuplarımın 
elinize geçip geçmediğini bile bilmiyorum. Benimkisi biraz da kör 
kuyuya taş atmaya benziyor. Doğrusu neden beni arayamadığınızı 
bilemiyorum. Artık düşündüğüm tek şey hayatta olmamanız. Böyle 
bir şey olsa bile bunu bana yazacak Allah’ın bir kulu yok mu? Kafa-
larınız neye çalışıyor, hangi hayatî işlerle uğraşıyorsunuz, doğrusu 
anlayamıyorum. Burada kalanlar kendilerini düşünüyor. Beni ya da 
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bir başkasını düşünmüyorlar. Görüşmek bile istemiyorlar. Sizle ise 
malum. Gerçekten sizler, buradakiler nesiniz? Ne olmanız gerektiği-
nizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Neler yapmanız gerektiğini bilmiyor 
musunuz? Nasıl insanlarsınız, ne biçim ……….siniz.  

Eğer 15 gün içinde sizden cevap alamazsam düşüncelerimin 
doğruluğuna inanacağım. Selamlar.  

 

 

Ümit’in eşi.  23. 11. 1982. 
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Stockholm 21.02.1983 

 

Sevgili Dostum, 

Bugün öğlende, gazetenin dizgisinden yorgun ve canı sıkkın 
döndüğümde mektubunu bulunca nasıl sevindiğimi anlatamam. Bu-
raya gelişimizle, içinde bulunduğum yalnızlık arttı, çünkü senin gibi 
dostların verdiği güçten, yoksun değilse bile, uzakta kaldım. Ve ora-
daki politik aktiflik burada olmadığından, bir yandan da bunun sıkın-
tısı üzerime çöküyor. Ait olduğumuz yerlerden uzaklaşmamız, kilo-
metrelerce arttığı gibi, oraya ait havanın da tamamen uzağına düş-
tük. Neyse, belki zamanla biraz canlanır, olanakları yaratırız, zaten 
buna mecburuz, başka yolu yok.  

Sizlerin Fransa konusunda  (orada iş sonuçlanmazsa tabii) karar-
lı olduğunuzu, Sevil de yazmıştı. Hem daha çabuk sonuç alma açı-
sından, hem de politik faaliyet açısından doğru bir seçim yaptığınıza 
inanıyorum. Burası, bir şeyler yapma niyetinde olan bizler için (şim-
dilik gazetemiz hariç)yaşanılacak yer değil oralara kıyasla. Fakat bir 
de işin maddi yanı var tabii, ve bir çocukla hareket etmek zorunda 
kalan insanlar için çocuk açısından çok rahat koşulları nedeniyle, 
tercih edilebilir. Armağan’a da bu işin ayrıntılarını yazdım, o sana 
bilgi verir. Bir kadın çocuğuyla birlikte burada kabul edildi mi, koca-
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sının da sonradan gelip yanına yerleşmesi (veya tersi) her zaman 
için olanaklı. Bunu da düşünebilirsiniz. İleride olanak yaratma ve 
senin Fransa’dan alacağın pass’la buraya gelişin konusunda da, 
ben kendi hesabıma konuşayım; benim aldığım para ile bir kişinin 
karnı daha rahatça doyar; ayrıca kabul edilirsem çalışma iznim ola-
cak ki, o zaman mutlaka bir iş bulur, bu parayı en azından iki katına 
çıkarırım ve bu konuda düşünecek bir şey kalmaz. Henüz tüm ola-
nakları öğrenebilmiş değilim. Kendi çevremi oluşturdukça, bunları 
genişleteceğime inanıyorum. 

Gazete işinden duyduğum huzursuzluk, dizgi çalışmalarının baş-
lamasıyla daha da arttı. Dizgiyi,  Türk Federasyonu denilen yerin 
Composer’inde onların tayin ettiği saatlerde yapabiliyoruz. Bu işten 
Yönetim Kurulu’ndaki yalnızca iki kişinin haberi var, daha doğrusu 
izni (!) var. Diğer insanların duymasından endişe ediyorlar ve kendi-
leri de huzursuz.  Ben bu işin ilerisini iyi görmediğimden, Kamil’i bir 
IBM daktilo almaya ikna etmeye çalışıyorum. O ise “başlık” makinası 
almak istiyor, dizgiyi nasıl olsa Composer’de, hem de daha güzel 
yapıyoruz düşüncesiyle. Ama bu şekilde çalışma olanaklarımız sı-
nırlanıyor ve bence de pek garanti de değil. Birinci sayının dizgisi, 
bir hafta oldu başlayalı, daha bitmedi. Oysa, düzenli çalışma ortamı 
olsa, ben onu bilemedin dört günde yazar-atardım.  

Benim asıl canımı sıkan da bu konularda bir şeyler anlatmaya ça-
lıştığımda, sözümü ciddiye almak bir yana, sonuna kadar dinleyen 
bile yok. Şimdi, aradan bir hafta geçti, bu gazete işi de zor işmiş, 
deniliyor. Ben bu işin zor ve “ciddi” bir iş olduğunu, daha ilk sözünü 
duyduğum andan beri anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında, benim 
almam istenilen pozisyon, verilen dizgileri zamanında bitirip, işin 
öteki yanlarına karışmamak! Benim de hiç öyle bir niyetim yok tabii. 
Ne var ki, imkânlar başkalarının elinde olunca, insan belirleyici ola-
mıyor. 

İşte dostum, buraya geldim geleli kafamı bulandıran, canımı sı-
kan bir dolu şeyin en önemlisi böyle. Bunun dışında, bir yoldaşın 
diğerine göstermesi gereken yoldaşça tavırlardan son derecede 
uzakta buldum dostlarımızı. Bir takım şeyleri zaten bekliyordum. 
Çoğunluk insanların benimle ilişkilerinin Salih’in olmadığı zaman 
değişivermesi benim yabancısı olmadığım, her zaman hazırlıklı ol-
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duğum bir durum. Ama bunun derecesi, yeri. Zamanı var tabii. Bü-
tün bunlar beni, kendim için değil, ama, insanlarımız için üzüyor. 
Yoksa, kimseye muhtaç olmadığım için, son derece de memnunum. 
Kendi işlerimi kendim halletmeye zaten alışık olduğumdan, bunun 
sıkıntısını çekmiyorum. Ama insanlar, hele yoldaşlarımdan, bulun-
dukları yerin olanaklarını gizler bir tavır içerisine girdi mi, benim ak-
lımda kötü şeyler dolaşmaya başlıyor.  

Bunlar tabii ufak-tefek şeyler, sakın aklına büyük olaylar gelme-
sin. Şimdilik bu anlattıklarım aramızda kalsın. Çünkü zaten ortada 
var olan bir sürü lafa, bazı insanların yanlış yorumlarıyla birlikte ek-
lenirse, hiç de hoş olmaz. Bunları sana, içimi dökme ihtiyacı nede-
niyle yazıyorum. Zamanı gelince, daha açık değerlendirmeler yapa-
bildikçe, o zaman yine yazarım. 

Sevgili dostum, içinde bulunduğum sıkıntılı durumu anlatmaya 
çalışıyorum. Hepimizin sinirleri, yılların yüklerinin yanı sıra, günlük, o 
küçümsenen, ama insanı damla damla dolduran ıvır-zıvır gerilimler 
nedeniyle, birer yay gibi gerilmiş. Çevremizin olumsuzlukları, eğer 
çok dirençli bir iç mücadelesi vermezsek, zaman zaman bizleri etki-
liyor ayrıca. Bu nedenle, en çok zarar gören de bazen (her zaman 
değil), bu ilişkilerin içinde birlikte yer aldığımız diğer kişi, hayat arka-
daşımız olan yoldaşımızla olan ilişkimiz olabiliyor. Bu ilişkiyi olumlu-
ya doğru geliştirmek, insanın bazen her gün, bazen de sık sık onu 
gözden geçirmesi, yenilemesi, onun için mücadele etmekle oluyor. 
Yoksa temel prensiplerde anlaşmış olarak birlikte yola çıkan iki in-
san, bir yandan ayrı yönlerini birlikte yaşadıkları sorunlar nedeniyle, 
bir yandan da, bin bir çeşit faktörün işe girmesiyle ayrı ayrı yerlere 
düştüklerini görebiliyorlar.  

Ama ben yine şuna inanıyorum (tecrübelerle tabii), eğer insan 
olarak kişiliğine ilişkin inançların ve güvenin yerinde duruyorsa, te-
mele koyduğun değerlerde değişme yoksa, bu sıkıntı, tabii yine zor-
lu bir mücadeleyle, atlatılıp, olumluya götürülebilir.  

“Sinirlerim çok gergin” diye yazıyorsun. Bu durumda, sorunları 
çizmek daha da zor olur. Fakat, bu da öyle bir sorun ki, sinirlerimi 
dinlendirdikten sonra çözeyim, diye bir kenara koyamıyor insan, 
çünkü her gün içinde yaşıyorsun. Ve bazı şeyler için hem kendine, 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           460  

 

hem de karşındaki insana biraz zaman ve şans vermeni rica ediyo-
rum, aman dostum acele etme. 

Salih’ten hiçbir haber alamıyorum. Geldiğimin 3. Günü Nil’lere bir 
telefon etti, başka işlerle ilgili, para gidiyor diye konuşmayı uzatmak 
istemiyordu. Telefonu açtım, daha sesini duyamadan Nil paralel 
telefonu açınca, konuşma kesildi, onlar Türkiye ile ilgili telefonlaşma 
üzerine bazı şeyler konuştuktan sonra, telefonu ben alabildim. Na-
sılsın, sana yazarım dedi. Ben de konuşmayı kesmek istediğini an-
ladığımdan bir şey soramadım. Kendisine iki kez mektup yazdım, bir 
cevap alamadım. Orada toplantı devam ediyormuş, her halde işler 
çok yoğun. Yani anlayacağın, şimdilik hiç haberleşemiyoruz. Ama ilk 
haberleşme olanağıyla senin selamlarını ve dileğini ona duyururum.  

Zeynep, ilk günlerdeki sinirli durumunu biraz atlattı. Onu alt-üst 
eden değişikliklerin yanı sıra, küçücük omuzlarına yüklenen sorum-
luluklar, tabii etkisini gösteriyor. Ama, eğer ben de biraz daha sinirle-
rime hâkim olabilirsem, bunların olumsuz etkilerini atlatabiliriz birlik-
te. Ona göre bir kindergarten (58 ) bulmaya çalışıyorum. Bizim dost-
larımız, “gönderemezsin” deyip kesip attılar. Ama öğrendim ki, 
“gönderemezsin” değilmiş, şimdi onu halletmeye çalışıyorum.  

Bir Alman okulu buldum, ilk fırsatta gidip yazdıracağım. Bugün te-
lefon ettim, “ancak sonbahara yer açılır” diyorlar, ama çocuğu da 
alıyorlar. Yarın veya öbür gün gidip müracaat edeceğim. O arada, 
sonbahara kadar olumlu bir yer bulursam, kaydını geri alırım, bula-
mazsam oraya gönderirim. Bunun dışında, benim peşimde, işler için 
dolaşıp duruyor. Sabredip bekliyor,  sonunda da arada bir acısını 
çıkartıyor kerata. Ama yine de, onun yanımda oturduğunu ve benim 
de sürekli dizgi yaptığımı düşündükçe “aferin” demekten başka söz 
gelmiyor aklıma.  

Bütün her şeyi yalnız başıma çözmeye çalışırken, bir dostun dert 
ortaklığı bile destek olamazken, bir de onu düşünmek, ayarlamaya, 
“çevreye anlatmaya” çalışmak, bazen beni çok dolduruyor ve ona 
karşı gereğince anlayışlı olamıyorum. Bu da beni kahrediyor. O za-
man düşünüyorum, gerekirse utanmadan kendi kendime ağlayıp 
söylenip içimi döküyorum, biraz kafamı toparlıyorum sonunda. İşte 
bu yavru da o noktaya kadar benim sinirli ve sabırsız davranışlarıma 
katlanıyor. Bir kez ilk defa önünde ağladım. Hem de nasıl. Doktor 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          461 

 

arıyorduk ona, bir sabah aniden parmağı şişti, oynatamıyor, incinmiş 
herhalde ama, geceye kalmasın diye bir doktora göstermek istedim. 
Tabii yol yordam bilmeyince, hastane hastane dolaşmak zorunda 
kaldı. İngilizce-Almanca karışımıyla işleri idare etmeye çalışıyoruz. 
En sonunda akşamüstü saat 5 oldu, bir hastanenin acil-çocuk servi-
sine ulaşabildik. Adam (doktor) müracaata gidip isminizi yazdırın 
dedi. Müracaat dil bilmiyor, ben İsveççe bilmiyorum. Doktoru soru-
yorum, kardeşim, şuna bir göz at, önemli değilse gideyim diyorum, 
adam da bizi inatla müracaatla karşı karşıya bırakıyor. Artık yorgun-
luk, açlık, acizlik ve sinir bozukluğundan ağlamaya başladım. Tut-
mak ne mümkün. Çocuk şaşırdı, ne oldu anne diye endişeyle sorar. 
Doktor şaşırdı, probleminiz nedir, diye sorar. Ben düşünürüm, prob-
lem mi, hangisi? Ama o anda problemim, ağlamaktan konuşama-
mak, konuşamıyorum. Neyse, sonunda iyice bir ağlayıp kendimi 
topladım. Bu arada Zeynep’e de durumu anlattım, yoruldum, sinir-
lendim diye açıkladım. Sonra da, “anneler hiç ağlar mı,  değil mi 
ama” dedim.  Ne dese beğenirsin, “aaa, neden olmasın, sen makine 
değilsin ki, insansın sen de, kuvvetin bitebilir” dedi. Sarıldım ona, 
başka bir şey söylemedim.  

Neyse, parmağında da bir şey yokmuş. Ama bu olay beni çok et-
kiledi. Şimdi ondan gördüğüm kadar anlayışlı olmaya çalışıyorum, 
her şeye karşı.  

“Çenenden kurtulamadım” diyorsun, kim kiminkinden kurtulamadı 
Allah aşkına? Ama ben “kusura bakma” demiyorum, sen de söyle-
me.  

Nevin’le ilgili haberi, ben de başka bir biçimde Nil’den duymuş-
tum. “Teşkilatla olan ilişkisi yüzünden intihar etmiş” diye. İnsan bu 
dönemde bin bir çeşit haber duyuyor. Ama ne biçimde olursa olsun, 
bir yoldaşımızın daha kaybı söz konusu. Ben de çok derinden sarsı-
lıyor, yerimde duramayacak hale geliyorum her defasında. Elimiz-
deki görevlere daha sıkı sarılmaktan başka da teselli bulamıyorum. 

Münih ve o çevredeki olumlu gelişmeler, beni sevindirdi. Yük-
sel’in yeni durumunun geçici olduğunu düşünmekle birlikte, kalıcı 
olmasını yürekten diliyorum. Her şeyden önemlisi, öyle veya böyle, 
tutarlı bir çizgiye otursun da, diğer insanları da bu derece olumsuz 
etkilemesin. Münih’te zaman ve enerjimin birçoğunu onun bozdukla-
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rını toparlamakla geçirdim. Senin sık sık oraya gidebilmen benim 
içimi de rahatlatıyor bir yandan. Sanki bir kısım çocuklarımı da ora-
da bırakmış gibi bir duygu içinde, hepsi aklımdan çıkmıyorlar. Özel-
likle Behice, içine yerleştirmiş olduğu bazı temelleri temiz beyni ve 
fedakarlığı ile, ileride çok gelişebilecek olan bir arkadaş. Ona da 
uzun bir mektup yazdım, henüz cevap alamadım. Ona bakma, ora-
da moralini bozar, çünkü her şeyi (doğal olarak) çok idealize ediyor, 
hayal kırıklığına uğruyor sonra da. Özellikle kadın sorunu konusun-
da onu sürekli aydınlatmak gerekiyor. İbrahim ise umarım tutarlı 
çizgisini sürdürüyordur. Devrimcilik anlayışları geliştikçe, bu arka-
daşların çok daha güvenilir yoldaşlar olabileceğini sanıyorum. Hep-
sine benim sevgi ve selamlarımı ilet, eğitim çalışmalarımızı özledi-
ğimi söyle. 

İşte böyle dostum. Fırtına, şimdi de bizi buraya kadar attı. Bura-
daki gazete işi biraz düzene girer girmez, ben de kendi eğitimime 
daha sistemli bir biçimde girişmeyi tasarlıyorum. Bunu kimseye an-
latamadım şimdiye kadar, fakat içinde bulunduğum koşullar, beni bir 
yanıyla geliştirir, bilerken (ne kadar ağır olursa olsun, bundan çok 
memnunum), diğer yandan sistemli bir eğitim içine girmemi engelle-
di. Kendi eksiklerimi de unutmuyorum tabii, onların da payı var bu 
işte. İşte şimdi, yeniden bir düzen kurarken, bu yanıma da biraz da-
ha düzenli eğilme çabasına giriyorum.  

Şu anda Kadın ve Sosyalizm’i okumakla meşgulüm. Özellikle bu-
nu seçmemin bir nedeni, zaten beni çok meşgul eden bu sorun hak-
kında, EKİM’lerden birindeki yazı oldu. Oradaki alıntı yapılan mek-
tup, beni çok etkiledi. Özellikle böyle dönemlerde, ihmal edilen, veya 
yeterince ilgilenilmemiş her sorun gibi, bu da ağırlaşan durumuyla 
yüzeye çıkıyor. Ve kadınlarımızın, dolayısıyla toplumumuzun ve 
hareketimizin bu sorununu iyi kavramak, kafamda sağlam bir temele 
oturtmak istiyorum. Bu problemi çok çeşitli yanlarıyla, çeşitli kesim-
lerde yaşadım, yaşamaktayım ve yaşananları görüyorum. Bu işin 
bugünden yarına sonuca götürülemeyeceğini de kavradım. Ama, 
sosyalizm mücadelesinde, bu sorunu adım adım çözümleyerek nasıl 
yürüyebileceğimizi de kafamda netleştirmek istiyorum. Gecelerimi 
bu sorunlar, ve yoldaşlarla olan yazışmalarım dolduruyor. Ve bana 
soruyorlar acıyarak, “canın çok sıkılıyordur, değil mi?” Ayol niye sı-
kılsın, benim canım, olamayan işlerimize sıkılıyor, o kadar.  
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Sevgili dostum, biraz daha devam edersem, bu mektubu okumak 
sana bir hayli zamana malolacak. Onun için artık bir son veriyorum. 
Ve lütfen, sorunlarını bana yazarak “başımı ağrıtmak” gibi düşünce-
leri kafandan at, ve sana, seni dinleyerek bile yardımcı olabilecek-
sem, ne mutlu bana. Bak, ben senin kafanı şişirmekten hiç kaçınmı-
yorum. Yavruya da dikkat edin, bizlerin sinirli ve huzursuz oluşumuz, 
onlar için en büyük güvensizlik kaynağı. Şimdi onları en çok etkile-
yen, bizleriz, olabildiğince bilinçli davranmaya, onlara insanlara gü-
ven ve sevgi duymayı aşılamaya çalışmalıyız. Bu çok, çok  zor bil i-
yorum. O nedenle de “ukalalığa” son veriyorum.  

En kısa zamanda yeniden bir arada olabilme umuduyla, şimdilik 
hoşça kal.   

 

Zerrin. Stockholm. 21.02.1983.  
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Sevgili İlyas, 

 

Mektubunu dün aldım fakat ancak bugün cevaplamaya oturabili-
yorum. Nedeni, hem yazdıkların üzerine düşünmek ihtiyacı duymuş 
olmam, hem de annemin gelmiş olması. Evet, annem Pazar günün-
den beri burada. Bunun benim için ne büyük bir destek olduğunu 
anlatmaya gerek yok sanırım. Özellikle Zeynep’in duyduğu yalnızlık 
ve sorunlarına bir rahatlama getirmesi, benim şu sıkıntılı halimde 
üzerimden ne büyük bir yük kaldırıyor, bilemezsin. Zeynep’in en 
problemli yaşlarına rastlayan değişikliklerin bunalımlarını hep yalnız 
başıma çözümlemeye çalışmıştım şimdiye dek. Bu konuda, çev-
remden, ne yazık ki, destek değil, zorluk gördüm her zaman. Bütün 
bunlarla da ayrıca mücadele ettim. Fakat şimdi, genel bir sinir ger-
ginliği içerisindeyim ve olmam gereken ölçüde soğukkanlı olamıyor, 
çocuğun işini zorlaştırıyordum.  

Şimdi, çocuk da bana o kadar sarılmıyor, güvendiği bir ikinci kişi-
nin daha yanımızda oluşu, onu da rahatlatıyor, bana da nefes aldırı-
yor. Ayrıca da, bazı sınırlar içinde kalmakla birlikte (biliyorsun, buna 
her zaman dikkat ederim) benim de sorunlarımın bir kısmını olsun 
konuşabileceğim bir insan var yanımda. Ben yalnızlığa alışkınım, 
ama, her zaman çekilmiyor be kardeşim. Hele bizim gibi insanları 
seven kişiler, içtiği bir fincan kahvenin tadını birisiyle paylaşmak 
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istiyor. Bu da güzel bir şey. Yani anlayacağın, bir yanıyla oldukça 
rahatladım. 

Diğer yandan, gazetemiz ve diğer sorunlarımızla ilgili huzursuz-
luklarım sürüyor tabii ki. Hemen belirteyim, senin mektup yazdığın 
adres, benim kendi evimin adresi ve buraya gelen mektupların kim-
senin elinden geçmesi söz konusu değil. Salih’in mektubu, Nil’lerin 
adresine yazılmıştı. O nedenle ellerine geçti. Keza, Sevil’inki de 
öyle. Ben, eve geçer geçmez, sana olduğu gibi herkese ve Salih’e 
de yazıp adresimi bildirdim. Fakat anlaşılan, mektubumu almamış 
ki, oraya yazmış. Ve söylediğim gibi, bu iş bilinçli olarak yapılmış bir 
saygısızlıktır ve benim gözümde özrü, bağışlanması söz konusu 
değil. Ne var ki, karşımdaki insanın hastalığı ( 59 ) , beni, bu konuda 
sert girişmekten aciz bırakıyor, onu hırpalamak istemiyorum. Zaten 
bir zamandır mektuplarım doğrudan doğruya bana geliyor.  

Doğan’dan öğrendiğime göre, bir mektubum aşağıya ulaşmış, 
yani adresim var. Bundan sonra buraya yazar (eğer yazarsa). Şim-
diye kadar sana aktarmış olduğum tek ve son mektup dışında, hiçbir 
haber alamadım. Telefon bağlantısı ise, olanaksız. Zaten benim 
telefonum da yok. Ayrıca şu sıralar artık yola çıkmış olacağını, git-
meyi tasarladığı yere belki de varmış olacağını tahmin ediyorum. 
Yazamamış oluşunu da buna bağlıyorum. Ben, onun, bunu yapmak-
ta kararlı olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşların da, onun gel-
mesini istediklerini biliyorum. Ve kendisinin de yazmış olduğu gibi, 
belki de zorunlu bir durum bu, işlerimizin sağlığı açısından. O ne-
denle de buradaki gazete işi beni oldukça tasalandırıyor.    

Ben, bir yayının teşkilat adına, şu dönemde, böylesine apar topar 
çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Belki de yanlış değerlendiriyorum. 
Fakat bence, bu işin daha iyi bir düzeni, belli bir biçimde yazı kurulu, 
denetlenmesi vs., olmalı. Son dakikada yazılar gönderilip, dizip 
basmak, bizim eski koşullarımızda yapabileceğimiz bir işti belki. 
Ama, oturmuş bir kadrosu olmayan bir yayın beni düşündürüyor. 
Bunun üzerine bir de Doğan, arkadaşların belki de yayının durdu-
rulmasını isteyeceklerini yazmış. Bu da ayrı bir sorun tabii. Fakat 
Salih’in mektup yazdığı noktada, kendisinin gelmeme koşullarında 
dahi yayın çıkarmamak diye bir ihtimalden söz edilmiyor bildiğin gibi. 
Yani anlayacağın, bütün bunlar kafamda sorun hep.  
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İlk sayı Ocak-Şubat sayısı olarak Pazartesi (7 Kasım) baskıya 
girdi. Dün tesadüfen Kamil’i gördüm sokakta, “zarfları aldım, çıkar 
çıkmaz dağıtımını yapacağım” dedi. Bana uğramasını, konuşmak 
istediğimi söyledim. Son ayak-üstü konuşmamızda daktilo almamız 
konusunda yine onu ikna etmeye çalıştım. Bu defa Composer almak 
için düşündüğünü söyledi. Ben de, bunu zorunlu olmadığını, bizimki 
gibi bir yayının daktiloyla rahatlıkla çıkarılabileceğini anlatmaya ça-
lıştım. Şimdi eğer gelirse, yine konuşacağım. Gelmezse, benim eli-
min altında telefon yok, o da ancak geceleri evde bulunabiliyor, nasıl 
bir araya geleceğiz, bilmiyorum.  

