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Tarihte ve Günümüzde
Emekçi Kadýnlar

1910 yýlýnda Clara Zetkin, 8 Mart gününün dünya emekçi
kadýnlar günü olarak ilan edilmesini önerdiðinde, önerisi hemen
kabul edilmiþtir. Ve bu tarihten itibaren 8 Mart günü uluslararasý
bir gün olarak özel bir yere sahip olmuþtur. Kimi çevrelerde, salt
dünya kadýnlar günü olarak kabul edilen 8 Martýn emekçi, yani
kapitalizm koþullarýnda çalýþan kadýnlarýn mücadelesini simgeleyen ve onun kurtuluþunun ele alýndýðý bir gün olmasý büyük bir
öneme sahiptir.
8 Mart, yalýn bir kadýn günü ya da dünya kadýnlar günü deðil, kapitalizm koþullarýnda çalýþan, emek-gücünü en elveriþsiz koþullarda satan kadýnlarýn günüdür. Bu boyutuyla, 8 Mart,
týpký 1 Mayýs gibi, iþçi sýnýfýnýn kapitalizme karþý, sömürü düzenine karþý son kavgasýnýn bir simgesidir. Bir baþka deyiþle, 8 Mart,
çalýþan, emekçi kadýnlarýn sömürüye karþý mücadele günüdür. Bu
nedenle iþçi sýnýfýnýn, bütün insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþu
yönündeki tarihsel mücadelesinin bir parçasýdýr.
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Dünyanýn neresinde olursa olsun, insanlýða karþý her hareketin, faþizmin, ýrkçýlýðýn, ulusal baskýnýn karþýsýnda geliþen her
mücadelede kadýnlar yer almýþlardýr. Naziler tarafýndan idam
edilen Sovyet partizanlarý, Amerikan emperyalizmine karþý savaþarak ölen Vietnamlý kadýnlar, Sandinonun kýzlarý, Pinoþet diktasýna karþý direnen Þilili kadýnlar, Arjantinin Mayo Meydaný analarý,
Güney Afrikada ýrkçýlýða karþý meydan okuyan siyah kadýnlar ve
ülkemizin kadýnlarý küçük bir örnektir.
1976-1980 arasýnda devrimci mücadelenin hýz kazandýðý,
tüm toplumu derinden sarstýðý, yeni bir düzene, yeni bir topluma
duyulan özlem için mücadelenin yükseltildiði bu dönemde kadýnlarýmýz yerlerini almýþlar ve üzerlerine düþen görevi yerine getirme çabasýna giriþmiþlerdir.
Kadýnlarýmýz faþistlerin saldýrýlarýnda direnenlerdi. Saldýrýlara
ve katliam giriþimlerine karþý gece gündüz demeden mahallelerde, gecekondularda, þehirlerde nöbet tutanlardý. Çatýþmalarda,
kavgalarda silah taþýyan, gerektiðinde mermi dolduran, kavganýn en ön saflarýnda bizzat savaþanlardý. Yanlarýnda çocuklarýyla
beraber polis otosunu taþlayan, panzerin önüne atýlanlardý. Boykotlarda en ön saflarda yer alanlardý. Bulunduklarý her alanda
fabrikada, tarlada, imalathanelerde, büroda mücadele edenlerdi. Onlar greve çýkanlarýn arasýnda ön saflarda yer aldýlar. Faþist
katliamlarda, üniversite kapýlarýnda þehit düþtüler. Ýnsanlýðýn gerçek kurtuluþunun devrimle saðlanabileceðini gördüler. Bu amaçla, devrimin ön saflarýnda yer aldýlar. Her türlü zorluða raðmen
devrim yolunda yürümekten ve þehit düþmekten bir an için bile
çekinmediler.
12 Eylül faþist askeri darbesinin ardýndan, ülkede halka
karþý estirilen aðýr terör ortamýnda gözaltýna alýnanlar, en aðýr
iþkencelere maruz kalanlar, gözaltýnda tecavüze uðrayanlar, polis baskýnlarýnda katledilenler arasýnda yine onlar vardý. Yoldaþlarýyla beraber cephaneleri tükeninceye kadar savaþanlar ve bu
uðurda tereddütsüz ölmesini bilenlerdi. Kendi elleriyle kuracaklarý, insanýn insan tarafýndan sömürülmesinin son bulacaðý, insanlar ve cinsler arasýnda her türlü ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlacaðý
bir gelecek uðruna mücadele etmesini bilenlerdi. Cezaevleri içlerinde ve kapýlarýnda seslerini yükseltenlerdi.
8 Mart böyle bir gerçekliðin bir simgesidir.
Ama kapitalizm koþullarýnda çalýþan kadýnlarýn, salt iþçi ol4
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mayýp, ayný zamanda köylü ve küçük-burjuva kesimlerde de mevcut olmasý, çoðu zaman bu gerçekliðin gözden uzak kalmasýna
neden olmaktadýr. Burjuva kadýn hareketinin elinde tuttuðu geniþ
propaganda araçlarýyla yarattýðý yapay bir ortamda yeþeren feminist hareket, kendi söyleminin tüm radikalliðine raðmen, burjuvazinin ideolojik saldýrýsýnýn bir parçasý haline gelmesinin temelinde
de bu yatmaktadýr. Burjuvazi, hemen her zaman, feminist hareketi ve bu hareketin tüm radikal söylemini kullanarak, emekçi
kadýnlarýn, çalýþan kadýnlarýn kapitalizm koþullarýndaki sorunlarýný soyut bir kadýn sorunu haline getirmek istemiþtir. Çoðu durumlarda bu yönde önemli ilerlemeler de saðlamýþtýr.
Öncelikle tüm emekçi kadýnlar, çalýþan kadýnlar, ister iþçi
olsunlar, ister köylü olsunlar, ister küçük-burjuva olsunlar, her zaman ve her yerde burjuvazinin kendi sömürüsünü gizlemeye yönelen bu türden ideolojik saptýrmalara karþý durmalýdýrlar. Bu karþý
duruþ, kadýnýn, burjuva ideolojisine ve burjuva ortamýnda yeniden ve yeniden üretilen baský ve sömürülmesine bir karþý duruþu
demektir.
Tarihte sýnýflarýn ortaya çýktýðý ilk andan itibaren, çalýþan,
emek veren kesimlerin yüz yüze olduklarý tüm insanlýk dýþý baskýlar, ayný zamanda kadýnlarýn, emekçi kadýnlarýn yüz yüze olduklarý
baskýlar olmuþtur. Köleci toplumda, köle sahipleri tarafýndan kölelere uygulanan baskýlar, ayný zamanda köle kadýnlara karþý uygulanan bir baský olmuþtur. Bir tek farkla ki, köle kadýnlar, ayný
zamanda köle sahiplerine yeni köleler yetiþtirmek durumundadýrlar. Ve baþtan köleliði kabul eden, bunu kendisinin bir kaderi
gibi gören yeni ve genç kölelerin yetiþtirilmesi, köle kadýnlarýn,
köle emeði dýþýnda yapmak zorunda býrakýldýklarý bir toplumsal
görev olarak benimsetilmeye çalýþýlmýþtýr. Ayný zamanda köle
sahiplerinin her türden isteðini yerine getirmeye zorlanan köle kadýnlar, böylece köleci toplumun sürdürülmesinde, köle sahipleri
tarafýndan kendisine benimsetilmeye çalýþýlan düzen koruyucu
görevi de üstlenmek durumunda kalmýþlardýr. Bir kölenin, kölelik
koþullarýnýn sürdürülmesi ve korunmasý için yapacaðý ya da yapmaya zorlanacaðý her iþ, ne kadar toplumsal bir görevmiþcesine
sunulursa sunulsun, bir insanýn kendine, kendi insanlýðýna karþý
durmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. Ýþte köleci toplumda köle kadýna, emeðini tüketmekten öte yüklenen görev ve
bunu yerine getirmesi için onun üzerinde yoðunlaþtýrýlan baskýnýn
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niteliði budur. Böylece köle kadýnlar, köle sahiplerinin, kýsacasý
bu toplumsal düzenin egemen sýnýfýnýn ideolojik hegemonyasýnýn
asýl hedefi olmuþlardýr. Bu yüzden de köle kadýnlarýn, köleci toplumda kadýn olarak kendilerine yüklenilen görevler, egemen sýnýfýn ideolojisinde, yani düþüncede üretilmiþ ve onlardan beklenilmiþ
bir toplumsal görev gibi sunulmuþtur. Bu görevinde kadýn, ne
köledir, ne de köle sahibi. O sadece iyi yurttaþlar yetiþtiren basit bir araç, eþyadýr. Ona verilen köle sahiplerinin çýkarlarýnýn genel çýkar olarak sunulmasýyla oluþturulmuþtur. Böylece köleci toplumda köle kadýnlar, kendi sýnýfýnýn bir üyesi olmaktan öte bir
görev ve baskýyla yüz yüze býrakýlmýþtýr. Bu da onun salt kadýn
olmasýyla ilintili hale getirilmiþtir.