İkinci sayının dizgisine önümüzdeki Pazartesi, yine aynı yerde, 
başlayacakmışız. İkinci sayı Marx  sayısı gibi çıkıyor. Bunun dışın-
da, şimdilik girecek bir “Almanya’da İşsizlik” yazısı var.  Bunlar zaten 
dizildi. Bir Marx çevirisi var dizilecek şimdilik, o kadar.  

Birinci sayının mizanpajını Kamil bir arkadaşla birlikte yaptı, belki 
tanırsın, Aykut. İyi bir insan, yardım ediyor. Ben çok istememe rağ-
men katılamadım. Kamil’lerin evde yapıyorlar. Ben çocukla oraya 
gidemiyorum, biliyorsun. Nil hasta, ev halkı rahatsız oluyor. Çocuk 
ise, anlayış göstermekten çok, güneşe muhtaç bir durumda oldu-
ğundan, benim böyle bir eve gidip de çalışmam olanaksız. Zeynep 
huzursuz olup beni de bırakmıyor, çalışamıyorum. İkinci sayı için bir 
çözüm bulmaya çalışacağım.  

Buradaki ilişkiler konusunda beni düşündüren çok şey var, anla-
mayla çalışıyorum, ama halimizi beğendiğimi söyleyemem. Nil, ko-
numuz dışı, ben onu hiç mesele yapmıyorum. O, hastalığıyla bo-
ğuşsun, onu anlatsın yeter. Bunun Kamil’i de etkilediğini biliyor ve 
bir ölçüde bu arkadaşların bana yabancı olan hallerini çözümlemeye 
uğraşıyorum. Fakat, erken değerlendirmeler yapıp haksızlık etmek-
ten kaçınmama rağmen, olumlu bir şey bulamıyorum. Bundan baş-
kaca da bir arkadaşımız yokmuş burada. Belli bir çevreleri var onla-
rın, fakat hepsi ya ilgisiz, veya başka siyasetlerden insanlar, bu iliş-
kileri de tam anlamıyla bilmiyorum, zamanla öğrenirim herhalde.  

Benim kişisel sorunlarıma gelince, eleştiri ve uyarıların bir yanıyla 
haklı, bir yanıyla eksik. Şöyle ki; ben, buraya, her aldığım görevde 
olduğu gibi, yine, hasbelkader bir yere gelen ve bu arada da bir takıl 
yetenekleri varsa, bunların işe yarayabileceği “bir arkadaşımızın bir 
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karısı” durumunda gelmiş olduğumu şimdi daha iyi kavramış du-
rumdayım. İlişkilerdeki sıkıntılarda, benim eksiklerimin rol oynadığını 
hiçbir zaman göz ardı etmiyor, ilk çekiçi kendi kafama indiriyorum. 
Fakat şimdi bir şeyden eminim ki, bu işin diğer bir yanı çok daha 
büyük rol oynuyor.  Kısacası, beni kendisinin bir elemanı, bir unsuru 
olarak görmeyen teşkilatımız, beni belli görevler vererek bir yere 
gönderemiyor. Bu konumdaki bir insan, karşısında yönetici, sorumlu 
kim varsa, bir ölçüde onun sağ duyusuna terk edilmiştir. Bir ölçüde, 
çünkü, kafası çalışan, kendi sorumluluklarını bilen bir devrimci, yine 
de görevini bulur, eninde sonunda kendisini yararlı kılar. Ama bunlar 
zaman alır, bunu da bilmek gerekiyor. Bunlar çok zaman ve enerji 
alıyor. İlyas, ve beni çok kızdırıyor. Çünkü iyi-kötü yıllardır ben de bu 
mücadelede emek, göz nuru, fedakârlık vermeye çalıştım. Bütün 
bunlardan sonra da teşkilatımdan daha açık tavırlar bekliyor, artık 
işin bu düzeydeki açmazlarına düşürülmek istemiyorum.  Bir dev-
rimci olarak bu hakkı kendimde görüyor, bana görev veriliyorsa ve-
rilmesini, verilmiyorsa bunu bilmeyi istiyorum. Bilmem anlatabiliyor 
muyum? Neyse, bunu şimdilik burada bırakayım, ilerde yine devam 
ederiz.  

Gazete ile ilgili önerilerin eski Sosyalist İşçi’lerin tekrarı hariç, ba-
na olumlu geliyor. Ama Sosyalist İşçi’lerdeki yazıların bir ikinci tekra-
rındansa, yeni yazılara, örneğin Almanya sorunlarıyla ilgili (seçimler, 
seçim sonrası vb.) ve Salih’in Türkiye’den göndereceklerini söylediği 
yazılara ağırlık vermeyi daha olumlu bulmaz mısın? Okuyucu kitle-
miz, yeni şeyler isteyecektir. Eski Sosyalist İşçi’lerin tekrarı, onları, 
yayınımızı izleme konusunda geriletmez mi?  

Gelelim esas meselemize, son gelişmelere.  Yazmış olduğun de-
ğerli görüşlerini düşünüyor, değerlendirme yapmaya çalışıyorum 
son gelişmeleri. Salih’in yazmış oldukları, bilmediğim bir sürü nokta-
yı açığa çıkarmakla birlikte, bazı şeyler yine de kafamda karanlık. 
Tartışmaların (ayrılanların çıkışının), Kurtuluş’un izlemiş olduğu hat-
tı, işçi sınıfı içerisinde bütün gücüyle örgütlenmesinden ötürü eleş-
tirmek temelinden çıktığını biliyordum kabaca. İşi, sorun haline get i-
renin de, bu görüşü savunanların kendi iddialarına göre ‘atılmaları’, 
Merkeze göre ayrılmaları olduğunu biliyordum. Ve buralarda esas 
sorun hep demokrasi-merkeziyetçilik tartışmalarına dönüşmüştü. 
Ayrı görüşte olanların atılmış olmaları eleştiriliyordu.  
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Şimdi, Salih’in yazdıklarını ve alınan kararları duyup da, hemen 
arkasından Doğan’ın geri dönüşünü, bunu anlayamadım. Gerçi Do-
ğan henüz pek bir şey anlatmamış mektubunda, görüşlerini bütün 
arkadaşları yakında ileteceğini yazıyor. Fakat, işler anlatıldığı gibi 
olmayınca, ve bu kişiler üstelik de yeni bir şansla karşı karşıya iken, 
neden Doğan istifa ediyor ve neden istifası böyle yorumlanıyor, ve 
ayrıca neden bu kadar acele bu türden kararlar aldı, bunları çözem i-
yorum, açıklayamıyorum. Ayrıca, annemden bir şey daha duydum, 
ibr ayrıntı, ama, yine de yazayım. Oralarda Kurtuluş içinde ayrılık 
olduğunu Nurten adında TİP’li bir arkadaşından duymuş. Ufuk’la 
orada buluşuyorlardı. Bunu ona sormuş, Ufuk da şöyle açıklamalar 
yapmış: “Evet, bazı ayrılanlar var, ben oradayım, iki tarafla da görü-
şüyorum. Merkez’imiz, bütün diğer hareketlerin dağılan insanlarını 
filan toparlamak istiyor, ayrıca bu da yanlış ve olamayacak bir şey. 
Ben de buna karşıyım.“ Son görüştüklerinde de, son operasyondan 
sonra pek kimseleri göremediğini söylemiş. Bu kadar.  

Bu parantez açmadan sonra, konuya dönüyorum. Ayrı örgütlen-
me durumunda, benim anlayışıma göre, artık tartışılacak bir yan 
kalmamıştır. Örgüt tanınmıyor, ayrı örgüt kuruluyor, daha ne olsun? 
Fakat oraya kadar olan şeylerin, bu durumu doğuran nedenlerin 
tartışılması önemlidir her halde. Bunlar da koşullar mutlaka rol oy-
namıştır. Ama bunun yanısıra ortaya konulan bir takım görüşler var, 
ben bunları daha iyi bilip, tartışabilmek isterdim. Şimdiki bilgilerimin 
bunun için yetersiz olduğunu düşünüyorum, sağlıklı değerlendirme-
ler yapamıyorum. Lenin’in, sözünü ettiğim  yazısında da bu konu 
işleniyor, Bolşevik Partisi ve Lenin’in başlangıçta, örgütün güçsüz 
olduğu sıralarda işçi sınıfı içinde örgütlendiği, buna can alıcı önemi 
verdikleri, diğer kesimlerin ise güçlendikten sonra ele alınması ge-
rektiğini savundukları yazılıyor özetle. Yazıyı göndermek için artık 
biraz geç, Kamil pek bir sorun görmedi, basılıyor, yakında dergiden 
okursun. Yani benim göndermem ancak dergiden birkaç gün önce 
okumanı sağlar, ki her halde bir anlamı olmaz. Bundan sonraki dü-
şündüklerimde, daha çabuk hareket edeceğim, haklısın. Şimdi yine 
bir cümlene takıldım. “İstediğin her konuda yardımcı olmaya hazırım 
ama bu konuda asla” diyorsun. Kurtuluş’un bir unsuru olarak dav-
ranma mücadelesi konusunda. Bak, buna alındım işte. Bu konuda 
nasıl bir yardım söz konusu olabilir ki, bilemiyorum. Ben yardım is-
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terken, eğer yardım istiyorsam, bunları başka anlamlarda söylüyo-
rum, bunu açık olarak belirtmek isterim. Bunu yoldaşlarım, değerli 
deneyleri, bilgileri, düşünceleri ile bir de ayrıca verdikleri moral ile 
destek, yardımcı olabilirler. Bundan başka bir yardım biçimi tanımı-
yorum, kabul etmiyorum. 

Gazetemizin sorumlusunun ayrılışana ağzım açık kaldı. Bu arka-
daşı seminerde tanımış, sevmiştim. Fedakar bir insandı. Nasıl oldu 
da böyle bir tavır gösterdi, anlamadım. Aslında insanlar bir takım 
değişimler geçiriyorlar, bilmiyoruz, sonra bu bir yerde patlak verince, 
insan şaşırıyor. Bu zamanların böyle sıkıntıları diğer zamanlardan 
daha çok oluyor, bu da doğal. Ama yine de üzücü. 

Armağan’ın seminerler vereceğini, kendisi de yazmış, biliyorum 
ve bu bana başka olumlu gelişimleri de müjdelediğinden sevincim iki 
kat büyük oldu. Bu değerli arkadaşımızın durumu beni hep üzüyor-
du, şimdi artık şeytanın bacağı kırıldı, bir adım atıldı ve arkası gelir. 
Bir kez daha dönmemecesine, çektiği sıkıntıdan ve bunalımdan 
çıkmış oluşu beni onun ve ikinizin adına çok, çok sevindirdi. 

Değerli yoldaşım, yorgunluğunu ve başının ağrısını dinlemeksizin 
yazdığın mektupta, yapabileceğini düşündüğün hatalardan dolayı 
özür dilemişsin. Ben böyle bir şey görmediğim gibi, yorgunluğuna 
rağmen yazmış oluşuna sevindim, sağ ol. Benim bu satırlara öylesi-
ne ihtiyacım var ki, ve bunu düşünmüş olmana o kadar çok seviniyo-
rum ki, yapsan bile hata bulmam yazdıklarına. Ama böyle bir şey de 
ayrıca yok, satırların her zamanki gibi bana güç ve moral veriyor.   

Salih’e iletmemi istediğin konulara gelince: Ben yazdıklarıma he-
nüz cevap alamadım ve bu suskunluğu önce de söylediğim gibi, 
artık oradan ayrılmış olmasına yoruyorum. Tekrar bir haber almadan 
da yazmak istemiyorum, çünkü orada değilse, bir anlamı yok, nasıl 
olsa eline ulaşmaz. Durumunu bana bildirmesini ısrarla istedim, ay-
rıldığı zaman haber vermesini yazdım. Fakat biliyorsun, belki za-
mansızlık, belki de başka tedbirler nedeniyle yazmadığını düşünü-
yorum. Kısacası, orada olduğunu duymadan, yeni bir şey yazmıyo-
rum. Fakat ilk haberleşme fırsatında, bunu unutmayacağımdan emin 
olabilirsin.  
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Sevgili dostum, Zeynep artık kafama saldırmaya başladığından, 
şimdilik bu kadarla bırakıyorum. Hepinizi sevgiyle hasretle kucakla-
rım.  

Armağan burasıyla ilgili bazı bilgiler istemişti, bunları araştıraca-
ğım. Ona da ayrıca yazacağım. Haydi, hoşça kal.  

 

Zerrin. Stockholm. 9.03.1983 
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Sevgili İlyas, 

 

Halen orada mısın, bilmediğimden, bu mektubu da tereddüt ede-
rek yazıyorum, umarım zamanında eline ulaşır. 

Sevgili dostum, bir zamandır sende bir sessizlik gözlediğimi sanı-
yorum ve nedenini merak ediyorum. Gerçi benim sık yazdığım dö-
nemler dışında pek öyle yoğun bir yazışma içinde olmadıydık senin-
le, ama en azından, senden haber alabiliyordum. Özellikle son top-
lantımızdan bu yana seninle haberleşemediğimiz kanısı var bende. 
Bu bir tavır mı? Belki de senin adresinin her an değişmiş olabilece-
ğini, veya oradan ayrılmış olabileceğini düşünmek bana bu kopukluk 
etkisini yapıyor. Ama uzun sözün kısası, senden arada bir-iki satır 
haber alamamak beni huzursuz ediyor ve nedenini merak ediyorum. 

En iyi haberi önce yazarak, son zamanlarda duyabildiklerimi ak-
tarayım: Memleketten telefon ettiler. Ve genel durumlarının iyi oldu-
ğu haberini verdiler. Bundan 1 hafta sonra ikinci bir telefon, Salih’in 
yola çıktığını haber verdi. Evvelsi gün de kendisi arayarak, aşağıya 
sağ salim ulaştığını söyledi. 15-20 gün sonra oradan bu tarafa yola 
çıkacak. Aynı gün, Türkiye’den ayrılmadan önce yazdığı bir mektup 
geldi. Operasyon işi bir komite üyesinin evinin tesbiti ve onun 20 



KURTULUŞ BELGELER - 6. Kitap                                           472  

 

gün takip edilmesiyle başlamış. Operasyon, Diyarbakır ve Antep’te 
de paralel olarak sürdürülmüş. Ve oradaki operasyon başlatılınca, 
İstanbul’dakini de planladıklarından önce başlatmak zorunda kal-
mışlar, yoksa bir hafta daha takip sürdürmeyi düşünüyorlarmış ve 
eğer öyle olsa idi tüm MK içerde idi, diyor. Gerekli önlemleri gereken 
titizlikle almamanın cezasını çektik diyor. Ve öncelikle İstanbul açı-
sından tam bir adım ileri iki adım geri oldu durum. Alınan 42 kişiden 
16’sı içerde kalmış, hepsinin ifadeleri iyi imiş.  

Diyarbakır ve Antep’te de 35 kişi alınmış. Ama şimdi durum (ne 
kadar iyi denilebilirse) o kadar iyi imiş. Daha ayrıntılı haberleri ken-
disinden dinleriz artık.  

Sevgili İlyas, gelelim bizim işlere. Toplantı tarihi için Şakir Tem-
muz ilk haftasının kendi izin durumu açısından daha uygun olacağı-
nı söylemişti. Ben de kendi hesabıma peki dedim. Ama sizlerle ko-
nuşup, sizlere de uygun düşmesi kaydıyla. Kamil’i en nihayet 3-4 
gün önce yakalayıp, kendisine bunu ilettiğimde, Temmuz sonu ol-
masını önerdi. Toplantı öncesi Almanya’ya gitmesi gerektiğinden 
ancak o tarihe uyabileceğini söyledi. Bu arada, bunu sizlere iletebildi 
mi bilmiyorum, pek sanmıyorum. Ben sizlerle de konuşmayı, sonra 
bir karar vermeyi önerdi, ama Temmuz sonunun da artık biraz geç 
olacağını düşünüyorum. Ve bu arada Salih’in tahminen, en geç bu 
ay sonu burada olacağını düşünerek (bu sonradan devreye giren bir 
gelişme) Temmuz başında yapmamızın daha iyi olacağını düşünü-
yorum. Böylece bir an önce onunla da görüşmüş olacağınız düşün-
cesiyle. Kısacası, Temmuz başından fazla ertelemeyelim. Tespit 
etmiş olduğumuz periyota göre Haziran başı idi, ortası oldu, Tem-
muz başı oldu, orada kalsın diyorum.  

Bülent Münih’ten aramıştı, bu 35 saat konusunda bir Merkezi bil-
diri yayınlamamız konusundaki düşüncemi ona aktardım, olumlu 
buldu, hazırlayıp, Münih’te bu işi halledecekti, ne oldu bilmiyorum. 

Bu arada matbaa işiyle ilgili olarak Şakir şunu iletti: Matbaa 78 
model. (Matbaadan anlayanlar bu makinaların artık hurda olduğunu, 
para yatırmanın yazık olacağını söylemişler).  

Fiyat: 15.000-Peşin ve ya 10.000 peşin ve + 6000 imiş. (Ben bu 
kadar parayı matbaaya yatırmaya karşıyım. Şu aşamada asıl der-
dimiz derginin bir yeri olmayışı ve dizgiyi ayarlayamamak).  
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Bülent E-5 işinden 6.000 ödeme yaptıklarını, gerisini de ödeye-
ceklerini söyledi. 

Ayrıca Şakir’e toplam, Münih’ten: 2.600- çeşitli yerlerden 2.000- 
küsur para gelmiş. 

Hamburg’un 5000 sözü de duruyor. Bir konu da aşağıya 13. sa-
yıdan sonra hiçbir şey gitmemiş. Posta atıyorlar ve bu işi hallet dedi-
ler. Bende adres yok, en son sayı da yok. Özellikle yine rica ediyo-
rum, şu en sonuncu sayının bir kopyasını bana gönderir misin, bir 
yere daha postalamam gerekiyor. 

Şimdilik bu kadar, en kısa zamanda bir cevap alabilmek umuduy-
la bekliyorum. Armağan ve Başak’a da sevgilerimi iletir misin?    

 

Zerrin. Stockholm. 11 06.1984   
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Sevgili İlyas,  

Toplantı notlarını postalarken, çenemin düşüklüğünden olacak, 
araya bir de mektup sıkıştırayım dedim. Aslında içimde kalıp da söy-
leyemezsem patlayacağım bir-iki şeyi bir an önce de sana ulaştır-
mak istedim.  

Toplantımızın bir noktasında, senin sözüne girerek, kendimi tu-
tamadığımdan, işi üç cümleyle de olsa sinirli bir seni cevaplama 
haline dönüştürdüğüm için sıkıntı duyuyorum. Beni, seni dinleyeme-
yecek denli sabırsızlaştıran, “ne için İsveç’te kalma ısrarı içinde ol-
duğum” şeklindeki ifadenle başlayan ve onun üzerine de çocukla 
hareket etme-çocuğu bırakma biçiminde sürüp, sonra yine kendime 
gelerek kesmemle havada kalan karşılıklı sertçe bir konuşma beni 
rahatsız ediyor.  

Öncelikle, bu çocuk konusunda senin duygularını hiçe saydığımı 
düşündürdüm mü acaba, diye. Ayrıca ve daha önemlisi de, senin 
sözünü bitirmeni bekleyemeyecek saygıyı gösteremeyişim beni gün-
lerce üzdü. Sana, beni böyle çıkış yapacak noktaya getirmiş ve ge-
tirmekte olan şeyleri sayıp dökmeyeceğim., uzun uzun anlatmaya şu 
mektupta gerek duymuyorum. Asıl yazış nedenim de bu değil, ama 
ayrıca bunları da konuşmaya ihtiyaç duyuyorum. (Yani kurtulama-
dın, bir ara beni dinleyeceksin!)  

Toplantımızın birçok yanıyla tatmin edici olduğunu düşünüyorum. 
Ama bazı yanlarını da oldukça eksik buldum. Özellikle, sürekli öze-
leştiri yapan kişinin sen oluşun, ve bir sürü eksikliğin tek kelimeyle 
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dahi özeleştirinin verilmeyiş, beni hayretler içerisinde bıraktı. Kendi 
adıma, eleştirisini yapmaya çalıştım ama bunu da gerektiği biçimde 
yapabildiğimi zannetmiyorum. Bazı şeylere şaşırmayıp, olgunlukla 
karşılamak gerektiğini biliyorum ama, bu derece de olgunluk bende 
yok herhalde, çok kızıyorum bazen. Neyse. İşlere destek olamayı-
şım, şu anki pasif konumumun da beni rahatsız etmesi nedeniyle, 
bazen de pek fazla konuşma hakkını görmüyorum kendimde, ne 
yalan söyleyeyim. Bunun bir yanıyla iyi bir şey olmadığını biliyorum. 
Ama bu rahatsızlığı taşıyabildiğim sürece,  bir şeyler yapma konu-
sunda kendimi zorlamak durumunda kaldığım için de, iyi geliyor 
bana. 

Sevgili İlyas, gitmezden önce telefon edip veda etme inceliğini 
gösteren tek arkadaş olarak, annemin yüreğini bir kez daha fethet-
tin. Ayrıca da Zeynep açısından da aynı durum söz konusu. Sana 
en ufak bir kırgınlık dahi duymuyor, gelemedin diye. “Niye geleme-
diğinin problemini anlatmak için beni aradı” diyor. Bir çocuğa insan 
ilişkilerinin güzelliği ve güvenliği konusunda iyi dersler verdin, sağol, 
bu konuda oldukça az incelikle karşılaşmak yüzünden, ona bunları 
anlatmakta bazen zorluk çekebiliyordum. Sen verdiğin güzel örnek-
le, ona anlattığım dostluk kavramını bütünlüyorsun.  

Döner dönmez oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdiğini 
sanıyorum. Bu arada Şakir, bir fotosatz bir de fotokopi makinası 
almış, iyi oldu herhalde.  

Umarım bundan böyle dizgi sorunumuz kalmaz. Bu makineyi iyi 
değerlendirebilirsek, bur sorunumuzun kalmayacağını sanıyorum. 
Ama dizgi işinin örgütlenmesinin de, eğer makinanın başına otura-
cak sürekli bir kişi olmazsa, senin ne kadar zamanını alacağını bili-
yorum. Galiba bu iş için 10 parmak yazan Mehmet’i düşünmüştün. 
Eğer böyle ise sorun yok. Aksi halde bunu yapacak kişiyi bulmak 
epeyce zorluk çıkarabilir. Ah, ben oralarda olabilseydim keşke.  

Benim gelme durumum, anlamış olacağın gibi, oldukça zor halin. 
Bu işi nasıl çözümleyebileceğimi halen bulabilmiş değilim. Kışın 
Hamburg’da sizle bunu tartışırken, amacım Temmuz ayında, kızın 
tatilini de değerlendirip Almanya’ya gelmek ve Berrin ile bu işi ayar-
lamaya çalışmaktı. Buna adım olarak, Münih’e gittiğimde Berrin’le 
konuşmuş, onun aracılığıyla Zeynep’e oturum alabilme yollarını 
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araştırmasını istemiştim. Bu işin oldukça zor olduğunu söylüyor. 
Ama bu işleri ve yaşama koşullarını Stockholm’den örgütleyemeye-
ceğimi çok iyi bildiğimden Temmuz’da gelmeyi tasarlamıştım. Ama 
gördüğün gibi, Salih’in gelişi, bir sürü değişikliği gerektirdi yine, kı-
pırdayamadım. Onun açısından da işi ele aldığımızda, kendisi için 
en iyi durum olarak burayı düşünmüş olduğunu gördüm. Bunları ben 
de ilk kez toplantıda, sizinle birlikte enine-boyuna dinledim kendisin-
den, ve onun durumu daha iyi şekillendi kafamda. Fakat, o tek başı-
na bunları ayarlayabilse idi, beni bağlamaması gerektiği düşünce-
sinde idim. Şimdilik benimle bağlı bir durumu var, bunu hukuksal 
olarak ayırmak olanaksız. Onun durumu hallolduktan sonrası için, 
halen oraya gelmeyi düşünüyorum. Tabii çocuğun durumunu çöze-
bilirsem, yoksa benim için hareket imkanı kalmıyor, bunu anlamak 
ve kabul etmek zorundasınız hepiniz. 

Bu çocuğu dünyaya getirdiğimden bu yana, 7 yıldır onun annesi, 
eğitimcisi, alt-üst olan dünyasında değişmeyen ve güvendiği tek kişi 
olarak, onu kime bırakabilirim? Babasına mı? Anneme mi? Benim 
açımdan bu olanaksız, bu insanların koşulları açısından da bu böy-
le. Bana bunu çözmem gerektiğini söylemek başka bir şey, nasıl 
çözüleceğini düşünmek bambaşka bir şey. Bunun tek çözümleyicisi 
olarak, tüm sorumlulukları üstlenip karar vermek ve sonra o sorum-
lulukların yükünü omuzlamak, tek başına benim üzerimde, bir ikinci 
kişi yok. Lütfen bunu biraz canlandırmaya çalış, ve durumu bununla 
birlikte ele al. Baha hareket edebilmek için dayanacak bir nokta ge-
rekmiyor mu? Bulunduğum durumda, benim için hareket noktası ne 
ev ne iş, bunları şimdiye kadar nasıl çözümledimse, bir şekilde hal-
lederim. Fakat çocuğun durumu için küçük de olsa bir dayanağa 
ihtiyacım var. Evvelce bunu aramıyordum, ama şu haliyle buna iht i-
yacım olduğunu, tek başıma çözemeyeceğimi kabullenmek zorun-
dayım. Yani, okul denilen nesne benim yardımcım ve tamamlayıcım 
olarak devreye girmek zorunda. Okul öncesinin daha kolay halledi-
len dönemi bitti, geriye çağıramayız, bilmem anlatabiliyor muyum? 

Bütün bunları sana sayıp döküyorum. Toplantımız sırasında an-
latmak amacıyla söze giriştim. Biraz, önceki konuşmaların, işi yü-
zeysel ele alışının verdiği tepkinin doldurmasıyla, biraz da o konuş-
maları yapanların bunu ne ölçüde kavrayacağına duyduğum şüphe 
ile, caydım ve yalnızca bir sonucu dile getirmekle yetindim. Belki de 
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yanlış oldu, bilemiyorum. Fakat senin bunları anlayacak, ciddiye 
alacak sağduyuya sahip olduğunu bildiğimden sana yazıyorum. Bir 
de, asıl olarak, olayın dışından işi değerlendirmeni ve verdiğin notu, 
yargını, düşünceni bana yazmanı istiyorum. İnsan, eğer de zorluklar 
içinde olduğunu düşünüyorsa, kendini çok kolay haklı, doğru bulabi-
liyor. Ben durumumu acımasızca ele almaya çalışmakla birlikte, 
kendimi haklı çıkarmaktan ne kadar uzak durabildiğimi iyi bilmek 
istiyorum. Bunları insanla pek konuşmuyor kimseler. “Haklısın, ne 
yapalım” veya “yanlışsın ama elden ne gelir”, tartışmaların önünü 
tıkayıcı yanıtlar oluyor.  

Sözü çok uzattım ama, inan ki elimden geldiğince kısa yazmaya 
çalışıyorum. Yani anla, bir de kısaltmasam, ne kadar kalın bir mek-
tup olacaktı! 

Sevgili İlyas, bu konu ve senin aklına gelen başka konuları içeren 
mektubunu sabırsızlıkla bekliyorum. Geç yazarsan bir sözüm yok, 
çünkü işlerinin yoğunluğunu biliyorum.  

Şimdilik bu kadar, hoşça kal.  

  

Zerrin. Stockholm. (1984 11 Temmuz, toplantı yapıldı.)   
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KADIN MÜCADELESİNİ  
HİÇBİR GÜÇ 

ENGELLEYEMEZ !  
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MARİA SUPHİ /  28 KANUN-İ SANİ  (28/29 Ocak 1921)   

 

“Yahya Kahya ve adamları Mustafa Suphi ve 13 arkadaşını öl-
dürmüş, Trabzon’a dönmüştü.. Yanlarında Mustafa Suphi’nin eşi 
Maria da vardı.. Yahya Kaptan, Maria’yı evine kapatıp aylarca teca-
vüz etti.. Ardından dönemin zenginlerinden Nemlizade Ragıp Bey‘e 
sattı.. Ragıp bey ölünce tekrar alıp Rizeli çetelere “hediye” etti. Ma-
ria yıllar sonra beş kuruşsuz sokağa atıldı.. Sonunda delirdi ve açlık-
tan öldü.. Trabzon’da kimsesizler mezarlığına gömüldü.  

 

Günler sonra Mustafa Suphi ve arkadaşlarının katliamı Ankara’yı 
sarstı.. Trabzon milletvekili gazeteci Ali Şükrü Bey katliamı meclise 
taşıdı.. Şükrü Bey Mustafa Suphiler’i öldürenin Yahya Kahya olduğu 
izine ulaşmıştı.. Görgü tanıkları vardı.. Mecliste sürekli sorular soru-
yor, iktidarı zorluyordu.. Ancak tam da o günlerde Yahya Kahya faili 
meçhul bir cinayete kurban gitti.. Tartışmalar daha da yoğunlaşırken 
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bu kez olayı sorgulayan milletvekili Ali Şükrü Bey Ankara’nın göbe-
ğinde Topal Osman tarafından öldürüldü.. Muhalefet ayağa kalktı.. 
Devlet zorunlu olarak Topal Osman’ın peşine düştü..  

Sonunda Topal Osman da askerle girdiği çatışmada öldürüldü.. 
Böylece Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının dosyası tamamen kapan-
dı.”  

 

https://halkin-dg.com/turkiye/mustafa-suphi-ve-kemalizmin-kanli-
tarihi-yoldas-28-kanunisaniyi-unutma.html  

https://halkin-dg.com/turkiye/mustafa-suphi-ve-kemalizmin-kanli-tarihi-yoldas-28-kanunisaniyi-unutma.html
https://halkin-dg.com/turkiye/mustafa-suphi-ve-kemalizmin-kanli-tarihi-yoldas-28-kanunisaniyi-unutma.html
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HEPİMİZE YOLDAŞ, HEPİMİZE ABLA  

SEVİM ONURSAL 60 

 

1960'lardan itibaren sosya-
list hareketin içinde bir kadın: 
Sanatçı, dört dörtlük bir insan, 
tutarlı bir devrimci, kalite bir 
entellektüel. Büyüdükçe alçak-
gönüllülüğü artan; sevildikçe 
yüreğini bütün doğallığıyla açan 
bir kadın. “Kamil insan” terimi-
nin ete-kemiğe bürünmüş hali. 
Ve hepsinin özeti, yaşamının 
sonuna kadar devrimci müca-
delenin dışına düşmemiş bir 
mücadele insanı: Sevim Onur-
sal. 

Hepimiz onu Sevim Abla 
olarak tanıdık, hepimizi o “sos-
yalist devrimciler” olarak bağrına bastı.  

13 Nisan 1926 doğumlu olan Onursal ilk, orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da  tamamladı. 1945-1950 arası İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde misafir öğrenci olarak yer aldı. 1950’den sonra da 
Ankara’da Refik Epikman’ın öğrencisi oldu. 1962 ve 1965’te Ankara 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi karma sergilerine katıldı. 1965-
1967 arası Ankara Amerikan Haberler Merkezi sanat danışmanlığı 
ve sergi organizatörlüğü yaptı. 1967’de Stüdyo İn grafik stüdyosunu 
kurdu. 

60’lı yılların başlarında TİP içerisinde yer aldıysa da daha sonra 
Sinan Cemgil ile birlikte THKO saflarına katıldı. 1967-1972 arası 
çeşitli grafik tasarım, dergi, kitap kapak düzenlemeleri, afiş ve dekor 
çalışmaları yaptı. 1971 Ocak ayında Emek İş Bankası Şubesi soy-
gununa adları karışan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, İbrahim Seven, 
Necmettin Baca, İrfan Uçar ve Kor Koçalak’ı evinde sakladı. Bu du-
rum eve tesadüfen gelen icra memuru, avukat ve bir polisin rehin 
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alınmasıyla ortaya çıktı. Arkadaşları evden ayrılarak kayıplara karış-
tı. Olaydan sekiz gün sonra tutuklandı, THKO davasında yargılandı 
ve mahkûm edildi. İki yıl cezaevinde kaldı 

 

Sevim abla, Tahliye olduktan sonra da inandığı mücadeleyi ko-
şullarının sınırlarını da zorlayarak sürdürmeye devam etti. Devrimc i-
liği, parka postal ile sembolize edilebilen bir biçim olmaktan çok 
uzak bir tanımı benimseyerek, yaşama bütün anlamını veren bir 
yaşam tarzı olarak kendi yaşamına da uyarladı.  

Arkadaşı Şencan Yelken’in söylediği gibi, Sevim abla yaşamın 
her alanında bir insandır: “Her zaman her yerdedir. Bir gün rock 
konserinde, bir gün 1 Mayıs kutlamalarında!” 

Mahir Sayın’ın da bir söyleşi de aktar-
dığı gibi, O, "Kötü insan yoktur” diye özet-
lerdi insana dair felsefesini. İyilik ve kötü-
lüğün koşullarla biçimlendiğini hepimizden 
iyi tartan bir bilgeliğe sahipti. 

Sevim Onursal son yıllarını, yalnız ya-
şadığı evinde düşerek uğradığı ağır bir 
beyin sarsıntısının ardından gelen felçle 
geçirmişti. Yakınları bedensel yetilerini 
giderek yitirmekte olan ‘Sevim Abla’nın en 
mutlu anının 6-31 Mayıs 2006 arasında 
onun adına açılan kendi eserlerinden olu-
şan retrospektif sergisi "“Deniz, Yusuf, 
Hüseyin” Anısına tekerlekli sandalyeyle de olsa katılabilmek oldu-
ğunu anlattılar. 

Ve Sevim abla, 2 Nisan 2009’da 83 yaşında öldü. O, Sinan Cem-
gil’in yanına defnedilmeyi çok istiyordu, ama ne yazık ki “bürokratik” 
engeller nedeniyle bu isteği gerçekleştirilemedi. Çengelköy mezarlı-
ğında defnedildi.  

Yaşamı gibi renklerle dolmuştu cenaze töreni: Türkiye İşçi Parti-
si'nden arkadaşları, Oya Köymen, Oya Baydar, Aydın Engin; THKO 
davasında birlikte yargılandığı arkadaşlarından Tuncer Sümer ve 
Hasan Ataol, Sosyalist Parti'den yakınları Mahir Sayın, Seyfi Öngi-
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der, Bülent Uluer, 78'lilerden Celalettin Can, kadın hareketinden, 
eski dostlarından Esra Koç, Filiz Karakuş, Saygı Yağmurdereli ve 
onlarca sosyalist dostlarını sevgiyle andılar. Veda törenine katılan 
kadınlar, Onursal’ın toprağa verilmesinin ardından yanlarında getir-
dikleri karanfil ve papatya demetleriyle onun mezarını süslediler. 

Onursal'ın mezarı başında konuşan kızı Berrin Alganer, annesi-
nin kendisine öldüğünde mezarı başında "üç cümleden fazla ko-
nuşma"sını yasakladığını anımsattı. "Annem çok konuşmayı ve boş 
konuşmayı sevmezdi. Onu uzun bir yolculuğa çıkarıyoruz, içimizden 
geldiği gibi uğurlayacağız" dedi. 

Dualar ve ayinler olmaksızın yaşarken inandığı gibi toprağa veril-
di. Törende Onursal'ın arkasından Nevzat Karakış'ın yol gösterdiği 
Ege türküleri söylendi. Torunu Alev, anneannesine Sezen Aksu'nun 
"Gidiyorum" şarkısını, teyzesi Zerrin'in elini tutarak söyledi.  

Tuncer Sümer'in dediği gibi, "kimse, orayı terk etmek istemiyor-
du."  

Kızı Berrin’in annesini anlatırken dediği gibi, “Cezaevine götürdü-
ğümüz her çiçeği nasıl tuvallere özenle taşıdıysa geçmişini de aynı 
özenle taşıyor” idi Sevim Abla, ve inanıyorum ki gelecek kuşaklar da 
onun resmini taşıyacak en renkli tuvallere nakşederek, sonsuza dek.  
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onlar el ele yürüyorlardı cellada inat 

özgürlük taşıyorlardı mahpus damlarına 
umut taşıyorlardı 

ve onlarla aydınlanıyordu 
en karanlık hücrelerde kasvetli sabahlar…  
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BERFO (Kırbayır) ANA  

 
26 yaşında, Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü son sınıf öğrencisiy-
ken 13 Eylül 1980'de Kars'ın Göle ilçesi, Okçular Köyü'ndeki evin-
den gözaltına alınan Cemil Kırbayır'ın, 8 Ekim 1980 tarihinde gözal-
tından firar ettiği iddia edildi ve kendisinden bir daha hiçbir haber 
alınamadı. Göle'de memur olan kardeşi Mikail, Cemil’in akıbetini 
soruşturunca, Sıkıyönetim Kanunu ile Göle'den Karaman'a zorunlu 
iskana (sürgün) tabi tutuldu. Ve Cemil’in anası BERFO ANA, çocu-
ğunun hiç olmazsa cesedini alabilmek için o tarihten ölümüne kadar 
mücadele ederek “kayıp” ailelerinin sembol ismi haline geldi. O, “oğ-
lum gelirse tanımaz” diye ölümüne kadar evininin dışını boyamadı 
ve “ben yokken sokakta kalmasın” diye, evinin kapısını hiç kilitleme-
den çıktı yolculuklarına.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERFO ANA, “oğlunu bulacağına” söz veren Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın sözüne inanarak umutlandı bir dönem. Ana yüreği bu ! Çağı-
mızın en büyük katillerinden birinin, yani çocukları diri diri yakan bir 
sistemin Reis’inin, evlat acısı taşıyan ana yüreği karşısında bile 
acıma hissini yaşamayacağına inanamıyordu.  
21 Şubat 2013 tarihinde BERFO ANAMIZI kaybettik.   
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MLSPB ÜYESİ İHD KURUCUSU  

DİDAR (ŞENSOY) ABLA  

Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB) onur üyesi 
İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucu-
su  Didar Şensoy bir insanın insanlık için 
sunduğu bir onur abidesi olarak her gün 
yüreklerimizde biraz daha yüceliyor.  

O sanki ölümüyle de yaşamında ver-
diği üç mesajın altını çizmişti:  

Ölüm tarihi: 1 Eylül 1987. (Dünya 
Barış Günü.) Öldürüldüğü yer: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kapısı. Katil: Türki-
ye Cumhuriyeti’nin polis teşkilatı.   

Bir rastlantı değil bu elbette. 34 yıldır aynı nedenlere bağlı olarak 
“Devlet” adlı cinayet örgütü tarafından tutsak kılınan devrimci anaları 
onlar. Cinayet örgütüne teslim olmamışlar ve başları dimdik. Yürek-
leri güçlü, Bastil kapılarını zorlayan koçbaşı misali, isyanını haykıran 
‘ayaklar’ gibi. Yalvarmıyorlar ve polisin amansız şiddetine rağmen 
çocuklarının haykırışlarına katıyorlar haykırışlarını: altında haklarını 
istiyorlar ve devrimci işlenen on binlerce cinayete dur diyerek mey-
danlara fırlayan ve azmettiricisi ve planlayıcısı devlet, cinayet faili, 
cinayet yeri, cinayetin nedeni 34 yıldır.  

Cinayet örgütünün tutsak devrimcilere uyguladığı ölçü tanımaz 
işkenceleri protesto ediyorlardı.  Cezaevlerindeki baskı ve işkence-
lerden, hak ihlallerinin her türüne yönelik demokratik talepleri savu-
nuları gün geçtikçe büyüdü. Ve bir bayrak gibi en önde salınıyordu 
Didar Şensoy. 12 Eylül Darbesi’ne karşı direnişin ve onurun sembo-
lüydü Didar ABLA. Eğilmeden bükülmeden dik durdu. İnsan Hakları 
mücadelesinde yoldaşı olan Leman Fırtına ile birlikte, Sultanah-
met’ten Ankara’ya yürüyen bir kitle ile TBMM önüne geldiler. Meclis 
önünde T.C. polisi bekliyordu onları. Protestocular TBMM’nin önün-
deki merdivenlere oturmuşlardı ve belli ki haklarını almadan gitme-

yeceklerdi: ”İşkencelere son vermedikçe ve taleplerimizi kabul et-

medikçe, buradan ancak  ölümü kaldırabilirsiniz” diye haykırıyor-
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lardı. Amansız bir şiddet kullanan Polisin saldırısı sonucu Kenan 
Evrenli çete başının iktidarında, diktatörlüğünün parlamentosu 
TBMM önünde, polisin saldırısı ve uygulanan ağır şiddet nedeniyle 
1 Eylül 1987 günü yaşamını kaybetti.  

Bir başka çelik yü-
rekli ana idi Leman Fır-
tına. Didar Abla’nın 
yoldaşı, mücadele ar-
kadaşı. Sadece Kurtu-
luşçuların değil her 
renkten devrimcinin 
anası. Tutuklu oğlu Do-
ğan Fırtına’ya bilerek 
yanlış ilaç vererek ko-
maya sokan NAZİ Su-
baylarının Türk örneği 

Askeri Dr. Yzb. Metin DENLİ’nin bu alçakça suikastı sonrası oğlu-
nun yanında olmak isteyen ana yüreği büyüdü büyüdü büyüdü ve 
oğlunun yaşadığı acıları yaşayan bütün devrimci tutsakların hakları-
nın savunucusu bir ANA oldu. Ve böyle başlayan özgürlük ve insan 
hakları direnişi,  "Leman Anne’yi Türkiye’de insan haklarının korku-
suz bir savunucusu olarak özgürlük kavgasına kattı. Ve Didar Abla 
ile birlikte özgürlük kavgasının en önünde yürüyen iki dost ömürleri-
nin sonuna kadar bu birlikte mücadeleyi birlikte sürdürdüler.  

Ve bu iki yoldaş, birlikte İnsan Hakları Derneği’nin ve İnsan Hak-
ları Vakfı’nın kurucuları olarak mücadelelerini örgütlediler.  

Başucunda Leman Fırtına vardı, her zaman olduğu gibi el ele.    
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Kurtuluşçu yoldaşım Doğan’ın anası,  
hepimizin zor anlarda sığındığımız sıcak sevgi…  

BULUŞMA, ÜZÜNTÜ, ÖFKE, LEMAN TEYZE  

XWE Metin AYÇİÇEK  

 
Hoş bulduk dostlarım! Hoş bulduk, ömrümün ilk yarısını gömdü-

ğüm topraklar! Hoş bulduk, Anadolu-Mezopotamya topraklarından 
yükselen barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Hoş bulduk, 
dallarına özgürce çıkabileceğim dut ağaçları. Hoş bulduk halkların 
birlikte yaşam iradesinin ışıldattığı yeni kavga yılları. Hoş bulduk, 
sorulması gereken hesap günleri.  

“Hoş geldin Metin amca!” diye karşılayan Roza Kâhya’nın şah-
sında yanıtlayayım yoldaşlarım hepinizi:  Hoş bulduk!  

 

Üzgünüm dostlar: Ülkesine yasal olarak girebilme hakkını ancak 
34 yıl sonra kazanabilmiş bir sürgün olarak ülke topraklarına ayak 
bastığımda kaybettik Leman Fırtına’yı. Yıllar öncesinde ekmeğini 
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yediğimiz, çayını içtiğimiz, evinde barındığımız, sevgisiyle korun-
duğumuz Leman Teyze’lerini kaybetmişti devrimciler. 1 Mayıs 
1977’de polisin azgın saldırısından kurtulmak için evine sığındığı-
mız Leman Fırtına, Eylül günlerinde cezaevlerindeki tutukluların 
hakları için dışarıdan verilen o yiğit mücadelenin de doğal önderi 
idi. Özgürlük savaşçısı anaların sembol ismi idi Leman Fırtına. 
Sürgün yıllarımda Stuttgart’ta bir insan hakları savunucusu olarak 
hayranlıkla dinlemiştim onu. Alçak gönüllülüğü de, verdiği mücade-
le kadar büyüktü.   

Üzgünüm dostlar: Sürgün yıllarında son bir kez göremeden 
sonsuzluğa yolcu ettiklerimin oluşturduğu o uzun listeye eklenmişti 

Leman Teyze. Yani yeniden yaralanmıştı yüreğim.  

 
 

 
Öfkeliyim dostlar: İç Güvenlik Yasaları ile girilen bir seçim arife-

sinde, 34 yıl sonra gelebildiğim ülkenin başbakanı, “Herkes, önce-
den izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir” diyen 12 Eylül Anayasasının 34. 
Maddesini bile Anadolu-Mezopotamya halklarına çok görerek, 
“bundan böyle sokağa izinsiz çıkana bir dakika bile müsamaha 

gösterilmeyeceğini” ilan etti. Sanki sokak ondan izin isteyecekti de.  

Başbakan tehditlerini bununla da sınırlamadı: “İç Güvenlik Pake-
ti’ne karşı çıkanlarla teröristi eylemci olarak niteleyen medya aynı 
kafadadır” diyerek özgürlüklerin sınırının nereye indirildiğini de be-

lirlemiş oldu.  

Yani AKP seçim hazırlıklarını tamamlamış oldu. Başta HDP ol-
mak üzere, Muhalefet güçlerinin bütününe yönelik bir bastırma ve 
şiddet politikası izleyeceğini;  ustanın emri olan 400 milletvekiline 
ulaşmak için kanlı senaryolar sergilemekten çekinmeyeceğini ilan 
etmiş oldu. Çünkü biliyor ki Leman Teyze, onun usta’sını Başkan 
yaptırmayacaktı.  

Leman Teyze güldü. O, 12 Eylül’ün en azgın günlerinde bile so-
kaktaydı. Sokağı iyi tanırdı. Sokak ferman dinlemezdi. Leman Tey-
ze ferman dinlemezdi. Biat kültürü içinde eğitilmiş Davutoğlu boş 

konuşuyordu.  
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Demagoji ve yalan geleneksel devlet açıklamalarının temelidir. 
“Bir kişi dahi yüzünü örterek molotofkokteyline yönelirse şimdiden 
uyarıyorum müsamaha gösterilmeyecektir. Özgürlükler korunacak.”  
Yasalar değil, başbakan belirliyor kuralları, cezaları:  “Müsamaha 
gösterilmeyecek.” Bingöl’de 5 Kürt gencinin “eylemci” denilerek, bir 
arabanının içinde sorgusuz sualsiz kurşuna dizilerek cezalandırıl-
ması emrini veren başbakan, özgürlükleri koruyacağını vaat ediyor. 
İşe bakın! Katledilen gençleri terörist diye basına tanıtan, sonra-
sında bu gençlerin eylemlerle hiçbir ilişkisinin olmadığı ortaya çı-
kınca bir özür bile dilemeyen elli kanlı başbakan özgürlükleri koru-
yacağını vaat ediyor. Roboski ‘de akan kan henüz sıcaklığını kay-
betmemişken, başbakan, özgürlüklerin değil ancak yeni katliamla-
rın faillerini koruyabilir. Bunu biliyoruz çünkü bugüne kadar kanıtla-
dıkları tek yetenekleri buydu.  

Leman Teyze korkmadı, korkmayacak. Leman Teyze yılmadı, 
yılmayacak. Çünkü gırtlağında onun sunduğu lokmaların tadını ya-
şatan her devrimci; onun umut veren ışıltılı gözlerini hatırlayan her 
sosyalist Davutoğluları şöyle dursun feriştahlarına bile pabuç bı-

rakmaz.  

( Yeni Özgür Politika 4 Nisan, 2015.)  
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LEMAN FIRTINA ANMASINA MESAJ   

 

Değerli dostlarım, 

Bir insan güzelinden söz etmek için aranızda yer almak istedim.  
Bu buluşma benim için bir anma olayından daha büyük bir anla-

ma sahip.  
77 1 Mayıs’ında o şiddetin yarattığı o kâbus sonrası sığındığım 

evde karşılaştığım bir çift gözden söz etmek istiyorum. 
Işıl ışıl ve güleç;  
gamzelerinden direniş akan ve dünyaya meydan okurcasına ba-

kan, cesur;  
ve sadece insan sevgisini görebildiğiniz  
ve sevgiyle kucaklandığınızı hissettiğiniz o bir çift gözün, zulmün 

önüne diktiği aşılmaz barikatı hatırlıyorum. 
Sonrası cezaevi kapılarında direnişin sembolü olan bir kadın.   
Ana yüreğiyle başlayan hak savunusunu bütün anaların yüreğiyle 

birleştiren bir devrimci. 
Stuttgart’ta ayakta alkışlanan bir insan hakları savunucusu.  
Yani Leman Fırtına. 
 