Köleci toplumun feodalizme doðru evrilmesiyle birlikte, yeni
egemen sýnýf feodal beyler, yani toprak sahipleri, toprak aðalarý,
eski toplumdan devraldýklarý mirasla yola koyulmuþlardýr. Artýk,
basit bir alet, araç, mal gibi görülen, alýnýp-satýlan köleler yerine,
daha özgür, sadece toprakla birlikte alýnýp-satýlabilen serfler,
köylüler vardýr. Bu sýnýf, feodal beylerin egemen olduklarý toplumsal düzenin sömürülen kesimi olarak, kadýný ve erkeði ile var olmuþlardýr.
Týpký köleci toplumda olduðu gibi, feodalizmde de kadýnýn
yeri, tarlada, bahçede, aðýlda çalýþmak, toprak sahipleri için
çalýþmaktýr. Ancak kadýn, köylü kadýn, ayný zamanda kadýn olarak yeni toprak köleleri yetiþtirmekle yükümlüdür. Tüm iþler içinde ve iþlerle birlikte çocuk yapmak ve onlarý büyütmekle görevlendirilmiþtir. Sýrtýna baðladýðý çocuðuyla çapa yapan, harman
yerinde çalýþan kadýn hep ayný sömürü çarkýnýn içindedir. Erkek
serfler gibi, kadýn da toprakla alýnýp-satýlabilindiði için, çocuk da
toprak sahibinin malýdýr. Doðal olarak kadýn, toprak sahibi için
saðlýklý yeni toprak köleleri yetiþtirmekle yükümlüdür. Aksi halde
cezalandýrýlmasý iþten bile deðildir. Oysa, en elveriþsiz koþullarda
büyütülmeye çalýþýlan çocuklar arasýnda ölüm oranlarý günümüzle kýyaslanmayacak kadar çoktur.
Böyle gelmiþ-böyle gider kavrayýþýyla hiçbirþeyi sorgulayamayan kadýnýn bu yeni köleliði, yerleþik yaþamýn geliþmesiyle
birlikte, evde erkeðin, toprak sahibinin malý olmaktan öte bir deðeri olmayan köylü erkeðin hizmetçisi olmasý belirginleþmeye baþlamýþtýr. Erkek, toprak sahibinin malýdýr ve kadýn evde toprak sahibi adýna onun malýný korumakla yükümlüdür. Sabah tarlada,
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bahçede daha verimli çalýþmasý sahibine daha iyi hizmet etmesi
için erkeðin hizmetçisi kýlýnmýþtýr kadýn. Erkeðin fiziki güçlerinin
çok daha fazla gerekli olduðu bu toplumsal düzende, erkeðe göre
fiziki olarak daha zayýf olan kadýna biçilen bu iþlev, belirgin biçimde kadýnýn kadýn olmasýndan kaynaklanan bir durumdur.