 

Öldü demeyin sakın.  
O ölürse umut ölür,  
sevgi ölür,  
paylaşım, dayanışma, direniş ölür, 
kararır cezaevi kapılarındaki umut ışığı  
o ölürse yıkılır bütün barikatlar tek tek, 
o ölürse  
o ölürse insan ölür!   
O ölürse  
Mapushanelere güneş doğmaz  
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Ben burada  
bir insan güzelinden söz etmek için aranızda yer almak istedim.  
bu bir kaybın arkasından bir anma değil elbet  
bu bir buluşmadır emek ile,  
cesaretle,  
Lemanca.  
Ben buraya 
ışığıyla yeniden aydınlanmaya geldim. 
Ben buraya 
ona selam vermeye ve ellerinden öpmeye geldim.  
 

 

Metin Ayçiçek. 24 Mayıs 2015.   
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Partizancı yoldaşım Mahmut’un anası  

HAYRİYE ANA-YOLDAŞ İÇİN!  

XWE Metin Ayçiçek 
 

12 Mart 1971 muhtıra darbesi sonrası tutuk-
landığımda ölümden hiç korkmayan gözü 
kara bir gençtim. Ve annem öldüğünde ben 
Ankara Mamak Askeri Cezaevi’nde idim. 
Ziyarete gelemezdi anam ve ben ziyaretime 
gelen dostlarla selam iletirdim anama. Ziya-
retsiz günlerimde, allı turnaların kanatlarına 
yükleyip selamımı, öperdim yedi renk parla-
yan kanatlarını ve salıverirdim tel örgüler 
ardından öte yakaya, sılaya doğru. İşkence 
gecelerinde anamı düşlerdim nedense. 
Dizlerimi iyice karnıma çeker, sağ elimi sağ 
yanağımla yastığım arasına sokarak uyur-

dum geceleri. Anamın kokusunu duyardım, bahar yağardı her yere. Ko-
ğuş penceresinin camından akmaya çalışan her bir yağmur damlası 
önce birkaç milimi adım zor atar, sonra diğer damlalarla birleşerek büyü-
yerek açardı yolunu, aştıkça küçük engelleri coşardı ve sanki kurumadan 
yetişmek ister gibi devrime koşardı… koşardı… koşardı... 

Tahliye olduğum ilk gün, özgürlüğe adım attım ve öğrendim annemin 
iki yıl öncesi öldüğünü. Üzülmeyeyim diye bildirmemişlerdi bana ölümü-
nü ben içerdeyken. Nedense bedel ödemeden özgürleşmenin mümkün 
olmadığı gibi bir duygu korkuttu yüreğimi önceleri. İnsanı böylesine se-
ven, özgürlük için canlarını vermekten kaçınmayan, aşka tapınan bu 
insanlar için, yani bir devrimci için en ağır bedel, sevdiklerinden ayrı 
düşmeyi kabul etmekti elbette. Ve bu tarihin paradoksal gerçekliklerin-
den biriydi. 

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası 6 aylık çocuğumu anasına 
emanet edip ülkeyi terk ettiğimde, polis tarafından arandığım için dört 
yıldır görüşemediğim babama sadece sözlü bir not iletip, sağlık haberimi 
vererek rahatlatmayı düşündüm. İletemedim. El yazımla hazırladığım 
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uzunca mektubum sahibine ulaşamadan bir polis baskınında arkadaşı-
mın evinde ele geçti. 

Polis baskısı eksik olmadı üzerinde. Baş başayken kavgada önlerde 
olmamam için beni iknaya çalışan babam, bensiz yıllarında, polisin onca 
baskısına rağmen, gittiği her kalabalıkta “onlar ülkemizin geleceğidir, 
onlar ülkemizi aydınlatan birer güneştir” söylemleriyle dillendirirdi özlemi-
ni bastırmaya çalışarak. 1985’de sürgünlük yıllarımın ülke ile ilk telefon 
görüşmesinde öğrendim öldüğünü babamın. 

Ve sürgün yıllarında birer birer kaybettiğim bir abla, iki enişte, iki ye-
ğen ve devam eden yaşamlar… 

*** 

Sevgili Mahmut abey, , annenin ölüm haberi için acımı paylaşmak is-
tedim seninle ama beceremedim belki de bunu. 

Sen, ben ve benzerlerimizin yaşamı ne kadar da çok benziyor biribiri-
ne. Farklı siyasal çizgilerde ama aynı idealler için yürümek nihai hedefe, 
ve aynı sevgileri taşımak yürekte, ve acı ve mutlulukta ortaklaşmak! Aynı 
siperde kuşatılmışken düşman ateşiyle, teslim olmayı ve ölmeyi düşün-
meden, son mermimizi sıkmadan son lokmamızı paylaşmak! Yani mey-
dan okuyup ilkel kan bağı öykülerine, emeğin ve özgürlüğün ateşinde 
yanarak kardeşleşmek! 

Sevgili Mahmut abey, yani demem o ki, annenin ölüm haberinde ya-
şadım annemin ölüm haberini. O kadını sağlığında tanıyıp, binlerce ki-
lometre uzaktan da olsa tutup ellerini, sıcaklığını hissederek kanımda, 
gözyaşlarımla ıslatarak yüzüme sürmek isterdim. Kaybettiği Ali İhsan’ın 
yokluğunu ve Mahmut’unun özlemini bir parça giderebilmek için ömrümü 
sihirli bir halı gibi onun ayaklarının altına sermeye bin kez gönüllü olur-
dum. Sihirli perinin verdiği üç istek hakkımı kullanıp Anka kuşu olarak, 
alıp sırtıma annemi, Kaf Dağı’ndan aşırıp Mahmut’a ulaştırırdım. 

Yani demem o ki Mahmut abey, sen ve İlknur yoldaşımın sevgi ve 
saygısının bu kadar yöneldiği; derin acılarla yoğrulmuş, ve yeşertmek 
için baharın yeşilini bu çorak arazide kanını toprağa akıtmış bunca ko-
münistin böylesine sevgisiyle kucaklanmış annen, oğlu yoldaşımız Ali 
İhsan ile birlikte anılarımızda, mücadelemizin daha fazla özveriye ihtiyaç 
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duyduğu zor günlerde siperlerimizde, zaferlerimizi kutlamak için saf tut-
tuğumuz halaylarımızda komünistlerle birlikte olmaya devam edecektir. 

Onlar bizi bırakıp gitmezler Mahmut abey, çünkü bilerler her türden 
ayrılığın acısını. 

Âdettendir, başın sağ olsun denir, biliyorum. Hepimizin başı sağ ol-
sun! 

Ve bilelim ki artık devrimci iradeyi yaşatmak daha fazla emek ve ka-
rarlılık isteyecektir. Çünkü anaların ve son olarak HAYRİYE ÖZKAN 
ananın, yani devrimci irade sağlamlığı, yüksek özveri ve emek saygınlı-
ğının maddede cisimleşmiş görüntüsü olan Hayriye yoldaşın ödediği 
bedeller ve sergilediği duruş ile komünist devrimciliğin kriterlerinde çıta 
daha da yükselmiştir. 

Hangi örgütten olursak olalım, komünist ideallerimizi sende görüntü-
leyeceğiz. Seninle olacağız sokakta, dağda, fabrika ya da tarlada, yani 
emek akan emek kokan her yerde sen kokacaksın Hayriye ana! 

Ve yarın güneş seninle doğacak biliyorum. Çünkü devrim sürüyor, ve 
sürmeye hep devam edecek. 

Sana layık olacağız, sözümüz olsun! 

Ellerinden öperim. 

 

XWE Metin AYÇİÇEK  
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DEV-SOLCU MEMED’İN ANASI ÖLDÜ  

 

Burhan ÖZTÜRK.   23 Ocak 2021    

(Emine Kocalar. 1930-Gaziantep ) 

 

Hayat ilk önce yalnızları vurur. Kimsesizleri.  

Bu kalabalık içinde yalnız kalanları.  

Sokağa çıksak göreceğiz, karşılaşacağız.  

Çıkmıyor muyuz? 

Başka sokaklarda mı dolaşıyoruz? Bilmiyorum. 

 

Bi ana bi oğul kalmışlardı dünyada. 

Başka kimseleri yoktu. 

Bi ana bi oğul. 

Ana doksan, oğul altmış beş yaşında. 

Belki yirmi belki daha fazlası hapiste geçmiş. 

Tartışmasız adanmış bir ömür. 

Şahidim. 

İstanbul’un bir köşeciğine sığınmış koyun koyuna... 
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Bir ana bir oğul. 

Kıyıda köşede. 

Öyle sanıyoruz hep. 

Caf cafları yok. 

Ama biliyorum 

Devrimci 

Adanmış 

Dik 

Konuşmaz 

Yaldızlı laflarla “piyasa” yapmaz. 

 

 

Bizim eski Dev-Sol’cu Memed...  

Bugün Anasını kaybetti. 

Anacığımızı. 

Hayat durmadan akıyor.  

Gidiyor. 

İnsana rağmen. 

İnsan ne ki? 

Bir zerre. 

Zerre-i misvak. 

Sessiz sedasız. Anamızı kaybettik.  

Dev-Sol’cu kararlı, inanmış Memed anasını kaybetti. 

Sessiz sedasız.  

Kimsesiz. 

 

Hayat azgın sular gibi akıp gidiyor. 

Toprak aç. 

Toprak doymaz. 

İnsan aç. 

İnsan doymaz. 

Bugün bizim Kadir’i de toprağa verdik Trabzon’da.  

Çocukluk arkadaşımız. 
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Cenaze namazını kıldık. 

Hakkımızı helal ettik. 

Memed de anasını. 

Memed tek başına kaldı. 

İmgesiz, tek başına. 

Ne hazin...! 

 

Biz genç ömrümüzü verdik devrime. 

Tek başına da kaldık ya...  

Kaldık işte.  

Memed. 

Tek başına. 

Ben biliyorum. 

İğreti kalabalıklar 

Sanal çoğunluklar 

Kimse kimseyi bilmez yığınlar... 

 

Dev-Sol’cu Memed’in anası öldü.!  

Memed bir başına... 

Memed, ne yapacak? 

Ölünün sıcaklığı soğumamışken gecekondusunda  

Memed hangi yastığa yaslanacak? 

Bu yazdıklarımın hepsi bu gün İstanbul’un bir ücrasında,  

bir kimsesiz semtinde,  

bir fakirhanesinde Bizim yaşandı. 

Kalabalıklar içinde yalnız. 

Kitleler içinde pankartsız mı kaldık? 

 

Bizim Dev-Sol’cu Memedin anası öldü bugün. 

Memedin Dünyası....  
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“BU DÜNYADAN PERİHAN PULAT GEÇTİ.”  

(Veli SAÇIK)  

 

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde, faşist diktatör Tayyip Erdoğan’ın 
anti-demokratik KHK’ları ile ihraç edilen kamu emekçilerinin verdiği 
mücadeleye destek olmasıyla bilinen, özgürlük, eşitlik, adalet ve 
sosyalizm mücadelesi olan her eylemin tanıdığı eski Sayıştay hâki-
mi (75 yaşındaki) Perihan Pulat’ı kaybettik.  

Perihan Pulat, Ankara Yüksel Caddesi’nde, KHK’larla ihraç edilen 
kamu emekçilerinin hak taleplerini “işimizi geri istiyoruz” sloganıyla 
yaptıkları tamamen barışçıl ve yasal bir eylem olan bir basın açık-
laması sırasında, 1 Mayıs 2018’de, Perihan Pulat’tan hayli uzakta 
bulunan E.G. adında bir sivil polisin, bulunduğu aları terk ederek 
özel olarak Pulat’ın yanına gelip darp etmesiyle ağır yaralandı. 75 
yaşındaki bir kadına ve üstelik arkasından vurarak darp eden bu 
alçak şerefsiz sivil polis kimse tarafından engellenmeden ve olabi l-
diğince sakin adımlarla tekrar geldiği noktaya gidip, yerini almıştır. 
Bütün açıklığıyla kamera görüntüleriyle belgelenen bu olayda, ola-
yın, sıradan bir polisin sıradan bir tepkisi olmadığı; belirlenmiş bir 
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hedefe doğru sakin adımlarla yürüyerek giden polisin, Perihan Pu-
lat’a yönelik şiddet uygulamakla görevlendirilmiş olduğunu açık ola-
rak sergilemektedir.  

Kamuoyunun büyük tepkisi nedeniyle yargılanması “zorunlu” hale 
gelen polis, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Pulat’ın başvu-
rusunu kabul ederek yargılanmaya başlandı. Sanık polis ne duruş-
maya katıldı ne de mazeret dilekçesi verdi. Mahkeme sanık hakkın-
da yakalama emri düzenlenmesine rağmen cinayete teşebbüs etmiş 
ama görevini sürdürmekte olan polis E.G. duruşmalara katılımı hep 
savsakladı. 

Perihan Pulat, darp edildiği gün yaşadıklarını duruşmada şöyle 
aktardı:  

“1 Mayıs günü Mimarlar Odası önünde beklerken hiç görmedi-
ğim, fark etmediğim bir sırada arkamda bulunan bir şahıs tarafından 
birden havaya fırlatıldım, havada uçtum. Güvenlik kamerası şahsı 
kaydetmiş. Betonun üzerine büyük bir şiddetle baş üstü düştüm.” 
Tanıklar da sanığı kesin teşhis ettiler.  

Emniyet tarafından sunulan görüntüleri izleyen mahkeme heyeti, 
kendilerine iletilen kamera kayıtlarında Perihan Pulat’ın darp edildiği 
bölümün bulunmadığını gördü. Polis, E.G’nin eylemini kayıttan sil-
mişti. Pulat’ın avukatı Alişan Şahin, olay mekânında olan Mimarlar 
Odası kameralarından alınan orijinal görüntüleri mahkemeye sundu 
ve emniyet teşkilatının elindeki belgeleri tahrif ederek saklamaya 
çalıştığı alçakça girişimini kanıtladı. Avukat Şahin’in “Bu eylemin 
sizin annenize veya o sanığın annesine yapıldığını düşünerek bir 
karar vermenizi diliyoruz” diyerek bitirdiği savunması sonrasında 
mahkeme kararını açıkladı:  

 “İşimizi geri istiyoruz" talebiyle yapılan tamamen yasal bir ey-
lemde 75 yaşındaki Perihan Pulat'ı darbeden E.G. adındaki polis, “3 
bin lira para cezası aldı” ve ceza ertelendi.  

Sanığın bundan önce de benzeri saldırıların faili olduğunu söyle-
yen Şahin, “Bu kararın da önceki kararlardan bir farkı yoktur. Bun-
dan işkence düzeyindeki saldırılarına cesaret ile devam edecektir. 
Cezasızlık polis şiddetinin meşrulaştırılması ve böylesi eylemleri 
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sürekli kılmaya yönelik bir faaliyettir” diye düşüncelerini aktardı ve 
cezayı sanığa sunulmuş bir “ödül” olarak nitelendirdi.  

Böylece Adalet “layık olduğu yerini buldu!” Yani demokrasi savu-
nucularının öldürülmesini ödüllendiren bir ülke yaratılmış oldu.  

Ve bu darbenin etkilerini hep yaşayan demokrasi ve özgürlükler 
aktivisti, 75 yaşındaki eski Sayıştay hâkimi, Ankara’nın ‘Perihan 
Ablası’ 1 Mart 2021’de tedavi gördüğü hastanede solunum yetmez-
liği rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.  

Veli SAÇIK’ın dediği gibi: “Perihan Pulat bu alçak saldırı sonrası 
bir daha hiç iyileşmedi ve bugün hayatını kaybetti. Sayıştay Hâkim-
liğinden emekliydi ama insanlıktan hiç emekli olmadı. Bu dünyadan 
Perihan Pulat geçti.”  

Evet, Bu dünyadan Perihan Pulat geçti. Ve dünya itibarını yeni-
den kazandı. Ve umutlar yeniden yeşerdi. Zulmün kanattığı yaralar 
ve morarttığı gözlerle bakıyor olsak da, onun göz bebeğinde parıl-
dayan ışık, dünyayı yeniden aydınlatmaya yeterlidir.   

 Özgürlüğün Perihan Abla’sını tanımlamak zor. “Toplumun, 
mekânın, kentin, sokağın, direnişin, eylemin, havanın, suyun, kaç 
kuşağın birden hafızası olur musun? Öyleydi Perihan işte. Tek başı-
na hafıza mekânıydı. Hiç unutulmaz, hakikaten hiç unutulmayacak.”  

Unutulmayacaktır elbette! Dostlarının söylediği sözleri hepimiz 
yürekten katılarak bir ant gibi her gün bilincimize bir kez daha kazı-
yarak yazacağız: “Can ablamız.. Seni saçında papatyalar örülü, 
yüksel kokusuyla hatırlayacağız. Yüzünü paramparça edenleri de 
unutmayacağız. Sana söz olsun fedakâr ana.”  
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“ Hayat sürüyor ve 
yalnızlık hissindeysek, 
geçmişteki birlikteliği-

mizde bir sorun var 
demektir...” 

(Atila KARAGÖZ ) 

 

                  Şaban İba ziyarette annesiyle.   

 

 

 

 

 

 

“Ömrümüz, kendimizle baş başa kalmış 
yalnızlığımız nihayetinde.  

Ufkumuzda bir büyük devrimin düşü.  

Geçip gidiyoruz hayatın içinden.  

Sitemsiz, sessiz.  

Ömürlerini devrime adanmış ömürleri-
mizin peşinde geçiren analara…  

(Nuri ÖDEMİŞ  )  

 

M.K. Kaçaroğlu annesiyle.    
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ONLAR, DIŞARDA DA İÇERDE DE TEK BİR VÜCUTTU! 
ÇÜNKÜ ONLARIN HAYALLERİ GÖKYÜZÜ GİBİ SINIRSIZ 
VE SINIFSIZDI !  

Bu fotoğraf ne bir ev ziyaretinde çekilmiş dostluk hatırasıdır, ne 
de akrabalar arası bir buluşmanın belgesidir. Bu fotoğraf 12 Eylül 
Askeri Diktatörlüğünün zindanlarında, sosyalist devrimcilerin aileler 
boyu dayanışmasının bir belgesidir. Geleceğe yönelik özlemleri bü-
tünleşen insanların sıcacık dayanışmasının görünümüdür.  

 
Gülefer ve Necmettin Gökçe / Adalet ve Muzaffer Erbaş 

Ünzile ve Atila Karagöz 

 

Eli kanlı bir diktatörlüğün, binlerce yıllık sınıfsal sömürü sistemlerine 
başkaldıran çağdaş Spartaküsleri sindirmek için gerçekleştirilen 
acımasız zulümlerin bir belgesidir.  
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Ve onlar, onurumuz, 

 

CUMARTESİ ANNELERİ  
 

İnsanlığın adalet arayışının ve hiçbir zaman bitmeye-
cek bir direnişin onur abideleri! Mücadeleniz yolumu-

zu aydınlatan ışıktır. Mücadeleniz, mücadelemizdir.  

 

 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          505 

 

NECMETTİN GÖKÇE’NİN, KIZI YILDIZ GÖKÇE’YE  

CEZAEVİNDEN YAZDIĞI MEKTUP   

21 Haziran 1986   
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KURTULUŞ SEMPATİZAN ÖRGÜTLENMESİ 

(Almanya) Yayın Organı 

KATILIM’da  

BİR TARTIŞMA ÜZERİNE 
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12 Eylül sonrası bunalımlı bir dönemi noktalamak ve geleceğe yöne-

lik yeni açılımları saptamak amacıyla, ve 12 Eylül'den yaklaşık 1.5 

yıl sonra ilk kez biraraya gelen Merkez Komitesi Mart 1983'de yaptı-

ğı toplantıda kadın yoldaşlarla ilgili tutumlara yönelik de bazı karar-

lar almıştı. Bu kararların 3. maddesi dışında kalan maddeleri daha 

sonraki süreçte politik pratikte yeterince uygulanamadılar. Fakat 

KURTULUŞ, 3. maddenin uygulanması konusunda bütün süreç 

boyunca büyük bir titizlik gösterdi ve hakkıyla başardı da. Söz konu-

su kararın aslı şöyledir.  

"Kadınların örgütsel faaliyetlerimiz içine çekile-
bilmesi için özel çaba harcanmalıdır... 
3- Kadın sorununun ciddiyetinin ortadan kalkma-
sına neden olan esprilerin yasaklanması." 

 
GMK Tam Üyeli Toplantısı Şubat-Mart 1983. 

 
 

 
"Kararın üçüncü maddesinde bahsedilen 'espriler' genelleşmiş bir 

durum üzerine yapılmış bir tespittir. Kadın sorununu ciddi bir biçim-
de tartışabilmenin önüne çıkarılan en kolay engel çoğunlukla bu 
sorun üzerine yapılan ve geriliğin ifadesinden başka bir şey olmayan 
adi esprilerdir. Bu espriler doğrudan doğruya bir ideolojik bakışın 
ifadesidirler. Bu espriler, toplumdaki yaygınlıklarından yararlanılarak 
kadın sorunundaki gerici düşüncelerin, yaygınlaştırılmasının ve ko-
runmasının güçlü silâhlarıdır. Bunların kimler tarafından yapıldığını 
kurnaz kurnaz sormanın gereği yoktur. Yaygındırlar. Nasıl bir top-
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lumda yaşadığımızı unutursak, böyle bir yasaklamanın yaygınlaştı-
rılmasının gereğini kavramak mümkün olmaz. Elbette ki, kadın so-
rununa doğru bakış egemen olduğunda böyle bir yasaklama çaba-
sından söz etmek anlamsız olur. Ama gerici düşüncelerin gülmece 
kılığına girerek saflarımızda dolaşmalarına karşı çıkmanın anlamsız 
bir yönü yoktur." 

 
GMK. 
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BU SAYIDA 

 

KATILIM'ın ikinci sayısını nihayet 
hazırlayabildik. Aslında bu sayıda 
periyodumuzu tutturmak mümkün 
olabilirdi. Fakat KATILIM’a yazı 
sözü veren yoldaşlarımızın yazıla-
rını yayınlayabilmek niyetiyle bir 
gün, iki gün, üç gün bekletelim der-
ken neredeyse bir ayı fazladan ya-
şadık. Ve sözü verilen yazıların 
yarısından azına kavuştuk ne yazık 
ki. 

Değdi mi buna? Elbette. Böylesi 
bir dönemde böylesi bir yayının bir 
hayli zorlanarak üretilebileceğini 
bilmekteyiz. Ama sabırla ve ısrarla 

sürdürmeye çalışacağız bu kez. Hemen yılmadan ve tersine, gide-
rek iddiamızı artırarak. Yoldaşlarımız sahip çıktıkça daha da yetkin-
leşeceğinin ve yetkinleştikçe daha fazla aranır olacağının bilinciyle. 

Bu sayıda Ekin Taciser 'in Rusya'da neler olup bittiğine yönelik 
yazısı belki de yayın çıktığında aktüalitesini yitirecektir. Arkadaşın, 
özellikle yoğun olduğu bir dönemde, KATILIM’a verdiği sözü yerine 
getirmek amacıyla biraz da aceleyle yazdığı yazı bazı eksikleri içer-
se de gelişmelere genel bir bakış sunmaktadır. Hamburg'dan 
Oya'nın yazısı ise, nedense hiç de ciddiye almadığımız ve genellikle 
ilgilenmediğimiz birey psikolojisine yönlendiriyor bizleri. Şaşılacak 
bir şey: Devrimci önderler de sevgi arayışı içine girebilen; bulama-
yınca üzülen, kırılan, etkilenen sıradan insanlar gibi davranıyor lar. 
Ve ilginç bir soru tırmalıyor beynimizi: Bir teorisyenin psikolojisi üre-
timinde ne derece yer alır? Althusser'den sonra bir hayli etkiledi 
çünkü bu soru solu.  

Metin Ayçiçek KATILIM’a iki yazıyla katıldı. Kapitalizmin ekono-
mik yasalarıyla göç sorununa yaklaşımı dile getiren "Kapitalizmde 
'Göç' Olgusu Ve Göçmenlik Sorunları Üzerine Notlar", yazarın da 
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dediği gibi, 1989 da yazılmış. Güncelle bağ kurulmasına yönelik 
küçük bir iki değişiklikten başka bir değişiklik yapılmamış. Bu yazı, 
aynı zamanda Demokratik İşçi Birliği'nin "Birlik" sorununa ilişkin gö-
rüşlerini de dile getirmektedir. "Göçmen derneklerinin Birliği’ne yö-
nelik tartışmaların yeniden aktüalite kazanacağı düşüncesiyle yayın-
lanmıştır.  

Ayçiçek'in ikinci yazısı ise, İsviçre'de yayınlanan (KATILIM’ın 1. 
sayısından sonra yayını durduruldu) İNFO-BÜLTEN'in son sayısın-
da "kendisine yönelik olarak yazıldığını" düşündüğü "Cımbızlama" 
başlıklı yazıya cevap niteliği taşımaktadır.  

KATILIM, Ayçiçek'in iddiasını doğru bularak cevap hakkını kul-
lanmasına olanak tanıdı.  

"Cımbızlama" başlıklı yazıya ilişkin olarak KATILIM da birkaç söz 
söylemek istiyordu. Fakat Ayçiçek'in yazısını yeterli bir cevap olarak 
değerlendirerek ayrı bir yazı yazma gereği duymadı. Fakat doğru-
dan kimliğimize ilişkin olan söz konusu tartışmada İsviçreli yoldaşla-
rımızın tepkilerinin ne olduğunu da doğrusu çok merak etmekteydi. 
"KATILIM beklediğini bulamadı" diyebiliriz. Bize yansımadığı için, 
bilebildiğimiz kadarıyla İNFO-BÜLTEN'e yeterince tepki olmadı. Di-
leriz, bundan sonra böylesi çirkinliklere duyarsız kalınmaz.  

Bu sayıyla birlikte bir çalışmanın sözünü veriyoruz. KATILIM, şe-
hitlerimizi biyografileri, anıları, fotoğraflarıyla birlikte bir kitap içinde 
toplamak istiyor. Yardımcı olunursa güzel bir çalışma gerçek-
leştirmiş olacağız. Sahip olduğumuz onuru şehitlerimize borçlu ol-
duğumuzu unutmayalım. 

Ve KATILIM 'a şiir, öykü vb., edebi ürünler gönderen yoldaşları-
mıza bir hatırlatma: Bu türden ürünler seçmeye tâbi olacaklar. Bize 
gönderilen her eseri hemen yayınlamayacağız. Belirli bir düzeyde 
bir seviye aranacak. Ve yayınlanmayan eserleri de geri göndermiyo-
ruz. Lütfen bir kopisini de kendiniz için saklayınız.  

Yoldaşlara çalışmalarında başarılar dileğiyle.  
 
KATILIM. Eylül-1993.    
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BİR YAZININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ.  
 

BİR PROTESTONUN PROTESTOSUNA İLİŞKİN  
SANSÜRLÜ KISA NOTLAR. 
 
İ. Metin AYÇİÇEK  
 

1.  
Doğrusu İnfo-Büiten'in artık yayınlanmayacağını duyduğum za-

man, hiç de üzülmedim. Düz mantık içinde düşünmeye alışık birileri 
hemen şöyle bir sonuç üretebilir: "Eh, üzülmediğine göre, sevinmiş-
sindir?" 

Hayır, sevindim de diyemiyorum. Sevinmedim, ortada sevinilecek 
bir olay da yoktu. O kadar anlamsızdı ki benim için bu yayın, bu ha-
liyle yokluğunun daha yararlı olacağını düşünmeme rağmen sevin-
medim. Sadece olay üzerine düşündüm, "nereden nereye geldik", 
diye. 
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Hazmedemediğimiz birçok şeyi bir arada yaşıyoruz. Yaşamak zo-
rundayız da bir süre daha. Ama konuşarak, tartışarak, ayrışarak. Bu 
süreci böyle yaşamak zorundayız: kızmadan, anlayışla, ama bir 
şeyleri de yutmadan. Görmezlikten gelmenin, düzelmenin yolu ol-
madığını biliyoruz. 

2.  
Yoldaşların çoğu cezaevindeydi o dönemde. Çoğu parasızdı, dı-

şarıyla sağlıklı ilişkiler kurulamamıştı ve doğal olarak dışardakiler-
den daha fazla morale ihtiyaçları vardı. İyi niyetli bir girişim gerçek-
leşti İsviçre'de. Birileri bir yayın çıkarmaya başladılar, cezaevleriyle 
dayanışmayı sağlamak ve onları (çok eleştirdikleri) yalnızlık duygu-
sundan birazcık olsun kurtarabilmek için. Yayında: cezaevleri için 
toplanan bağışlar; bağışların nereye ne kadar aktarıldığına ilişkin 
ayrıntılı bilgiler; cezaevlerinden dışarıya gönderilen mektuplar 
vs..yer alıyordu. Yapılan çalışmanın yazılı raporu gibi bir fonksiyona 
sahipti sanki, rapor alışverişinin iyiden iyiye unutulduğu bir dö-
nemde. Çapının çok üzerinde bir etki yaratıyordu bende. Dayanışma 
ruhunun (bir kaç kişiyle sınırlı olarak kalsa da) diri tutulmaya çalışı l-
dığını görmek ruhumu yeniliyordu. İçinde, o çok meraklısı olduğu-
muz yüksek düzeyli teorik / politik yazılar yoktu. Devrim taktik ve 
stratejileri anlatmıyordu. Örgütlenme üzerine yüzlerce kez denenmiş 
modellerin deli saçması tekrarlarını yapmıyordu. Ama perspektifi, 
üzerinde çalışma yapacağı alanın tanımlaması netti. Efendice, cid-
dice bir şeydi. Yayıncıları bu işi iyi bilen bir kaç kişiydi. Ve Avrupa'da 
faaliyetsİzliğin başlangıç yılları ve süreçte düzenli gerçekleştirilen 
neredeyse tek faaliyetti. 

Sanırım, çoğumuzdan beklediği gerekli desteği asla görmedi bu 
yayın. Her şeyin şaşılacak bir düzensizlikte gerçekleştiği 
(=gerçekleşmediği) bir ortamda şaşılacak bir düzenlilikte sürdürdü 
çalışmasını. Sonra yayınlayanların üzerinde kaldı bu yayın. Üstelik 
başlarını olabildiğince ağrıtarak. Sonra bu girişimin birileriyle tar-
tışmalarını hatırlıyorum. İyi niyet yetmiyor, tartışmada yöntem de 
bilmek gerekiyor. Karşılıklı hatalar yapılmıştı ve böylesi durgun bir 
süreçte iş yapanın gereksinim duyduğu manevî desteği vermekte 
çok cimri davrandık. Üstelik iş yapmayanlar lehine. 

İyi niyetin vurgulanıp takdir edilmesi gerekmez miydi? 
Değerler altüst olunca, kartalın kuzguna leş olması normaldi ar-

tık. 
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3.  
Birileri bir başka yayın çıkarıyorlar yeniden. Üstelik bu kez yayın, 

faaliyetsizliğimizin oturduğu, yerleşik bir hal aldığı bir süreçte yaşa-
ma başlıyor. İş yok ki, ne yazsınlar yayıncılar. Perspektif de yok, ilgi 
de yok. iyiniyetli bir girişim olmanın ötesinde bir anlama sahip ola-
mıyor yayın. İlk suç, yayıncıda değil elbette. Yaşanılan dönemin 
tanımını: "değerler kokuşmasının pratik yaşamda sonuçlarını üret-
meye başladığı dönem" diye yapabiliriz. Öncekinden bir farkı, girişi-
min iyiniyetli olmasına rağmen (ki, inancıma göre, günümüzde 'iyi 
niyet, hiç de Marks'ın geçmişte söylediği gibi; cehenneme giden yolu 
oluşturan taşlar, değildir. Öylesine azaldı ki, belki de kıtlık teorisin-
deki gibi: az olduğu için değeri geçmişe kıyasla yüzlerce kez arttı) 
bu kez yayıncıların bu işe yönelik birikimleri de bir hayli yetersiz. 
Politik perspektifleri geri, değerler karmaşasına yönelik tutumu belki 
de farkında olmadan kaosa katkılı olmak yönünde. Ya da kendisi hiç 
bir değer tanımıyor. Bir politik gurubun taraftarlarının sesi olarak 
yayınlanıyor, ama tarihinden kopuk. Buna bir de örgütsüzlüğün ya-
rattığı denetimsizlik eklenince sonuç hiç de "dostlar başına" dedirt-
miyor insana. Dedirtmedi de. İyiniyet, iyiniyet olarak kaldı ama, üste-
lik biçimde de değil, işin özünde gerçekten kötü bir örnek doğdu bu 
kez. 

4. 
Gelenekler -yaygınca ve sıklıkla söylenildiği gibi- tutucudurlar. 

Ama bu tutuculuk sosyolojik olarak bütünüyle ve hemen yadsınacak 
bir olgu mudur? Tabii ki hayır ! Gelenekler, yeninin gelişmesinin 
önüne engel olarak dikildiklerinde tutucu bir fonksiyona sahip olurlar. 
Ama, yaşamlarının her döneminde böylesi tutucu bir fonksiyonla 
yüklü olarak da görülmezler. Hangi büyüklükte olursa olsun, bir top-
lumsal şekillenmenin (ulus, devlet, parti, örgüt, aşiret, aile, meslek 
gurubu vb.,) ve bu şekillenmeyi tarifleyen insan ilişkilerinin istikrarı 
ve uyumu için elbette toplumun doğal hukukunu oluşturan gelenek-
lere büyük gereksinim vardır. 

Genç sosyalist hareketimiz, mücadele içinde yaratabildiği güze-
lim değerleri gelenek haline dönüştüremeden ağır darbeler yedi. 
Yeni insan değerlerinin şekillediği ve yeni ortak çıkarlara yönelmiş 
(her gelenek aynı zamanda sınıfsal çıkarlarla ilişkilidir) gelenekler-
den yoksun olunca; ideolojik ya da politik sarsıntı dönemlerinde, 
toplumsal ya da ekonomik krizlerde kısaca toplumun yaşadığı büyük 
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sarsıntılarda bireyin sağa sola savrulmasında sınır tamamen orta-
dan kalkar. Zira, bireyin, düşünce ve eylem düzlemlerinde, bulundu-
ğu konumlanıştan çok farklı nitelikler içeren bir yerlere savrulmasını 
engelleyen bir fren görevi de görmekteydi gelenekler. Ve ge-
leneklerden yoksunluk, iç hesaplaşmada çatışan akıl ve duygu kav-
ramlarından duyguyu tamamen ortadan kaldırdığı için bu iki kavra-
mın çatışması (muhasebesi) olan vicdan denilen insanî kavram da 
doğal olarak insandan koptu. 

5. 
Yaşadığımız değerler kaosu öylesi bir noktaya ulaştı ki; artık, bir 

komünist ya da bir Kurtuluşçu olarak değil, ama sadece insan olarak 
ortak düşünmemiz gereken en temel konularda bile o çirkin liberal 
sloganın, "yorum hürdür" düşüncesinin uyduruk belirsizliği içine sı-
ğınıp, günümüzde burjuvazinin bile içine düşmediği sığlıklar da ya-
şayabiliyoruz. Burjuvazinin artık edebiyat dilinde bile kullanmadığı 
aşağılık sokak dilini (argo jargon) sosyalistler politik içerikli yazıla-
rında ya da polemiklerinde kullanabilir hale geldiler. ("Gelmek" söz-
cüğü bir noktadan başka bir noktaya düz satıh üzerindeki hareketi 
anlatıyorsa, yukarda tariflenen duruma ilişkin seviye farkını da belir-
lemek için "düşmüşlerdir" sözcüğüyle bitirmek daha doğru olurdu. 
Ama bunca emekten sonra böylesi bir tanımlama doğrusu katlanıla-
bilir değil.)  

Yunus Emre yıllarca, tekkeye odunun bile doğrusunu (düzünü) 
sokmak için özen göstermiş. Gelenekmiş bu, töreymiş. Marks-
Engels tek kelime için fırtınalar kopardı; bir bardak suda değil dün-
yada yaşadıklarının farkında olarak ve yazdıklarının okunduğunu 
bilerek. Burjuva düşünceyi sadece sistemin kaba görüntüsü içinde 
eleştirmekle kalmadılar. Buna gerek yoktu, zira, sıradan her hangi 
bir işçi bile sistemin kendisi için nasıl kötülükler taşıdığını somutça 
yaşıyor ve biliyordu. Örgütlü mücadelenin nasıl önemli bir meziyet 
olduğunu da. Ama günlük yaşam içindeki sıradan insanın yapama-
dıkları şeyi Marks ve Engels büyük bir ciddiyetle yapıyorlardı. Onlar; 
dile, geleneklere, alışkanlıklara, kültürün bir farklı uzantısı olan zevk-
lere, değerlerin incelikli anlatımı olan espiri anlayışımıza kısaca zi-
hinsel ya da pratik yaşamımızın bütün görünümlerine ve düşünce 
sistemimizin en ücra hücrelerine kadar ustaca sızan idealizmin ideo-
lojik köklerini bit ayıklar gibi tek tek ayıklamış ve etkisiz hale getir-
meye çalışmışlardır. Bunlar öylesine fark edilmez küçüklükte ideolo-
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jik zehirlerdi ki, bilgi birikimimizin yetersiz olduğu dönemlerde örne-
ğin Dühring'i okuyan herkes, okuduklarının tam da "materyalizm" 
olduğuna bin kez yemin edebilirdi. Ta ki Engels'in eleştirisini oku-
yuncaya kadar, Nitekim eğitim çalışmalarında bu küçücük görünüm-
lü büyük yanlışlardan yararlanarak konunun anlaşılıp anlaşılmadığı-
nı test ederdik. Kendisinin materyalist olduğunu sanan çoğu komü-
nistin düşüncelerindeki idealizm böylece çok çabuk açığa çıkardı. 

Ve düşüncede var olan idealizmin pratik yaşamda da bir biçimiyle 
somutlanacağını, yani kendini bir biçimiyle ama kesinlikle dışa vura-
cağını hepimiz biliyoruz. 

Dünyanın o güzelim aydınlanma çağlarında düşüncenin büyük 
önemi varmış ve düşüncedeki zehirli otların ayıklanması bundan 
dolayı önemli ve saygıdeğer bir işmiş. Ve bundan dolayı eleştiriler 
çarpıtılmadan ve öz üzerinde tutularak (elbette gerektiğinde biçime 
ilişkin çarpıklıklar da ) ele alınırmış. İnsanı yeniden keşfettiğimiz 
çağda bunlar değerli işlerdi, insanın yeniden kaybettirilmeye çalışı l-
dığı günümüzde ise bunların bir anlam ifade edeceğini düşünmek 
safdillik olur herhalde. Eh, zaten hep söylemiyor muyduk (benim 
sevgili öğrencilerim, kulaklarınız çınlasın) "somut şartların somut 
tahlili" diye. Ama revizyonizmi eleştirirken de, sıkça: revizyonistlerin 
bu ilkeyi tahrif ettikleri iddiasıyla çıkardık yola.  

Sonra Lenin çıkıp, devrimci basında, "görüşlerimizin farklı anla-
şılmasına neden olabilecek bir tek yanlış harfin bile gözden kaçma-
sına" izin verilmemesini sıkı sıkı tembih etmiş. Çünkü sosyalizm 
eğer gerçekte de Engels'in dediği gibi “bir bilim idiyse, bir bilim gibi 
ciddiyetle ele alınması gerekiyor”muş. Dünyanın büyük politik önder-
leriyle tartışmalara girmiş kelimeler yüzünden.  

Öyküleme dilini kullanarak biraz (günümüz entellektüelizminin öl-
çütlerinden biri olarak en çok takılınan bir konu ve en çok kullanılan 
bir söz olarak) nostaljik bir anlatıma girmekte haklıyız sanırım. 

Yanlış düşüncelere karşı savaşmak; neme lâzımcılığın meziyet 
sayıldığı günümüz dünyasının gittikçe değerlerden yoksunlaşan 
sahte insan ilişkileri içinde insanlaşmanın gerçek ölçütü olarak sap-
tanmalıdır. En azından ben tamamen böyle düşünüyorum ve böyle 
yapmaya çalışıyorum. 

Anlam ifade eden öyle az değer kaldı ki günümüz dünyasında, 
hiç olmazsa elde kalanlarını korumaya çalışmak günümüzün erdem 
ölçüsü olarak kabul edilmelidir. 
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Biçimde yanlış yapılsa da hoş görüle. Derdimiz üzüm yemek ol-
duktan sonra... aramızdaki kavga ancak yeşil bağlar yaratır. 

6. 
İtiraf edeyim ki, Info-Bülten alışamadığım bir yayındı. Belki (o ün-

lü sahte diplomasi diliyle) ben fazla klasik kalıyordum. Olabilir. Her 
şeyin değiştiği iddia edilen bir dünyada yaşıyoruz ve hiç olmazsa 
şimdilik hiç kimse kendi düşüncelerinin en doğru olduğunu iddia 
edebilecek denenmişlik / sınanmışlık güvenliği içinde değildi. Ama 
daha da kötüsü, birey için doğru olan bu tez örgüt için de savunul-
maya çalışılıyordu. 

Oysa benimseyelim ya da benimsemeyelim: bir örgütün, bütünün 
üzerinde görüş birliği yaptığı bir takım düşünce, tez, değer ya da 
ilişki biçimleri vardır. Birey olarak bunlarda da farklılıklara sahip ola-
biliriz ama o örgütün bütününün adına kullanılması gereken araç ya 
da olanaklarda bütünün ortaklığının zemininin korunması temel alı-
nır. Örgüt adıyla çıkarılan bir yayın da bu temel anlayışın, bu basit 
“güven” kuralının dışına çıkamaz. Sorun asgari bir zeminin korun-
ması sorunudur. Ve bu zemin de ortadan kalkınca zaten ortak bir 
isimle adlandırılmaya da kimsenin ihtiyacı olamaz. 

KURTULUŞ ya da Kurtuluşçuluk için de böyle bir zeminin oldu-
ğunu her dönemde söyledik. Bu zeminin genişlemesi ya da daral-
ması anlaşılabilir bir olaydır ama bu zeminin tamamen ortadan 
kalkması kabul edilebilir bir konumlanış olamaz. 

KURTULUŞ 'un demokratik devrim mi sosyalist devrim mi gibi bir 
tartışmasının şu veya bu yanında yer alabilirsiniz. Devrim sorunudur 
bu ve sizin politik hedeflerinize hizmet ettiği sürece bu farklılık birile-
riyle birlikte olmanızı engellemeyebilir. 1917'ye birlikte giden iki de-
vin, Lenin ve Troçki'nin durumları bu noktada çok iyi bir örnektir. Ya 
da Lenin'in Sosyalist Devrimciler'e yönelik 1917 Köylü Sovyetleri 
Kongresi'neki tutumu da benzer. 

Bugün, Kurtuluşçular'ın sadece tutarlı bir demokrat olabilmek için 
zorunlu gördükleri eski üç ilkeye eklenmiş bir dördüncü ilkeleri de 
yok mudur? Cins ayrımcılığına karşı çıkmak Kurtuluşçular'ın (haklı 
olarak) çok övündükleri ve (haksız olarak) kendilerinin diğer sol gu-
ruplardan farklılığını vurguladığını iddia ettikleri bir ortak anlayış 
değil midir? Bu kriter devrim'in değil, insan olmanın kriteri değil m i-
dir? 
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Bir siyasal yayın olmaktan çok magazin türü bir seviyede (bunu 
küçümsemek için söylemiyorum, sadece bir nitelik saptaması) içerik 
ve üslup yansıtırken İnfo-Bülten'in (ister iç bülten olsun ister bir der-
gi) "Kurtuluşçuların sesi" olduğunu her defasında okumak doğrusu 
yüreğimi inceden inceye sızlatıyordu. Daha ilk sayısında bir öykü 
denemesinde gördüğüm anılara ve anı yazarlığına saygısızlık örne-
ği ile kaygılanmaya başlamıştım. Ciddiyetten uzak olduğunu ve bu-
nun için çok da ciddiye alınıp eleştirilmemesi gerektiğini ilân eden 
yayın benim de içinde yer aldığım çok ciddi politik bir ismin taraftar-
larının sesi olduğunu ilân ederken doğrusu kendime hakaret edili-
yormuş gibi bir hissi hep yaşadım. 

Ve yayın kapanırken de aynı ciddiyetsizliği göstererek ilk sayı-
sında ilân ettiği yayın politikasına ne kadar bağlı olduğunu göstermiş 
oldu. 

7. 
Almanya'da çıkmakta olan KATILIM'da yer alan bir protesto üze-

rine iki yazı okudum Info-Bülten'de. Bunların birincisinin dolaylı ikin-
cisinin ise doğrudan muhatabı olduğum için söz konusu yazıların 
tartıştığı sorunlar üzerine de kısaca değinmek istiyorum. 

Burak Kaplan imzasıyla ve "Bir Protesto'yu Protesto" başlığıyla 
yayınlanan yazıya ilişkin söyleyecek tek kelime sözüm yok. Bir kaç 
kez okuyup yeniden yeniden gözden geçirmeme rağmen arkadaşın 
ne anlattığını ya da anlatmak istediğini bütünüyle bir türlü kavraya-
madım. 

Espri anlayışımız farklıymış, doğru. KATILIM kadınlar ve uluslar 
üzerine yapılan her türden espirinin bir ideolojik temelden kaynak-
landığını ya da en azından bir ideolojik yana güç verdiğini düşünü-
yor ve bu konuda dikkatli olmaya çalışıyor. Hele bunlar belden aşağı 
espriler olursa, bunlara katılmamakla kalmıyor aynı zamanda bunla-
rın aşağılık sözler olduğunu da bağıra bağıra ilân ediyor. Bu düşün-
cesiyle KATILIM, Kurtuluş yönetici organlarının, konferans ya da 
kongrelerinin soruna ilişkin olarak geçmişte aldığı kararlara bugün 
de yürekten bağlı olduğunu bir kez daha ilân ediyor. Nitekim, KATI-
LIM'da yayınlanan yazılar bu kararlardı, yoksa kimsenin özele ilişkin 
kişisel düşüncesi değil. 

Yazının belki de en açık cümlesi ne yazık ki aynı zamanda en 
saçma sapan cümlesi olmak kaderinden kurtulamıyor: "Sanki daha 
başka işimiz yokmuşçasına oturmuş bir duvar yazısını tartışıyoruz.". 
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Bu cümlenin arkasından geleni ise (eğer cehaletten kaynaklanmı-
yorsa) insan neslinin bir yarısına saygısızlıktan başka ne an lama 
gelebilir ki? 

Anlaşılması gereken şey şuydu oysa: Sorun, bir duvar yazısı so-
runu değil, kadın sorununa yönelik bakışlarda ortaya çıkan bir tutum 
sorunuydu. Ve ("sosyalist" olduğunu demiyorum) politik olduğunu 
iddia eden herkes bu sorunu yüksek bir duyarlılık düzeyinde tutmak 
zorundaydı. Bunun hafife alınmasına neden olabilecek hiç bir tutu-
mu hoşgörüyle karşılayamayız. Konunun sulandırılmasına neden 
olabilecek bir tutuma izin vermeyiz. 

"Evet. Neden ritmik kadın hareketleri? Düşünüyorum da cevabını 
bulmakta güçlük çekiyorum" diyor arkadaşımız. Bu cümlenin ya da 
söz konusu edilen ritmik hareketin ne anlama geldiğini bilmeyecek 
kadar deneyimsiz bir arkadaşla karşı karşıya olduğumu sanmıyo-
rum. Eğer böyle ise "sansüre hayır" diye haykıran bu arkadaşa hiç 
yazı yazdırmamak gerekirdi. Öyle ya, Kurtuluşçular'ın sesi olacak bir 
yayın gerçekten de Kurtuluşçular'ın sesi olmak durumunda değil 
midir? (Bu arada belirtelim: KATILIM, sanılanın aksine sansürlü bir 
yayın organıdır. Bir yayın politikası vardır ve yayın politikasına uy-
mayan yazıları yayınlamaz. Örneğin belden aşağı edebiyatına yer 
vermez. Yanlışlıkla gönderilen böylesi yazıları yayınlamadığı gibi bir 
de yazarını ayrıca rahatsız eder.) 

Sorularının cevabını araştıran hiç kimse, kendini yeterli görüp 
oturduğu yerden sadece düşünerek amacını yerine getiremez. "So-
ru", zaten, bilginin yetersizliğinin ürünü değil midir? Cevabı bulabil-
mek için araştırmak, öğrenmek, yeterince emek harcamak gerekir. 
Gerçekten cevap arıyorsanız bir de bu yolu deneseniz. 