Ýþte kapitalizme doðru evrilen tarih sahnesinde kadýnýn kadýn olarak yeni ve ek hizmetlere sürülmesi, feodalizmle birlikte
daha da belirginleþmesi yeni ideolojik saptýrmalarýn da ortaya
çýkmasýna neden olmuþtur. Ve kadýn bu dönemde þövalyenin
platonik aþkýnýn nesnesi olarak sunulmuþtur. Bu çaðýn tüm sanat ürünlerinde kadýna verilen deðer, hep onun kadýn olmasýyla
yüz yüze býrakýldýðý toplumsal baskýnýn ve ezilmiþliðinin gizlenmesinin ifadeleri olmuþtur. Beyaz atlý þövalyenin kadýnýn kurtarýcýsý
olarak sunulmasý, ayný zamanda burjuvazinin feodalizmden devralacaðý temel mirasý oluþturmaktadýr.
Ve kapitalizmin tarih sahnesine çýkmasýyla birlikte, toprak
köleleri, kapitalistin ücretli köleleri haline geldiler. Artýk iþçiler, bir
köle gibi alýnýp-satýlmýyorsa da, kapitalistin elinde tuttuðu parayla
alýnýpsatýlabilen bir emek-gücü sahibi olarak kendisini yaþam boyu
kapitaliste baðlayan baðlarla baðlanmýþtýr.
Ama bu andan itibaren tarih sahnesinde yer alan ücretliemek, tarihin yeniden biçimlendirilmesinin de koþullarýný yaratmýþtýr.
Adýna proletarya dediðimiz iþçi sýnýfý, sýnýf olarak tüm çaðlarýn
getirdiði tüm pisliklerden haksýzlýklardan, baskýlardan ve sömürülerden kurtuluþun ifadesi olmuþtur. Kadýn sorunu ile birlikte daha
nice sorunlarýn, bu dönemde ve bu toplumda ortaya konulabilinmesinin ve çözümlerinin tartýþýlabilinmesinin gerçekliði de burada
bulunmaktadýr. Artýk proletarya, yani iþçi sýnýfý, kadýn ve erkeðiyle, insanlýðýn kendi kaderlerini kendilerinin yapacaklarý bir çaðýn
baþlangýcý olmuþtur.Bu yeni çað, insanýn bilerek, isteyerek, yani
bilinçle, kendi sorunlarýný ele alabilecekleri ve kendi iradeleriyle,
bilinçleriyle çözebilecekleri bir çaðdýr. Ve kadýn sorunu, çalýþan,
emek veren kadýnlarýn sorunu da bu tarzda çözümlenebilecek
sorunlardan birisidir.
Biraz yakýndan bakýldýðýnda, kapitalizm koþullarýnda ücretli-emeðin durumu ele alýndýðýnda kadýn sorununun da tarihsel
evrimi anlaþýlabilinmektedir. Ve artýk kapitalizm, tüm dönemlerin
getirdiði sorunlarýn en had safhaya çýktýðý ve çözümünün kaçýnýlmaz hale geldiði toplumsal düzendir.
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Bu toplumsal düzende, her sorun gibi kadýn sorunu da
yakýcý hale gelmiþtir. Artýk köleden, serften farklý bir sýnýf vardýr.
Bu sýnýf, sadece kendi emek-gücü ile yaþamýný sürdürmektedir.
Bu sýnýf için mülk edinme sadece bir yanýlsama ve aldatmadýr.
Bu sýnýf, tüm deðerlerin yaratýcýsýnýn emek olduðunun gerçekliðidir. Kýsacasý, iþçi sýnýfý, sýnýf olarak her türden özel mülkiyetin karþýsýndadýr. Onun için tek bir deðer vardýr: Emek.
Ýþte bu deðer, yani emek, iþçi sýnýfýnýn bir niteliði olarak
tüm toplumsal sorunlarýn da çözüm biçimini belirlemiþtir. Artýk
emeðe dayanmayan hiçbirþey kendisini var edemez. Ve kadýn ile
erkeðin iliþkisi, burada sadece emeðe dayanýr. Karþýlýklý ve eþit,
özgür koþullarda verilen emektir ki, onlarýn sevgisini, iliþkisini belirler. Eviþinden, sosyal iliþkiye kadar her yerde ve her þeyde emek
geçerlidir. Proletarya için hazýr hiçbirþey yoktur. O herþeyi emeði
ile yaratmak ve yarattýðý emek ürünlerine sahip çýkmak durumundadýr.