Cımbızlama başlığını taşıyan Sedat Kalıpçı imzalı yazı ise KATI-
LIM 'ı değil, KATILIM 'da yazan bir imzayı eleştirebilmek için konuyu 
araç olarak kullanmış. Ve tabi böylesi bir önyargıyla davrandığı için 
de haksız olarak eleştirdiği imzanın karşısında kendi eleştirdiği yan-
lışı yapmış. Şimdi, diplomasi falan yapmaya gerek yok. Damda ge-
zer, miyav miyav der, diye tarifleme yapıldıktan sonra bu yaratığın 
adını saklayarak centilmence davranmış olamayız. Olsa olsa kor-
kaklığımızın bir biçimlenişi olabilir bu türden nezaket gösterileri. Ka-
lıpçı'nın yazısında ifade ettiği "Sevgili öğretmen" in I.Metin Ayçiçek 
olduğunu kavramamak için ancak yazarının düşünce sisteminin ka-
lıpları içinde mahpus kalmak gerekir. 
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Öncelikle, yazının bir eleştiri yazısı olmaktan çıkmış olduğunu 
Kalıpçı'ya bildirmekte yarar var. Öğretmeye yönelik, eğitmeye yöne-
lik, yanlışı düzeltmeye yönelik bir niyet taşımadığı için olsa gerek 
yazı boyalı basının derecelendirmelere girmeyen yazarlarının kötü 
sayılabilecek yöntemlerine de başvurmuş zaman zaman. Akıllıca 
övgülerin arkasında yatan yergileri sıradan bir okuyucunun fark et-
memesi mümkün değil. Komünistlerin zul saydığı değerleri (elbette 
onun kadar becerebileceğimi sanmıyorum ama yazarın üslubuna 
yakınlaştırarak söylemeye çalışacağım:) "çaktırmadan" sevgili öğ-
retmenine yüklemiş. "Ablayı, (öğretmenin, sadece eğitim çalışmaları 
sırasında değil, günlük dilde bile kullanmadığı ve sevmediği bir ke-
limeyle:) nasıl kafaladığını" söyletmiş sevgili öğretmenine. Öğretme-
ninin karşı olduğu kavramları kullandırmış ona geçmişte ve kendi 
bugününe suç ortağı yaratmaya çalışmış birazcık. 

Emek, üretir doğru ama üretilen her şeyin olumlu olacağının ga-
rantisini kim verebilir ki. 

Kalıpçı, adresini verdiği Sevgili öğretmenini benim özetlememle 
şöyle eleştiriyor: 

1, Info-Bülten'in bir yazısında çıkan bir cümleyi alarak onu Info-
Bülten'in görüşlerinin bütününü ifade ediyormuşçasına sundun. Info-
Bülten'in baştan bugüne söylediklerinden, yani bütününden koparıp 
bir cümleyle bütününü mahkûm etmeye kalktın. Bu cımbızlamadır.  

2, Eleştirdiğin duvar yazısın altında bir imza vardı. Yani bu yazı-
nın imza sahibini bağlaması gerekirdi. Oysa sen şahsın imzasını 
vermedin yerine "Info-Bülten" imzasını atarak bu cümleye İnfo-
Bülteni ortak ettin, onun üzerine yıktın. "Artık buna cımbızlama değil, 
cımbızlamadan da öte, başka bir şey derler".  

3, Ayrıca bunu kurumlar arasında tartışacağımız yerde KATI-
LIM'ın çıkmasını bekledin ve oradan fırsatçılık yaparak bu eleştiriyi 
(saldırıyı) gerçekleştirdin. "Bu dergide her yazı çizi, çeviri, makale 
altında imzası olanı bağlar... Kulakların çınlasın sevgili öğretme-
nim...vs" 

Yazının bütününe ilişkin saçma sapan bir sürü şeyin eleştirisi bir 
yana, sadece önyargı (ya da niyet mi demek doğru olur, bilemiyo-
rum) insanı ne hallere sokuyor. 

Öncelikle şu soru kafama takıldı. O protestonun altında KATILIM 
- Kurtuluş Sempatizan Örgütlenmesi Yayını (Almanya) ve Kurtuluş 
Sempatizan Örgütlenmesi Almanya Yönetim Kurulu imzaları birlikte 
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yer alıyordu. Altında başka bir imza yoktu. Bu yazıyı benim yazdı-
ğım nereden çıkarılıyor? Bir varsayım olarak: ben kaleme almış ol-
sam bile altında açıkça sorumluluğu üstlenen iki imza var. Ama bu-
na rağmen keyfî bir tutumla protestonun altına imzam koyuluyor. Ve 
(yine üslubuna yakıştırmaya çalışacağım) "Sevgili Kalıpçı", böylesi 
bir yöntemle doğrudan beni eleştirme bahanesini yaratıyor. Oysa 
mademki bir yazının altındaki imza bu kadar öneme sahiptir de böy-
lesine bir duyarlılık başkaları için niye gözetilmez. Ve madem ki her 
yazı imzasını bağlar da imzasını taşımayan bir yazı nedeniyle "sev-
gili öğretmen" niçin eleştiri konusu yapılıyor. Yazıda bir yandan " Bu 
dergide her yazı,... altında imzası olanı bağlar. Lnfo-Bülten'i altında 
Info-Bülten imzası olan yazılar, lYK'yı da altında İYK imzası olan 
yazılar bağlar. Arkadaşlar bunu da bilirler", diyor. Zaman zaman -
LAR, - LER gibi çoğul ekleri kullanılsa da yazı bütünüyle aynı ve bir 
adrese havale ediliyor: "Sevgili öğretmenim". 

Altında yayının ve Almanya Komitesi'nin açık imzaları olmasına 
rağmen sorumluluğun sevgili öğretmenin üzerine yıkılmasında bir 
sakınca görülmüyor. Kalıpçı, kendisine yapılan haksızlığı "cımbız-
lamadan da öte bir şey olarak" tanımlarken, eleştirdiği tutumun daha 
ötesi bir haksızlığı başkasına karşı sergilemekte hiçbir sıkıntı duy-
muyor. 

Benim açımdan sorun böylesi bir protestonun onurlu sorumlulu-
ğunu yüklenmekten kaçınmak değil elbette. Tersine, bu onurun sa-
dece bana havale edilerek birlikte çalıştığım arkadaşlarımın payları-
nın haksız bir tutumla gasp edilmesinin önüne geçmeye çalışaca-
ğım. Onurlandırmaya çalıştığım insanların arasında elbette ki Kalıp-
çı da var. Ama bu iş tek taraflı gayretlerle olamaz. Bunu herkes bilir. 
Karşılıklı çaba gerektirir. Biraz gayret de sizden.  

İki kurumun protesto ettiği çirkin içerikli cümle Info-Bülten'de çıktı. 
Bir yayının, kendi sayfalarında yayınlanmasına izin verdiği yazıların 
doğrudan yazarlarını bağladığını elbette biliyoruz. Ama yıllarca, Kur-
tuluş ve Kurtuluş Yayınlarının çıkarılmasında birinci dereceden gö-
rev almış bir kaç kişiden biri olarak bildiğim bir başka şey de şudur: 
Bir yayında yer alan bütün yazıların, belli bir yayın politikasına da 
denk düşmesi gerekir. Eğer kişisel tatmin amacıyla çıkarılan bir ya-
yınsa ve tatmini her isteyenin istediği her şeyi sansürsüz olarak (tam 
da Burak Kaplan'ın istediği gibi) yazabileceği bir yayın çıkarmakta 
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arıyorsak, söylenecek söz yok. Sadece, bu yayından "Kurtuluşçula-
rın sesi" kelimelerini çıkarırsınız olur biter. Gerisi sizin bileceğiniz iş.  

Ama her yayında, fakat özellikle de politik bir kurumun adını içe-
ren yayınlarda yayın politikasına sahip bir yayıncılık anlayışı, kesin 
bir zorunluluk olmanın ötesinde amaçtır da. Her isteyenin her istedi-
ği saçmalığı yazabileceği politik bir yayın bugüne kadar görülmemiş-
tir ve böylesi bir yayının politik bir amacı olamaz da. Nitekim Info-
Bülten'de, bir yandan Avrupa'daki Kurtuluşçular örgütlenmesine yö-
nelik tartışmalar içine girilirken diğer yandan "fazla ciddiye almayın" 
tarzında uyarılar sululuktan başka bir şey değildir. 

"Kurumlar arasında tartışsaydık” falan gibi iddialara gelince: Her 
halde, protestomuzun, sadece bundan böyle resmî belgelerimizi 
yayınlamayı düşündüğümüz köşenin adı olarak saptadığımız ve 
Kalıpçı’nın da benim için kullandığı "hafıza-ı beşer nisyan ile malul-
dür" sözü bir futbol topu gibi aramızda gidip gelecek. Şimdi bu cüm-
leyi yeniden vurgulayıp bazı şeylerin hatırlanmasına yardımcı olma-
ya çalışacağım. 

"Neden protestolarını İnfo-Bülten'e ulaştırmak için aylarca Katı-
lım'ın çıkmasını beklerler?" diye başlayan bir dizi soru ("yalan" de-
mek kabalık sayılacaksa eğer) gerçeği ifade etmiyor. Gerçek alt üst 
ediliyor, saklanıyor, okuyucuya çarpıtılarak veriliyor. 

Info-Bülten'e ilişkin eleştirilerim, lnfo-Bülten'in ilk sayısıyla birlikte 
muhataplarına iletildi. Üstelik birden fazla tekrarı var bunun.  

Önce, Zürih'ten ve Basel'den iki arkadaşın katıldığı, Stuttgart’ta 
yapılan Avrupa düzeyli resmi bir toplantıda (bir önceki Avrupa Komi-
tesi'nin toplantısı), Zürih'li arkadaşın Info-Bülten için istediği "destek 
ve Avrupa'nın ortak yayını olması" önerisi şahsen tarafımdan ve 
Almanya Yönetim Kurulu'nda bu yayına ilişkin değerlendirmelere 
neden oldu. Daha ilk sayı idi ve yayını çıkaran emeği selamlarken 
eleştirilerimizi ihtiyatla ortaya koymuştuk. Düzelebileceğine inancı-
mız diriydi. Bunu duymamış olamazsın zira Zürih'li arkadaş tarafın-
dan sizlere aktarıldı. 

Ve sonradan Basel'e geldiğimde yayın üzerine yeniden konuştuk. 
Tartışmaya incelikle, yapıcı olarak, umut vadederek katılan Ba-
sel'den bir arkadaşın sorduğu bir soru ve verilen cevap belki biraz 
hafıza yeniler: Örneğin birinci sayıda yer alan anıların üslubunu tar-
tışıyordum ve böylesi bir yazının benim yetkili olabileceğim bir politik 
yayında bu biçimiyle yayınlanamayacağını söylemiştim. Arkadaşım : 
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"Ama, aynı türden cümleler örneğin Fakir Baykurt un kitaplarında da 
yer alıyor" diye çıkış yapmıştı. Cevabım şöyle olmuştu:" Ama, Fakir 
Baykurt’un hiç bir kitabının alt başlığı Kurtuluş Sempatizanlarının 
Sesi değil." Eh, artık hatırlamanız gerekir.  

Ve nihayet, Nürnberg'de yapılan, bizzat Kalıpçı'nın da katıldığı ve 
İsviçre sorumlusunun katılamadığı o malûm tartışmalı toplantıda da 
bu sorunu yine konuştuk. O zaman "ritmik kadın hareketleri" ile ilgili 
duvar yazılı Info-Bülten çıkmıştı ve biz bunu ağır eleştirmiştik. KATI-
LIM'da yayınlanan protestonun biçimlenmesi o tarihte söz konusuy-
du ve bunu size bildirdik. Almanya Komitesi bir bütün olarak bu eleş-
tirinin sahibiydi. Ve bu eleştiriler resmî bir toplantıya katıldığınız sı-
rada yapılmıştı. (Kalıpçı arkadaş için özel not: Bak bunu unutmuş 
olabilirsin işte. Zira sonradan sözlü olarak öğrendiğimize göre, top-
lantıyı İsviçre sorumlusu olarak tanımlanan arkadaşa yanlış aktar-
mışsınız. Yazılı metniniz olduğunu duyduk, ama şimdiye kadar bu 
metin elimize geçmedi. Eski konumlanışta İsviçre sorumlusu olarak 
adlandırılan arkadaşa sizin aktardığınız biçimin tam tersi bir toplantı 
gerçekleştirildiğini, olayın doğru ama rollerin ters anlatıldığını bildir-
dim. Gün gelir üzerine konuşuruz. Aynı arkadaşa bildirdiğim başka 
bir şey daha vardı: "Bir toplantıyı böylesine yanlış aksettiren bir Av-
rupa yöneticisi durumun mantıkî bir açıklamasını yapana kadar beni 
yönetemez. Böyle bir hakkı ona vermem". Bu düşüncemi bugün de 
sürdürüyorum.  

Artık, böylesi önemli bir toplantıyı bile yanlış aktarabilecek bir 
yorgunlukta olduğunuzu kabul ederek duvar yazısı gibi küçücük bir 
konuyu hatırlamanızı beklemiyorum.)  

Bütün bunların tartışılması belki de bir anlam ifade etmemektedir. 
Zira bunların tamamı şekle ilişkin şeyler. Oysa bizim protestoda ifa-
de ettiğimiz şeyin (bak ben de itiraf ediyorum: protestoyu hazırlayan 
mantığın suç ortağıyım ben de) özüne ilişkin tek kelime edilmemiş. 
Aslında bir cümle var ama ben Kalıpçı'nın kendi cümlesinde ifade 
ettiği farklı yorum sahiplerinden olabileceğini asla düşünmedim. 
Böylesi bir hakareti bir komüniste yapmak hiçbir zaman aklımın kö-
şesinden dahi geçemez. Söz konusu cümle şöyle: "Alıntının 'görüş-
lerimize uygun olup olmadığı’ bir yana (bu konuda da yorumlar do-
ğal olarak çeşitlidir)..." 

Bu cümlenin tamamı ayrı bir yazı konusu olabilir. Özetle: 
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1, Duvar yazısındaki ifadenin, Kurtuluş'un görüşlerine uygun olup 
olmamasının tartışılması, ya da böyle bir tartışma varmış yanılsa-
ması yaratabilecek cümlelerin kullanılması (eğer niyetin ve zekânın 
normal olduğu varsayımlarına dayanarak bir tartışma yapacaksak) 
en iyimser yorumla Kurtuluş'tan bir kelime bile anlamamaktır. Oysa, 
en sıradan bir Kurtuluşçu bile kadınlara ve kadın hareketlerine yöne-
lik olarak yapılan böylesi bir terbiyesizliği protesto etme geleneğine 
sahiptir. Zira, belki de Kurtuluş'ta ortaklığımız olarak kalan ve kiml i-
ğimizin şekillenmesinde önemi reddedilemez olan birkaç temel dü-
şünceden biridir bu. Sosyalist demokrasi ve kadın sorunu son on 
yılın en temel üretkenlik alanımız değil miydi? 

2, Böylesi düşüncelerin Kurtuluş'un görüşlerine uygun olup ol-
maması da bizim açımızdan hiçbir şey ifade etmemektedir. Eğer 
Kurtuluş'un görüşleri "ritmik olan kadın hareketlerini destekleme" 
espirisini yapabilecek ve böylesi espirileri hoşgörüyle kabullenecek 
bir niteliğe sahipse yere batsın böyle Kurtuluş. Zira böylesi bir dü-
şünce, demokrasi mantığına ve asgarisinden insan onurunu koruma 
bilinciyle bile temelde çatışacaktır.  

3, "Bu konuda da yorumların doğal olarak çeşitli" olması sığınıla-
cak bir kapı değil utanılacak bir konumlanıştır. Yorumların çeşitliliği 
doğal olmasa bile elbette bir vak'adır. Kadını bir cinsel tatmin aracı 
olarak değerlendiren düşünceler, -niyetleri ne olursa olsun- kadın 
hareketini böylesine aşağılayan bir espiriden epeyce hoşnut olacak-
lardır. 

4, En önemlisi: Bir an için, biçimle ilgili eleştirilerin bütününde 
haklı olduğunuzu varsayalım. İyi ama, öze ilişkin, yani bu türden 
eleştirilerin yapılmamasına ilişkin düşüncelere ne diyorsunuz? Bu 
türden esplrilerin yapılmasından yana mısınız? Burada bir "ironi" 
buluyor musunuz? Yoksa siz de yüzyıllardır bu ilişkilerin korunma-
sında birinci dereceden görev üstlenen "hoşgörülü" liberaller gibi 
böylesi espirilere "büyük bir olgunlukla" gülüp geçiyor, benim gibile-
rini ise "espiri zekâsından yoksun" olarak mı değerlendiriyorsunuz?  

“Cımbızlama” yazısında şöyle söyleniliyor: "Bir şeyin yorumlan-
ması yorumlayanın kafa yapısına, bakış açısına ve niyetine ve dahi 
birçok bileşene bağlı olarak değişir. Kimisi o şeyi protesto ederken 
kimisi onaylar, kimisi gülüp geçer, kimisi bir toplum kritiği görür, ironi 
bulur vs. Bu yorumlar da çeşitli yorumlara tâbi tutulabi lir. Kimisine 
göre şu yorum liberal, bu yorum erkek egemen, öteki yorum devrim-
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cidir. Yorumların yorumları da çeşitlidir. Herkes kendi yorumunun 
ortak değerlere en yakın olduğunu, dahası çakıştığını diğerlerinin 
uzak olduğunu hatta karşı devrimci olduğunu söyler..." 

Derin bilimsel anlamlarla yüklü olduğu için bu paragraf üzerine 
yorum yapamıyorum ama protestomuzda söz konusu edilen alıntı-
nın örgütümüzün geleneklerine, kararlarına, sosyalizm anlayışına 
ters bir yaklaşım içinde olduğunu ve böylesi ifadelendirişleri sadece 
yazılı basınımızda değil günlük sohbetlerimizde de aynı sertlikle 
eleştirmek; bu türden fıkra, espiri, deyim ya da kelimeleri literatürü-
müzden silip atmak gerektiğini bir kez daha iddia ediyorum. 

Bu bir yorum değil Kurtuluş Örgütü MK'sının aldığı, Kurtuluş Ör-
gütü konferanslarının benimsediği, Kurtuluş Örgütü Kongre'sinin 
politik çizgi haline dönüştürdüğü açık bir tutum alıştır. O halde yu-
karda alıntıladığım ve konuya ilişkin görüşlerimizde sanki bir tartış-
ma varmış gibi spekülatif yorumlar vermeye çalışan düşüncelerin "işi 
sulandırmaktan, suyu bulandırmaktan" başka ne anlamı vardır. 
Eleştiri bir yorumla değil bir MK kararıyla temellendiriliyor. Suç üstü 
yakalanmış yavuz hırsız hesabı gürlenmiş, "cımbızlamadan da öte" 
anlamlar bulunmuş bu eleştiride. Oysa Info-Bülten'in bir yerlerinde 
özeleştiriye benzer cümleler bulmaktan büyük mutluluk duyacaktım. 
Özeleştiri yapmanın bir erdem olduğuna inanıyorum. 

Hangi yorumun "diğerinden daha devrimci" olup olmadığı benim 
tartışmamın tamamen dışındaydı. Eğer devrimcilik, sadece politik 
iktidarın değiştirilmesi olayı ise elbette kadın sorunu gibi tamamen 
ideolojik ve toplumsal dönüşümle bağıntılı bir konuyu içermesi şart 
değildir. Ama eğer devrimcilik: politik iktidarın alaşağı edilmesiyle 
yetinmeyip toplumsal dönüşümü de gündeme getiren bir kapsamda 
tarifleniyorsa: elbette ki "kadın sorununa" bakış ve "yarın değil, he-
men" sloganının isterlerinin bugünden gerçekleştirilmesi gerekir. 

Bir tartışmada spekülatif yorumlara neden olabilecek cümleler 
tartışmayı fazlasıyla genişleten cümledir. Kalıpçı'nın yazısında yer 
alan bu tür yarım anlamlı bir cümleye de geçerken değinmek istiyo-
rum: Farklı yorumlarından dolayı günümüze kadar hiçbir Kurtuluşçu 
Kalıpçı'nın yazısında söylediği karşı-devrimci ilân edilme haksızlığı-
na uğramadı. Niyetler dışında ifadelendirilebilen yanlışlar ya da ek-
siklikler konusunda ne kadar geniş yürekli (devrimci bir örgütte ol-
ması gerekenden daha da fazlası) bir siyasal hoşgörü anlayışına ve 



KURTULUŞ BELGELER – 6.                                          527 

 

yapılanmaya sahip olduğumuzun en yakın örneklerinden biri de biz-
zat Kalıpçı'nın kendisi değil midir zaten? 

5, Sadece biçime ilişkin kaldığına, öze ilişkin olarak destekleyen 
ya da karşı çıkan bir yaklaşım içerdiğine göre, Protesto'ya yönelik 
tepkinin bu derece şiddetli olmasını nasıl açıklamak mümkündür?  

Hafıza- ı beşer nisyan ile malûldür ve biz ortak hafızamızı yeni-
lemek için "pekiştirme" işine sayfalarımızda devam edeceğiz. Örgü-
tümüzün ürettiği görüşleri, belgelerden çıkarıp Kurtuluşçulara suna-
cağız. Bundan en çok Kalıpçı'nın hoşlanacağını da biliyoruz. Zira 
İsviçre'ye ilk geldiği günlerde kendisiyle yaptığım görüşmenin bütün 
detayı aklımda: eksikliğini en fazla duyduğu ve bundan dolayı da 
sıkça dile getirdiği en önemli şey, on yıl cezaevinde kalmaktan dola-
yı örgütümüzün bu süreçte izlediği politik hatları izleyememiş olma-
nın yarattığı boşluktu. Kendisine, bu sorunun kolay çözümlenebile-
ceğini, zira örgütümüzün, tam da belirttiği yıllarına ilişkin yüzlerce 
yazı ve dokümanın bulunduğunu, ve belki bir kaç eksiğiyle tamamı-
nın arşivimde yer aldığını; örneğin aylık bir çalışmayla bunların ta-
mamını okuyup öğrenebileceğini söylemiştim. Sanırım koşullarını 
yaratamadığı için neredeyse üç yıl olmasına rağmen ne bu istek 
pratik bir girişime dönüştü ne de bir ikinci kez bu arşivin incelenmesi 
doğrultusundaki istek yenilendi.  

Kalıpçı'nın üç sene önce sıkıntısını duyduğu bu boşluğun yarattı-
ğı negatif sonucu yine Kalıpçı'da yaşamak: bunu, belki de yaşamın 
bize göstermek istediği bir ihtar olarak almak gerekir. 

 
 
KATILIM, Sayı 2. Eylül 1983.   
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Mustafa ÖZTÜRK  

 

Metin arkadaşım,  

sağolasın, 5. kitabı aldım. 1, 2, 3. kitaplar da var. Ama 4. kitap 
yok. Yayımlandıysa bana gönderebilir misin?  

Kişisel olarak 1985 sonrası tartışmaların çok uzağında kaldım. 
Açıkçası pek ilgilenmedim de.  

Şimdi 70’e merdiven dayadığım şu günlerde neymiş, ne olmuş 
şeklinde geçmişi toplu bir süzgeçten geçirme ilginç olur diye düşü-
nüyorum kendi açımdan. 

Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bayram gibi (em i-
nim başkaları da vardır) arkadaşlar meseleye çok duygusal bakıyor-
lar. Şunu unutmamalı hiç kimse, birkaç istisna dışında hemen her-
kes benzer acılı süreçleri yaşadı. Kimi insanların ölmesi, kimilerinin 
ölmemesi, birilerinin hapse girmesi, birilerinin girmemesi bazen ina-
nılmaz tesadüfi gelişmelerle belirlendi.  

Saimekadınlı arkadaşlar benimle ilişkiye geçtiler, orada yaşadı-
ğım süreci temel hatlarıyla betimlediğim bir yazıyı M. Durmuş'a gön-
derdim.  

Bir de dikkatimi çeken şöyle bir şey var anıları okurken. 1975-80 
arasında çok sert ve kanlı bir mücadele yaşandı faşist hareketle 
devrimci hareket arasında. Anılarda bizim kayıplarımız belirtiliyor 
ama çok özel durumlar dışında bizim karşı tarafa vurduğumuz dar-
belere pek değinilmiyor. Doğallıkla üstünden 40 yılı aşkın zaman 
geçmesine karşın insanlar bu konuda hala çekimser. İşin hukuki 
yanını bilmiyorum açıkçası. Bu çekincenin nedeni hukuksal mı, baş-
ka nedenleri olabilir mi bilmiyorum. Örneğin Cevizli'de bir mücadele 
sürdü. Tabii ki çok ciddi kitle çalışması yapıldı ama faşistlerin etkin-
liklerinin kırılması tam olarak nasıl gerçekleşti, orası hep belirsizlikte 
kalıyor. 

Neyse, 4. kitap varsa rica edeyim sonuç olarak. Bu arada fırsat 
bulursam mahkemedeki savunmamı da bir araştıracağım. 
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Şimdi aklıma geldi. Bizim Hacettepe'den tanış Şükrü isminde bir 
işçi arkadaşımız vardı. Hacettepe'deki inşaatlarda çalışan işçilerin 
sendikasından tanıyordum. 12 Mart’tan sonra Karadeniz Bakır İş-
letmelerinden Seydişehir Aluminyum'a, oradan İstanbul'a Berec Pil 
fabrikası, Topkapı Yem Fabrikası vs. ye uzanan bir işçilik yaşamı 
vardı. Bizim taraftarımızdı ve Topkapı'daki arkadaşların önde  gelen-
lerinin hepsinin tanıdığı bir arkadaşımızdı. Benim zorlamamla anıla-
rını kaleme almaya başladı, ama bilgisayarla yazamıyor, deftere 
kalemle yazıyor. Ben düzeltisini yapabileceğimi söyledim.  

İşte böyle böyle oyalanıyoruz arkadaşım.  

Kolay gelsin diyorum sana. (Topal) 

 

16.02.2021.  
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Sevgili Ayçiçek. 

Biraz önce 4. kitabı indirdim ve dikkatimi çekti, öncelikle Atilla Ka-
ragöz'ün konuya ilişkin anlatımına baktım. Atilla İsmet Abi'nin61 Atil-
la'nın evinde olduğu için tesadüfen yakalandığını sanıyor. Bu hata. 
Polisin İsmet Abi'yi tanımamasının nedeni, onun evine gelen timin 
İsmet Abi'yi orada beklememesi. Bizim takip yememiz iki aya yakla-
şan bir süreç. İsmet Abi, ben ve Bekir'in Küçükyalı tren istasyonu 
yakınındaki bir kahvedeki toplantılarımız dahi takip edilmiş. Polis 
İsmet Abi'yi Ümit'in evinde olarak biliyor, o yüzden Atilla'nın evinde-
kinin O olduğunu düşünemiyor. Nitekim Ümit'in evi basıldığında ilk 
soru 'İsmet Öztürk nerede' oluyor. Çünkü İsmet Abi sanırım bir ay, 
belki 15-20 gün öncesine kadar, (tam hatırlayamıyorum), Ümit’in 
evinde kalıyordu. Polis bizim takipten şüphelendiğimizi düşündüğü 
için çok uzun aralıklarla takip etmişler. İsmet Abi'nin de kaldığı evi 
tespit edince bir daha bulaşmamışlar.  

İsmet Abi daha yakalandığımız gece Gayrettepe’de polisler tara-
fından tanındı. Gayrettepe’ye İsmet Abi getirildiği anda polislerin 
“Ooo, İsmet hoş geldin!” vb. yollu seslerini gayet net duydum. Yani 
İsmet Abi'yi tanıyanlar Samsun'dan gelme polisler değil, bizim tim-
den polislerdi. Samsundan polis geldiğinden de emin değilim. Mu-
ammer Başkan'ı arayıp sordum. Onun sorgusu için Samsun’dan 
polis gelmediğini net ifade etti. Bana Samsun'dan gelecek bir polis 
bir şey sormayacağı için Muammer Başkan'a teyit ettirdim.  

Özetle İsmet Abi de hepimiz gibi polis tarafından biliniyordu ve 
takipteydi. Sadece polisin beklemediği bir yerden çıktığı için ilk an-
da, evde tanıyamadılar. Zaten polisin ilk anda insanları tanımasını 
beklememek gerekiyor. Örneğin benim evimde arşivi bulana kadar 
polis “doğru eve mi geldikleri? ” konusunda şüpheye düşmüştü. 

Çok önemli değil belki ama, tarihe bir not düşülüyorsa doğrusu 
bilinsin istedim. 

 

23.02.2021.   
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ZEKİ IŞIL -  17.03.2021.  

Metin abi merhaba, elimde olmayan nedenlerden dolayı Necmet-
tin abi ile ilgili anma yazımı maalesef bulamadım, çok üzgünüm. 
Alınan harddisk dahil  bilgisayardaki tüm belgeleri tarayarak arattım, 
ancak anma yazısına ulaşamadım. 2005 veya 2006 yıllarında arka-
daşlarla anma yazısını paylaşmıştım Büyük bir ihtimalle de o dönem 
Necmettin abi ile ilgili yazı isteyen arkadaşlara gönderdim. Necmi 
abinin kızı Yıldız’a da göndermiştim… Atilla  Karagöz Yıldız’la ko-
nuştuğunu söyledi ama oda ulaşamamış herhalde. Neyse bence, bir 
anı yazısı olarak kayda değer bir yazıydı. Üzgünüm, benim için de 
önemli bir kayıp oldu. Üzgünüm. Sevgilerimle. 

 

 

 

Muammer BAŞKAN – 21.03.2021 

Merhaba, Değerli Ayçiçek yoldaşlar,  

Kurtuluş 6. Kitap hazırlığına hızlıca bakabildim, hem Ipad ekranı 
yetersiz, hem büyük bilgisayar ofiste olduğu için, sokağa çıkma ya-
sağı da var, evde bakabiliyorum.  

Her şeyden önce değerli emeklerinize teşekkür ederiz. Çok de-
ğerli bir çalışma yapıyorsunuz, sağolun.  

Sunuş yazınızda, rütbesizlerin (!) yazmasını, notlar almasını öne-
riyorsunuz bunu çok önemsiyorum. Solcular, CHP de dahil toplumla 
yığınsal bağ kuramıyor. Biz Devrimci Yol'a göre kitlelerle daha az 
bağ kurabiliyorduk. Bir sorun var burada. Ve bu soruyu 30 yıldır so-
ruyorum. Geçmişte de bir ayağı kitle içinde bir ayağı yöneticilerle iç 
içe olan orta düzey yönetici arkadaşlarımız var. Bu alan ne sözlü 
tarih çalışmasında ne Kurtuluş Belgeler'de yer aldı. Ama alanın an-
latacağı çok şey var. 

Bu çağrınız umarım hedefini bulur. Üstelik dinci-faşist iktidarın 
son rötuşları yaptığı bir dönemde kitleselleşmenin anahtarını bulu-
ruz. Sevgi ve saygılarımla selamlar... 
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“KURTULUŞ BELGELERİ” KİTAP DİZİSİNDE 
YAYINLANAN BELGELER 

            

 
 
  Bu çalışmaya ilişkin açıklama notu 
  Sunuş  
  Bu kitabın öyküsü 

  Sosyalist Ahlâk, Devrimci Tavır ve Eleştiri-Özeleştiri Üzerine Notlar  
  Bir Faşistin Ahlâk Üzerine Ahlâksızlığı  

  Genç Kurtuluş’tan arkadaşlara Mektup  
  Ayça’ya Mektup 
 BEKAA’da (Beyrut-Lübnan) Filistin Kurtuluş Örgütü bileşenlerinden 

Cephe-t-ül Nidal Kampında Sosyalist Ahlâk Anlayışı ve Devrimci Tavır” 
üzerine yaptığım seminerin notları. 

 
  Sunuş 
  Teorik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine 

  Eğitim Çalışması, Siyasi Çalışma ve Merkezî Yayın Organı  
  Sosyalist İdeolojik Eğitimin Önemi ve Yöntemi Üzerine  
  Sıkıyönetim, Sosyalist İdeolojik Eğitim Çalışmalarımızı Engelleyeme-

melidir.  
  BSP-D Merkez Organı’nın Eğitim Çalışmaları Üzerine Görüşleri.  

  Teorik Çalışmalarımız Üzerine Dayandırılmamış Hiçbir Siyasal Faaliye-
timiz Kalıcı Olamaz 

  İdeolojik Eğitim Çalışmalarımıza Başlarken “Giriş” Anlamında Açıkla-
malar 
  ERNK İçin Eğitim Örgütlenmesi Taslağı  

  Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-1. 
  Devrim İçin Eğitim Devrimin Eylemidir-2. 

 
  Sunuş 
  Bilmek ve Öğrenmek köşe yazıları: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm. 

Kurtuluş Gazetesi. Sayı 71, 73, 80, 83, 84. 1979. 

SOSYALİST AHLÂK – DEVRİMCİ TAVIR    İ.M.Ayçiçek 

 

 

SOSYALİST İDEOLOJİK EĞİTİMİN ÖNEMİ    İ.M.Ayçiçek 

  

 

KURTULUŞ GAZETESİ YAZILARI    İ. M. Ayçiçek 
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  60’lardan ÖDP’ye Göç ve Göçmenlik. Sosyalist Kurtuluş. Sayı 9. Eylül 
1997.  
  Dokunulmazlığı Yoktur Hiçbir Şeyin, Onurumuzdan Başka. Genç Kur-

tuluş. Yıl 1, sayı 2. Ocak 2000.  
  Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-1. Kurtuluş. 

Sayı 4. Nisan-Mayıs, 2006. 
  Türkiye’de Ulusal Kurtuluş ve Türk Militarizminin Kökenleri-2. Kurtuluş. 
Sayı 5. Haziran-Ağustos, 2006.  

  Homeros’tan Bush’a Savaş Üzerine Notlar. Kurtuluş. Sayı 6. Eylül-
Ekim, 2006.  

  Türkiye’de Etnik Yapı. Kurtuluş. Sayı 10 – Temmuz - Ağustos 2007.  
  Adalı İçin Koçaklama. 17 Ekim 1997.   

  Bir Devrimci Öğretmen: Recep Cüre. Özgür Politika Gazetesi. 05. 
Ekim, 2004  
  Selam Sıtkı Yoldaşım.  

  Nevzat’a    

 
  İsmet Öztürk’e İthaf   

  Sunuş  
  Sverdlov. Kalinin ya da Çörtük İsmet.  XWE Metin AYÇİÇEK    

Doğan Tarkan, Fehmi Bayraktaroğlu  (Resimler.)   
  Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı  
  GMK,  Eylül 1980.   

  GMK,  Kasım 1980.   
  GMK,  Aralık 1980.   

  Yeni Dönem Yeni Görevlerimiz. GMK. (Kurtuluş). 1981.   
  X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-1. Temmuz 1981. 

  X Kentinin ‘a’ Organı ile Merkez Yöneticisinin Yaptığı Konuşmada Mer-
kez Yöneticisinin Notları.  
  Statülerin Askıya Alınması Üzerine Politbüro Kararı. Temmuz 1981 
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  X Kentinin ‘a’ Organının Yazısı: Yazı-2. ( ‘Eylül ? ) 1981 
  Özgün’ün (M.Ö-T) Yazısı. Eylül 1981.  

  Sefer’in (F.B) Yazısı. Eylül 1981.  
  Politbüro’nun 7-8 Kasım 1981 Kararları  

  Program. Kasım 1981.  
  Yoldaşlara Açık Mektup-1 Hulki (D.T.). Şubat 1982.  
  Yeni üye alımına ilişkin Politbüro Kararı. Şubat 1982  

  12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim. Ocak 1982.  
  12 Eylül Hizbini Mahkûm Edelim Kampanyası Sonuçları. Şubat 1982. 

  Ulusal Sorun üzerine. GMK-İÖ. (Barış Derneği Davası üzerine 
EKİM’de çıkan yazılara ilişkin eleştirilere yanıt. Ulusal soruna bakış.)  

  Politbüro Mayıs 1982 Raporu  
  Tüzük   
  Açık mektup-2 Hulki (D.T.)    

  Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Raporları 
  Hulki Yoldaşa İlişkin Politbüro Kararları  

  Proletarya Partisinin Çalışma Tarzı. Kurtuluş Sosyalist Dergi. S.21. 
Şubat 1978.  
  Red ve İnkar. ÖNCÜ Dergisi. Sayı. 2. 12 Haziran 1980.   

  Kitlelerle Bağ Sorunu ve Teorik Eğitimin Önemi. Yeni ÖNCÜ Dergisi. 
Sayı. 2. 12 Haziran 1980.  

 
  İthaf 
  Sunuş 

  Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı 
  Yaşasın Proletarya Sosyalizminin Birliği. R.Kasım. Şubat 1982.  
  EK. R.Kasım. Mart 1982.  

  Yoldaşlar. Hasan Gelen. 12 Mayıs 1982.  
  Yazı. T. Akın. Mayıs 1982.  

  Haziran Operasyonu ve Düşüncelerimiz.  Temmuz 1982.  
  Yoldaşlara Mektup. İşçi Ali. 16 Ağustos 1982. 

  Hareketimizdeki Son Çatlama. GK. Ekim 1982.  
  Hareketimizin İlkeli Davranma Geleneği Üzerine.  
Azad Roj. 8 Kasım 1982.   

  Tasfiyeciliğe Karşı Leninizm’in Bayrağını Yükseltelim.  
  12 Eylül’den Bugüne Hareketimiz. Tasfiyeci Saldırı Yenilecektir. KÖ-

GK. Aralık 1982.  
  Yoldaşlar. GK. Ocak 1983.  
  Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Bazı Öneri ve Tezler. GK. Ocak 1983.  
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  Yoldaşlar. Recep (Hulki). 20 Şubat 1983. 
  Komünistlerin Birliği İçin Öneriler. T. Akın, Mümin, Özgün, R. Kasım. 

  Merkez Hizibin Tasfiyeciliğinin Yeni Bir Göstergesi. Proletarya Dışında 
“Proletarya Partisi” Kurma Aceleciliği.   Şubat 1983. 
  Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü. GMK’sına ve Tüm Yol-

daşlara. Recep (Hulki). Nisan 1983. 
  1983-Mayıs’da Geçici Komitenin GMK’ya ilettiği yazının önsözüdür. 

  TKKKÖ GMK’sına ve Tüm Yoldaşlara.  GK. Mayıs 1983  
  Bir Rapor Üzerine Gecikmiş Bir Cevap. Recep Gökırmak. Mayıs 1983. 

  Yenilginin Ardından Genel Durum. Azad Roj. Haziran 1983.  
  İki Anlayış. Gürkan. 26 Mayıs 1983. 
  GK Hangi Şartlarda Doğmuştur. R.Gökırmak. Mayıs 1983.  

  Birliği Yeniden Örelim. Recep Gökırmak. Haziran 1983. 
  İki Sosyalist İşçi Yazı Kurulu Üyesinin Açıklaması.  

 L.Karadeniz, M.Gürakın. Ağustos 1983.  
  Geçmişi Değerlendirmeden Geleceğe Varamayız.  
M.Şahin. Ağustos. 1983.   

  Proletarya Demokrasisinin Partide ve Devlette Somutlanması Üzerine 
Bazı Görüşler. R.Kasım.  Ağustos 1983.   

  Ulusal Sorun Üzerine. Engin Sadık. Ağustos 1983.  
  T. ve K.K.K.Ö GMK’sına. Hulusi. 26 Ağustos 1983. 

  TKKKÖ GMK’sına. Cumali. 31 Ağustos 1983.   
  TKKKÖ GMK’sına. T. Akın. 5 Eylül 1983.   
  T. ve KKKÖ GMK’sına. R.Kasım.  

  Önsöz. Recep Gökırmak. Haziran 1983.   
  Uzlaşmazlık Politik Bir Çizgi Haline Gelmemelidir.  

M. Sefa. Ekim 1983. 
  Avrupa Sempatizan Örgütlenmesi   

  Hollanda Örgütlenmesi. 

 
  Sunuş 
  Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’yle (USTE) (ISHA) yazışmalar. 
  Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı 

  İçinde Bulunduğumuz Örgütsel Bunalım ve Gelinen Noktada Durum. 
Halil S. Atay.. Şubat/Haziran 1983.   

  Bugün Kürt ve Türk Komünistlerinin Önündeki Temel Görev Yen ilginin 
Çok Yönlü Nedenlerini Açığa Çıkarmaktır. Şefik Yardımcı   

  Sevgili arkadaşım. (D.Tarkan’dan İ.M.Ayçiçek’e.) 8.01.1982. 
  Değerli Yoldaşım (İ.M.Ayçiçek’ten D.Tarkan’a) 25.01.1982. 
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  Sevgili Yoldaş. (D.Tarkan’dan İ.M.Ayçiçek’e) 1.03.1983. 
  Aziz Yoldaşlar. (D.Tarkan’dan Genele ve İ.M.Ayçiçek’e) 14.06.1983  

  Değerli Yoldaşlar (İ.M.Ayçiçek’ten Beyrut’taki yoldaşlara.) 
  TKKKÖ GMK’sine. Avrupa’daki Örgüt Üyeleri. İMA (Almanya), KK (İs-

veç). 
  TKKKÖ Avrupa Özel Organı’na. Cafer Kamil (M.S). Ekim ortası 1982. 
  Abu Ahmed’den (İ.M.A) Abu Said’e (K.K) Mektup. Ocak 1983 

  TKKKÖ- GMK Raporu. Temmuz-Ağustos 1983  
KURTULUŞ - TKKKÖ Merkez Yayın Organı. 

  Yoldaşlar, TKKKÖ. GMK Raporu - Ekim 1983.  
  TKKKÖ- GMK'nin - GEÇİCİ KOMİTE’ ile ilgili olarak aldığı karar.  

TKKKÖ-GMK  
  Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü Geçici Merkez Komitesi. 
Deklerasyon. Temmuz-Ağustos 1983. KURTULUŞ –   

  TKKKÖ Merkez Yayın Organı. 
  Sosyal Şovenizm Saflarımızı Delemez. Cafer Kamil.   

  Anlamsız Bir Kararın Düşündürdükleri. Şefik Yardımcı. 
  Yoldaşlar. K.Sultan. Temmuz 1983. 
  DEB Olayı. S.Yıldız. 14 Mart 1984.  

  Sosyalist İşçi Neden çıkıyor?  
  Sosyalist İşçi Özel Sayısı.1. 23 Ağustos, 1981. (Almanya).   

  Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin.  
  Sosyalist İşçi özel Sayısı.1.  23 Ağustos, 1981. (Almanya).   

  “Demokrasi”ye Geçiyoruz. Sosyalist İşçi. Özel Sayı. Eylül 1983. (İs-
veç). 
  KURTULUŞ Çıkıyor. Sosyalist İşçi Özel Sayı. 1 Mayıs 1984.  

 TKKKÖ'nün GEÇİCİ KOMİTE Örgütü Hakkında Kararı. Sosyalist İşçi 
Özel Sayı. 1 Mayıs 1984.  

  Anılar 
  THKP/C - KURTULUŞ için MİT RAPORU    

 
  Sunuş   

  Dönemin Kısa Kronolojik Tanımı  
  Şaban İba. İsmet Öztürk’ü Hatırlamak. 20 Kasım 2018.   

  İsmet Öztürk. Önsöz Yerine. Haziran 2016.  
  F.Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – I.  

   F.Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – II. 
   F.Yıldız. Sorunlarımıza Genel Bir Bakış – III. 
   Abu Ahmed (İ.M.Ayçiçek)’den GMK ’ya Mektup. 20 Aralık 1983. 
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Fransa.  
   Abu Sabri’den (İsmet Öztürk)’den Abu Ahmed’e Mektup. 9 Şubat 

1982. 
   İsmet Öztürk. Komünist İşçi Partisi Hedefiyle Yola Çıkan Kurtu-
luş’un ‘Yol Ayrımı’.  

   İsmet Öztürk. Küf Kokuları Gelmeye Başlıyor.  
   II. Konferans Tutanağı   

   TKKKÖ. II. Konferans Kararları.  
   TKKKÖ. Tüzük   

   C.K ’dan İ.M. Ayçiçek’e Mektup. 22 Şubat 1984  
   E.T ’den İlyas’a (İ.M. Ayçiçek) Mektup. 13 Şubat 1984. 
   İ. Halef’den Avrupa Organı’na Mektup. 19 Şubat 1984 

   F. Yıldız. Yoldaşlara Cevap ve Savunmam. 5 Temmuz 1984 
   F. Yıldız. Tartışmalar ve Eleştirilere Cevap. Eylül 1984.   

   A. Şerif’ten Abu Ahmed’e Mektup.  4 Ocak 1984. 
  İ. Halef’ten Abu Ahmed’e Mektup   
  E.T ‘den İ.M. Ayçiçek’e Mektup. 21 Ağustos 1984.  

  E.T ‘den İ.M. Ayçiçek’e Mektup. 26 Ağustos 1984   
  E.T ‘den AVRUPA ORGANI’na Mektup. 1984   

  Sadık Engin (Seyfi)’den Abu Ahmed ve Said’e Mektup.  
8 Ağustos 1983. 

  ZAZA’dan Abu Ahmed’e Mektup.   
  Mustafa Yavuz. Hizipler “Demokrasisi” ve “Ekim Sapması” Efsane-
si... 17 Mart 2009. 

  Atila Karagöz. Kısa tanıtım.  
  Yaşamı, Mücadelesi ve Görüşleri ile Yol Gösteriyor.  

Kurtuluş Sosyalist Dergi’nden Yoldaşları. 
  Atila Karagöz. Haziran Operasyonu / Gayrettepe Anısı.  

  İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-1. 
  İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-2. 
  İsmet Öztürk‘den Atila Karagöz’e Mektup-3.  

24 Kasım 1989. Çanakkale Cezaevi.  
  İ.M.Ayçiçek. GOGOL’un Paltosu ya da ÇÖRTÜĞÜN Şapkası Altın-

dan Çıkmak. 16. Kasım 2020. 

 

  İTHAF: Yaşar Çark anısına! K. Kaçaroğlu   /  C.Turan  /  

Ali Kemal İpek  /  S. Kır.    
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  Sunuş  

  Dönemin kısa kronolojik tanımı. 

  Abdurranim Aksoy anısına   

  Unutmadık Unutturmayacağız (Şubat-Mart)   

  Çıkarken. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976.   

  Yol Ayrımı. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme.1). 

Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976.  

  Evrim ve Devrim Aşamaları. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine 
Bir İnceleme.2). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 1. Haziran 1976. 

  Öncü Savaşı Üzerine. ( Geçmişin Değerlendirilmesi Üzerine Bir 

İnceleme.3). Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 7. Aralık 1976. 

  Türkiye’de Ulusal Sorun. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Tem-
muz 1976. 

  Yakın Geçmişin Tarihsel Önemi.  

Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 2. Temmuz 1976.   

  Sosyal Emperyalizm mi, Büyük Han Şovenizmi mi? 

EMEKÇİ Dergisi. Nisan-Mayıs 1975 - Sayı 18-19.  

  TEKEL Direnişi Üzerine. Kurtuluş Sosyalist Dergi. Sayı 37. Şubat-

Mayıs 1980.  

  Görevimiz.  EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982. 

  Örgüte Güven Mücadeleyi Kazanmanın Ön Koşuludur. 

EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982. 

  DİSK ve Barış Derneği Davaları. EKİM Dergisi. Sayı 2.  

5 Ekim 1982. 

  Ermeni Sorunu. EKİM Dergisi. Sayı 2. 5 Ekim 1982.  

  Bazı Yanlış Eğilimler Üzerine. EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 

1982. 

  Çuvaldızı Kendimize İğneyi Başkasına Batıralım. EKİM Dergisi. 
Sayı 3. 17 Ekim 1982. 

  Kürdistan'da da Gelecek Proletarya Sosyalizminindir.  

EKİM Dergisi. Sayı 3. 17 Ekim 1982.  

  Şoreş Çıkarken Kürdistan’da Durum. Şoreş. (Karkerén hemû 

welatan û gelen bındest yekbın) Yıl1. Cilt 1. Sayı 1. Haziran 1980.   

  İlyas’a (İ.M.Ayçiçek) İsveç’te yaşayan Z üzerinden C.K’dan mek-
tup. Kasım 1983.  

  Örgütümüzde Güven Sorunu Üzerine. C.Güneş.  

  Yerel Komite’ye Örgütlenme Konusunda Görüş ve Önerilerimi 
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İleten Rapordur. (İstanbul Kriminal PolisLab. İnceleme. Uzm. 
88/1178.)  

  Yeni Durum ve Görevlerimiz. Leyla, Çağatay, Tarık, Hüseyin, 

Faruk (Naci). 16 Mayıs 1983.  

  Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-I.  İ.Halef. 

  Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine-II. İ.Halef. 

  Tartışmalara İlişkin Bazı Notlar.  Necati Aydın.  

  12 Eylül ve Sonrası Hareketimizin Durumu. Yaman Yavuz. 

16 Eylül 1983.   

  GMK’nın Son Kararı ve Tasfiyeciliğin Yeni Boyutları.   

Kurtuluş-GK. Ocak 1984. 

  Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine.III.  İ.Halef. 

  Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine.IV.  İ.Halef. 

  Hareketimizin Bazı Sorunları Üzerine.V.  İ.Halef. 

  Hatalarımız Ulusal Sorunla Sınırlı Değildir. Eylül, 1983.  

Ender Tahsin.  

  C.K’dan İ.M.Ayçiçek’e Türkiye’den mektup. 4 Mart 1984  

  Avrupa Komitesi’nin 10 Kasım 1984 Tarihinde “K” Yoldaşla Birlik-

te Yaptığı Toplantının Tutanağıdır. Avrupa Özel Organı.  

  Kurtuluş-Belgeler. Asım ÖZ. 2.Ocak,.2021. 

  Bayram IŞIK ile yazışmalar. 

  M.Kemal Kaçaroğlu ile yazışmalar.  

  Nidai MESUTOĞLU  

  Tarih Aktarımına İlişkin M.Yavuz ve S.Kır arasında yazışma.  

  Yayınlanan belgeler dizini.  
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DİPNOTLAR  

                                               
1
 Tırnak içinde yer alan sözcükler aktardığımız ya da ileride aktaracağımız 

yazıların bir kısmında yer aldığı için, bu sunuma, eleştiri amaçlı konulmuş-

tur. Elbette emeğin süresi ve niteliğine ilişkin değerlendirmeler konu olabilir. 
Ama bu, o sosyal üretim içindeki katkımızı ölçebilmek için yeterli bir ölçü 

olamaz. Bedel ödeyen herkesin mağlubiyette de galibiyette de, bazen, hani 
Ay’a insanın ilk ziyaretinde söylediği ve o gün için “cafcaflı bir söz” gibi 
tanımlanan o sözdeki gibi: “İnsan için küçük bir adım olsa da, insanlık için 

çok büyük bir adım” olarak tanımlıyoruz “sıradan” neferlerin emeğini. 
2 

Bu kronoloji “Kurtuluş Kendini Anlatıyor” kitabından aktarılmıştır. Konuya 

ilişkin birkaç tarih ya da not eklemesi tarafımızdan yapılmıştır. (HznN)   
3
 KURTULUŞ Haftalık Gazete’de yayınlanan bu yazının başlığı yoktu. Bu-

raya konulan başlık, aramalarda kolaylık sağlar düşüncesiyle, kitabı “Hazır-
layanlar” tarafından konulmuştur.  
4
 Uygarlık aşaması (Morgan’ın sınıflandırması.)  

5
 Evlilik öncesi cinsel deney.  

6
 KURTULUŞ tarafından 8 Mart Özel Sayısı olarak yayınlanan bu broşür-

deki yazıların yazarları ve yazıların yayınlanma tarihi belirtilmemiştir. Ancak 

yazılarda yapılan alıntılardan yola çıkarak (örneğin: Özel sayıda aktarılan 
"Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal" tarafından yazılan 

"Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik" adlı kitabın ilk baskısının Ocak 
1984'te  İletişim Yayınları tarafından yapıldığı; ve Anna Maria Crispino’nun 

“Kadınlar, Reel Sosyalizm ve Siyasi Alanın Özerkliği” adlı yazısından yapı-
lan alıntının ise ilk ve tek baskısı Metis Yayınları tarafından Şubat 1984’de 
yayınlanan “Devrim Sonrası Toplumlarda İktidar ve Muhalefet” adlı kitapta 

yer aldığı bilindiğine göre) Özel Sayının yayınlanmasının 1984-85 sonrası-
na denk düşebileceği söylenebilir. (HznN.)   
7
 Feministler tarafından kullanılagelen “erkek egemen sistem” kavramı, 

kapitalizm ile sosyalist sistem arasındaki temel farklar tanınmaz haIe getiri-
lerek kullanılmaktadır. Lenin, "Sınıf ve sınıf toplumu söz konusu edilmeden 
'toplumsal sistem' ya da 'toplumsal oluşum'  kavramının yeterince somutluk 

kazanamayacağını" belirtmiştir. (Marksist toplum kuramı)   Nitekim "erkek 
egemen sistem" , sınıflar arasındaki toplumsal farkların neden doğduğu, bu 

farkların ne gibi bir niteliği olduğu belirlenmeden kullanıldığından geniş in-
san gruplarının yönelimler, ilişkileri, mücadeleleri ve görüşleri kavranamaz 

hale gelmektedir. Sosyalist sistem de "erkek egemen sistem" olarak nite-
lendiğinde, sosyalist ideolojinin erkek egemen bir ideoloji olduğu da kabul 
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edilir. Bu oldukça uzun başka bir yazı konusu oluşturacağından şimdilik 

kısa bir alt not olarak düşülmüştür.  

8
 1. KONGRE KARARLARI, BELGELER KİTAP DİZİSİ’nin ileri sayılarında 

toplu olarak yayınlanacaktır. Buraya, bu kitabın ana konusunu ilgilendirdiği 
için, söz konusu Kongre’nin sadece “kadınlara” yönelik bölümü aktarılmış-

tır. TKKKÖ Merkez Yayın Organı KURTULUŞ’un 62. Sayısında (Almanya 
baskısı) yer alan Kongre Kararları başlığı yapılan kontrol yanlışlığı nedeniy-

le ”2. Kongre Kararları” olarak verilmiş; sonrasında el ile düzeltilerek oku-
yucuya sunulmuştur.   
9
 Bu ve benzeri soruları çoğaltmak mümkündür. Fakat bence önemli gör-

düğüm ve özellikle de bu yazıda tartışmak istediğim anlayış açısından bu 

soruları sormayı yeterli görmekteyim. 
10

 Burada “kadro” kelimesiyle kastedilen üyelik niteliğidir.  
11

 K. SULTAN yoldaşın yazısını pratik önerileri açısından girişimci bir faali-

yet olarak görmekteyim. Hem gündem maddeleri hem de K. Sultan yolda-

şın yazılarına ilişkin bir yazı yazmak fikrindeyim.  
12

 Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital (Emek ve Tekelci Kapita-

lizm) isimli kitabın yazarı. Eserinde gerek kapitalizmin eleştirisinde ve ge-
rekse Sosyalist ilişkilerin. mahiyeti açısında son derece önemli olan iş sü-

reci incelenmektedir.  
13

 Feminizm denildiğinde genellikle ak la burjuva feminizmi gelmektedir! Bu 

bir yanılgıdır. Tarihten kadın hakları savunuculuğu anlamına gelmektedir. 
Feminizmin yalnızca kadın hareketi olarak algılanması ve burjuva kadın 
hareketinin esas olarak kadın hakları savunusu olmaktan çıkarak var olan 

düzenin savunma kurumuna dönüşmüş olması, ona karşı haklı bir tepkiyi 
gerektirmektedir. 

Ne var ki, kadın hakları savunuculuğu olarak feminizm tarihen ilerici bir 
karakter taşımıştır. Burjuva düzeninin yerleşmesiyle ve burjuva anlamdaki 

birçok kadın talebinin yerine gelmesiyle feminist hareket içerisinde de fark-
lılaşmalar ortaya çıkmıştır. Komünist hareketin oluşmasıyla birlikte, birçok 

kadın hakları savunucusu çözümün sınıfsallığını fark ederek ona yönelmiş 
ve komünist bir kadın hareketinin oluşmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu 

noktada ara akımların da oluşmasıyla birlikte artık feminizm tek parçalı 
olmaktan çıkarak muğlak bir kavrama dönüşmüştür. Bugün dünyada be lirli 
bir anlamı olan feminizmden bahsedebilmek olanaklı değildir. Artık birçok 

ülkede kadın haklarını, özelde savunma anlamına gelen bu kavram kulla-
nanın bulunduğu bakış açısına göre bir içerik kazanmaktadır. Bütün bunla-

ra karşın kadın sorununun çözümünü sınıf sorununun çözümüne bağlama-
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yan/ bağlayamayan tüm feminist eğilimler burjuva çerçevede kalmaya 
mahkûm ve son tahlilde de burjuvadırlar. Burada kullanılan feminizm terimi 
ise son tahlildeki de dahil burjuva muhtevası içerisinde kullanılmamakta 

tam tersine sınıf sorunuyla nasıl bir içiçeliği olduğunu kanıtlamaya çalış-
maktadır. 
14

 İş bölümünün insanlığa karşı suç olarak sunulması ahlaki bir değerlen-

dirme olarak görünmektedir. Yazarlar tam böyle mi söylüyor kestirmek 
olanaklı değil. İş bölümünün insanlığı sınıflara bölmüş olarak ve dolayısıyla 

sınıflı toplumlarda ezilen sınıfların çektiklerinin sebepleri içerisinde görmek-
le suçlusu olarak ilan etmek ayrı ayrı şeylerdir. İş bölümü değişik faaliyet 

alanları ortaya çıktıkça bir zorunluluk olarak gelişti. Yoksa başlangıçta işe 
karışmış olan hiçbir kötü ruh yoktur. Ve aslında insanların ortaklaşa çalış-

ma yapmak üzere işbölümü yapmalarında kötü olan bir yan da yoktur. İn-
sana karşı işleyen bu tür uzmanlık yanında iş bölümünün bir adım öteye 
giderek üretilenlerin bireysel olarak mülk edinilmesi, dolayısıyla değ işim ve 

sınıfların ortaya çıkmasıdır. İş bölümünün olduğu her koşulda mutlaka bi-
reysel mülkiyetin olması gerekmez. Yazı burada daha özgül bir yanı vurgu-

lamakta ve işler arasındaki hiyerarşi de kadınlarınkinin altta kaldığını anlat-
maktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kadınların 
en az saygıdeğer, en az itibarlı işlere zorlanmaları erkek egemenliğinin 

gerçekleşmesinden sonraya rastlar. Başlangıçta kadınlar en saygıdeğer 
faaliyetleri sürdürmekteydiler. Başka faaliyet alanlarının ortaya çıkışı ve 

bunların kadının üretim alanını kuşatışı sonuçta bunların bir çoğunun elin-
den alınmasını getirmiştir. Bir zamanın iş bölümü içerisinde kimyager, he-

kim olan kadın, başka faaliyetlerle kuşatıldıkça sonunda bunları da kay-
betmiştir.   
15

 İş bölümü kadar işler arasında da bir hiyerarşinin oluşmuş olması bu 

faaliyet alanlarında çalışan insanların ruhsal şekillenmesinin oluşmasına 
önemli katkısı olduğu aşikârdır. Hele işlerin değerli ve değersiz olarak sıra-

lanması kişilerin de işle özdeşleştirilerek değerli ve değersiz olarak tasnifi-
ne yol açmıştır. Bu genellemede genel olarak "değersiz" işlerle uğraşan 
kadın da değersizler arasında en değersiz hale gelmiştir. Bu tasnifin top-

lumda kabul görmesi, yalnızca başkalarına ait bir değerlendirme olarak 
kalmasına olanak tanımaz, birey de doğrudan bu bakısın esiri olur. Bir 

ölçüde ortak yazgıyı benimser. Kadının değersiz görülmesi, kadının bunu 
benimsediği ölçüde belli bir ruh halini, erkeğin de bir başka türden ruh hal i-

ni geliştirmesi doğaldır Sorunu fiziksel kuvvet farklılığının doğurduğu farklı 
davranış biçimleri olarak algılayan anlayışın sakatlığı burada ortaya çık-
maktadır. Fiziksel kuvvet farklılığı tam tamına uydurulmuş, akla uydurucu 

bir bahanedir. Ama ne yazık ki, bu bahaneyi erkekler kadar kadınlar da 
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benimsemişlerdir. Hemen her kadın "erkek" gibi davranmayan erkeği er-

kekten saymadığı gibi. "kadın" gibi davranmayan kadını da aynı ölçüde 
anormal bir yaratık sayar, insan kafası böyle ayırımlarla sakatlanmış oldu-

ğu müddetçe kuskusuz serbest bir gelişim içerisinde olamaz. Bu anlatılma-
sı belki zor ama çok önemli bir noktadır. Toplumsal değişiklikle birlikte dav-
ranış biçimlerinin nasıl değişime uğradığı ve bir dönemde "erkekçe" kabul 

edilen bir davranış biçiminin, bir başka dönemde nasıl aptalca bir iş olarak 
kabul edildiği düşünülürse kavranılması kolaylaşır.  
16

 Braverman iş sürecini tahlil ederken "degraded" (derecesi düşürülmüş, 

aşağılanmış anlamlarına) diye bir kavramı emeğin bir nitelemesi olarak 

geliştirmektedir. Değersizleştirilmiş emek bir yandan basit emeğe doğru bir 
gelişmeyi anlatırken aynı zamanda onun aşağılanmasını ifade etmektedir. 
17

 Üç yazarın Braverman'a burada yönelttikleri eleştiri burada haksız görü-

nüyor. Aynı şekilde daha önce cinsel iş bölümü konusundaki eleştiri de 
böyleydi. Zira Braverman kapitalist iş sürecini tahlil etmekte ve süreci ele 

alırken doğru bir biçimde, karmakarışık bir süreci tahlil ederken, sürecin 
geleneksel ve durgun öğeleri yerine, dinamik öğelerini başlangıç noktası 
olarak alan bir yaklaşım içerisinde bulunmaktadır. Nitekim yazarlarda bu tür 

bir yaklaşımın "hassaslık ve derinlik" kazandırıcı olduğunu teslim etmekte-
dirler. Eklenenler Braverman'ın söylediklerinin üzerine ek lenebilecek olan-

lardır.  
18

 Burada büro işlerinde bir fabrikada olduğu gibi bir düzen kazandırılması 

kastedilmektedir. Nasıl ki, bir seri üretim bandında her işçi son derece sı-

nırlandırılmış, buna karşılık en hızlı çalışma olanağını sağlayan bir işi yapı-
yorsa, büro işlerinde de böyle detaylandırılmasıyla yapılan işin daraltılması 

ve hızlandırılması tasarlanmaktadır.  
19

 Hizmet işindeki bir diğer eğilimde, kompüterleşmenin sonucu olarak 

süpermarket kasiyerleri ve satıcı kadınlar gibi işlerin ortadan kalkmasıdır. 
Bu karmaşık eğilimin derecesini ve sonuçlarını gösterebilmek olanaklı de-
ğil.  
20

 Bu “kopuş” geçmişteki ilişkilerden bir kopuş, ama sanayi ile daha yakın 

bir bağ kurma anlamındadır. Bu yakın bağ biraz aşağıda anlatılmaktadır.  
21

 İşçi sınıfı kültürü ve tecrübesinin bir birinden farklı parçalardan oluştuğu 

ama aynı zamanda bir birliğe de sahip olduğu.  
22

 Braverma'nın pesimizm konusundaki yanıtlarında, Engels'in (İngiltere 'de 

İşçi Sınıfının Durumu"ndan örnekleyerek, "demoralize olmuş işçi" sınıfın-
dan bahsetmenin sınıf mücadelesinde pesimist bir bakış açısını benimse-
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miş olmaya tekabül edemeyeceğini, tam tersine, bunların nedenlerine karşı 
mücadelenin devrimci eylemin gereği olduğunu ifade etmektedir.  
23

 Nedret SENA. “Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur” Yeni AŞAMA 

Dergisi Yayınları. Mart 1988.  
24

 Konfederatif olmanın zorunluluğunu. Akademik örgütlenme özelinde de 

vurgulamıştık. Sosyal Şoven gözlüklere sahip olmayan her sosyalist Diyar-
bakır'daki bağımsız kitlesel bir kadın örgütlenmesiyle, İstanbul’dakinin far-

kını açıkça görebilecektir.  

25
 Erkek egemen kavramı yer yer yanlış karşı çıkışlarla yüzyüze geliyor. 

Bu kavram çerçevesinde ortaya koyduğumuz, sınıflı sistemin bir ikinci yüzü 

olan patriarkalizmdir. Sınıflar elbette ki, ekonomik temelden kaynaklanırlar. 
Ama bu durum tesadüfi olmayan bir biçimde, kadın üzerindeki baskının 
sistemleşmesinin ifadesi olan görüşlerle çakışan görüşler üretirler. Sınıflı 

toplumların genel baskıcı mantığı, erkeklerin kadınlar üzerindeki baskıcı 
mantığıyla çakışır. Ataerkil denilen bu görüşlerin her döneminde egemen 

sınıf ideolojileriyle çakışmasını ve alt sınıfların erkeklerinin egemen sınıflar-
la bu alanda nasıl bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bunun sistemin de-

vamı açısından nasıl hizmette bulunduğunu ortaya koyan bu kavramı kul-
lanmayı özellikle tercih ediyorum. Tamlamanın kurgusu bana da güzel 
görünmüyor ama ifade edileni o kadar güzel ortaya koyuyor ki, kendisini 

sosyalist sanan patriarkları bir anda irkiltiyor olması isabetliliğini bir kere 
daha gösteriyor. Bu kavramda reddedilecek hiçbir şey göremiyorum, zira 

var olan her türlü kurumun, sınıf muhtevasının yanında bir de cinslere göre 
farklılaşmasını ortaya koymayı gerçekliğini tam bir fotoğrafını elde edebil-
mek için zorunlu görüyorum. Bunu daha iyi ifade eden başka Türkçe kav-

ram şimdilik göremiyorum. Her türlü kurumu saran erkek egemenliği, ve 
kadınların bunlara her zaman yandan takılıyor olmaları bir tesadüf değil; ve 

antidemokratik erkek egemenliğini bir çırpıda ortaya koyan bu kavram etra-
fında toplumsal dokunun diğer yanını görmeyi doğru buluyorum ve En-

gels’in aileyi anlatırken kullandığı kavramlar ve benzetmelerle, bunun tüm 
bir toplum boyutunda genelleştirilmesinin hiçbir farkı yoktur.  

26
 Nedret Sena. Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur. Yeni Aşama Ya-

yınları, Ankara, 1987. s.57.  
27

 Rosalind Coward. Sexual Liberation and the Family. s.55.    
28

 Nedret Sena. Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur. Yeni Aşama Ya-

yınları, Ankara, 1987. s.55.  
29

 Age., s.62.  
30

 Age., s.62. 
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31

 Aşil, mahdum, o da bizden. Erkek ve de ölümsüz. Topuk hariç. Ve to-

puktan öldürülür. Erkek egemenliği de ölümsüz (!) ama onun da topuğu bu 

çelişkiden.  
32

 Age., s.50.  
33

 Age., s.51. 
34

 Age., s.51.  
35

 Nasıl, fabrika örgütlenmesi ve teknoloji sınıf karakteri taşıyorsa evi/evişi 

aletleri de cinsiyetçi bir karakter taşırlar. Bireysel kullanma (kim kullana-
cak?-kadın!) göre ve üretici güçlerin gelişkenliğinden çok geri bir teknikle 

yapılırlar. Kapitalizm hem, ev kadınlarının birlikte çalışmalarını istemez 
çünkü daha çok ev aleti satılmalıdır. Hem de kadın emeği karşılığı öden-
meyen emek olduğu için, zamana bağlı olmayıp biteviye yinelenmeyi ge-

rektirdiği için ev aletleri cinsiyetçi karakterdedir.  
36

 Cinsiyetçi baskının boyutu, şu noktada da kendini gösterir. Her türlü bilgi 

ve kurumdan dışlanmışlık, ya da ikinci cinslik, kadını, teknoloji ve yönetim-

de de dolaysız katılımdan uzak tutar. Emekçinin emeğine yabancılaşması 
yanı sıra, kadın emeği cinsiyetçi bir yabancılaşmaya da uğrar. İş kolların-
daki cinsiyetçi istihdam da, kadın emeğini bağlı emeğe dönüştürür. Parça 

parça katıldıkları üretimlerde,  biraraya gelmiş olsalar bile, erkeksiz, çoğu 
meta’yı üretemezler. Bu, işin ve teknolojinin cinsiyetçi örgütlenişindendir.  
37

 Nedret Sena. Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur. Yeni Aşama Ya-

yınları. Ankara. 1987.s.42.  
38

 Age. s.42.  
39

 Age.s.49. 
40

 Bu eklemlenme lafını geçen gün TV izlerken bir arkadaş şevişme sah-

nesinde; “amma eklemlendiler” dediğinde, hem sevişmedeki rolleri, hem de 
laftaki egemenin tahakkümünü çok güzel izah ettiğinin farkında değildi 

elbetteki.   
41

 Age., s.54.  
42

 Türkiye’de işyeri sahibi kadın oranı % 1,2’dir. % 98,8 erkek. Kadınların 

sahip olduğu işyerleri küçük ve önemsiz işyerleridir. TÜSİAD-GENÇ İş 
Adam Der… “ Adam” derneğidirler. Güler Hanım TÜSİAD’da daha çok 

aile’sini temsilen bulunuyor. Sömüren kadın, burjuva kadın, erkek değerle-
riyle ve çok yönlü sebeplerle bu konuma gelmiştir. Ve elbette ki ona karşı 

sınıf mücadelesi yapılacaktır.   
43

 Age., s.30-31. 
44

 Küba devriminin başlangıcına gönderme yapılırken, Maestra’nın kadın 

öğretmen anlamına gelişi de güzel bir tesadüf oldu.  
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45

 Dünkü Milliyet Gazetesi’nde (16 Eylül 1989) Genel İş Adamları Derne-

ği’nin bir araştırması yayımlandı. “Kadınlar, erkeklere oranla, işlerinden çok 

daha az yakınmakta ve işyerlerini kolay kolay değiştirmemekte” diyor araş-
tırma. Bu, Zeynep’lerin zor koşulları ev köleliğine tercih etmelerinin bir so-

nucudur. Bunun önemini ancak Zeynep bilir.  
46

 Age., s.43.  
47

 Age., s.43. 
48

 Age., s.59.  
49

 Necmi Gül. “Ben Doğarken İktidar Olmuşum.”. Yeni Öncü Dergisi. Ka-

sım 1989. Sayı 18. s.29  
50

 Günnur Savran. Sosyalist Feminist Kaktüs. Sayı 7. s. 11.  
51

 Ahmet Ural. “Önsöz”. Kadın Sorunu Erkeklerin de Sorunudur. Nedret 

Sena. Yeni Aşama Yayınları. Mart 1988.  s.12.   
52

 Age.,s.14-15.  
53

 Age., s.15. 
54

 Age., s.17.  
55

 Age., s.19.  
56

 1-BAZI YERLERDE ANLAM DARALTICI ŞEKİLDE KULLANILMIŞ 

OLAN “KADIN HAREKETİ”yle salt Radikal Feminist  Hareketi kastetmiyo-
rum. KADIN HAREKETİ bunlarla birlikte Sosyalist Feministleri, sosyalist 

kadının özel politika ve hareketlerini, çeşitli adlarla kendilerini ifade edenle-
ri, kişi, kuruluş ve dernekleri de kapsar.    

2- Buna bağlı olarak örneğin ilk bölümde sayfa 27’deki özel alanın kap-
sayıcılığıyla ilgili“ parantezdeki feminist’e yapılan atıf kadın hareketi’ni fe-
minist ile sınırlıyor gibi görünmekle derdini yanlış ifade etmiştir.   
57

 Bu mektup ve bir sonraki mektup aynı yoldaşımızın kaleminden çıkmış-

tır. “Ümit’in eşi” imzasını değiştirmek istemedik. İkinci mektuba yerleştiril-
miş pul, açıkça bir sitemi dillendiriyor. Mektubun içine ”Bu da kızımın mek-

tubu” açıklamasıyla konulan not ise, belli ki sitemdeki duyguları kızının da 
yaşadığına ilişkin bir ifade tarzı olarak değerlendirilerek büyük üzüntü duy-
duk. Yoldaşımıza iletilen mektupların, adresin polis tarafından deşifre edil-

mesi nedeniyle ulaşmadığını hemen anladık ve adresi iptal ettik. Kısa bir 
süre sonra ülkedeki yoldaşlarımız “da adresin polis tarafından deşifre edil-

diği ve bu nedenle kesinlikle kullanılmaması” uyarısını yaptılar. Yeni bir 
adres ise iletilmedi. 
58

 Kindergarten= ana okulu  
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59

 Nil arkadaşımızın hastalığı ne yazık ki kanser idi. Söz konusu mektuplar, 

mektup üzerinde “Zerrin’e” notuyla birlikte, Zerrin’e gelen “özel” mektupla-

rın izinsiz açılıp okunması olayıdır.  
60

 Belma Akçura, “Bir Ömür Mücadele Etti, Hiç Konuşmadı”, Milliyet,  

6 Mayıs 2003. 
61

 Söz konusu “İsmet Abi”, İsmet Öztürk (Çörtük İsmet)‘tir.  