Ýþte kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkan bu yeni sýnýf, yani
proletarya, ayný zamanda kapitalizmin mezar kazýcýsýdýr. Tüm geçmiþin pisliklerini kapitalizmle birlikte tarihin çöplüðüne gömecektir.
Nedir proletaryanýn tarihin çöplüðüne gömeceði kadýn sorunu?
Sýnýflarýn ortaya çýktýðý andan itibaren, egemen sýnýflarýn
sömürülenlere, ezilenlere biçtiði tüm toplumsal roller, her zaman
kadýna ayrý biçimde ve daha da aðýr biçimde yansýmýþtýr. Kadýn,
sadece bir köle, serf ya da iþçi olarak býrakýlmamýþtýr. Kadýn her
zaman ve her yerde, kadýn olmasýndan gelen özelliði ile zora
maruz býrakýlmýþ, boyun eðdirilmiþtir. Erkeðin fiziki üstünlüðü,
kadýnýn boyun eðdirilmesinde bir araç olarak kullanýlmýþtýr. Sabahtan akþama tarlada emek tüketen erkek köylünün, yeniden
kendi emeðini üretebilmesi için, kadýn evde hizmetkâr olarak kullanýlmaya zorlanmýþtýr. Oysa ayný kadýn, tarlada, erkeðin yanýnda, emek de tüketmiþtir. Ezilen ve sömürülen sýnýfýn erkeklerine,
egemen sýnýflar tarafýndan bu bir hak gibi gösterilmiþtir. Bu
þekilde erkeðe verilen hak, ayný zamanda ezilen sýnýflarýn kendi
içlerinde kendileriyle çatýþmalarýnýn bir aracý olarak kullanýlmýþtýr.
Oysa egemen sýnýflarýn amaçlarý, emek-gücünü en ucuza mal etmek ve en verimli biçimde kullanmaktýr. Onlarýn zenginliklerinin,
egemenliklerinin rahatlýklarýnýn tek yolu budur. Ve kadýn, hiçbir
8
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ücret ödenmeksizin, emekçi erkeðin sömürücü sýnýflara daha ucuza
mal olmasýný saðlayan bir araç haline getirilmiþtir.
Fabrikadan posasý çýkmýþ bir halde eve gelen iþçi erkek,
evde kendisine sadece bir imzayla (kimi durumlarda sadece bir
imamýn duasý) baðlanmýþ hizmetkârýn sunacaklarýný ve sunmak
zorunda olduklarýný bilerek yaþamak durumunda býrakýlmýþtýr. Ve
kadýn, doðduðu andan itibaren sadece bu toplumsal görev için
yetiþtirilmiþtir. Ve yüzyýllardýr egemen sýnýflarýn bile isteye sürdürdükleri kadýn-erkek iliþkisi yeniden yeniden var edilmiþtir.Ama
kapitalist bir yerde dur durak bilmez. Týpký fabrikadaki makinalar
gibi, kapitalist de sürekli kârýný artýrma peþindedir. Onun tek amacý
kârdýr ve bunu tasarlanamayacak kadar üst boyutlara çýkarmak
ister. Ve o andan itibaren kadýn emeði de ücretli-emek haline
dönüþtürülmüþtür. Daha düne kadar, erkek iþçiye, bakmakla yükümlü olduðu ailesini en alt düzeyde geçindirecek kadar ücret
vermek durumunda olan kapitalist, ailenin her ferdini ücretli-emek
unsuru haline getirerek, ücretleri azaltmanýn yolunu bulmuþtur.
Kadýn emeði ve çocuk emeði kapitalistin en son göz diktiði emek
olarak devreye sokulmuþtur.
Ve kadýn, kapitalist tarafýndan önce eviþinin doðal bir uzantýsý gibi gözüken, kadýnýn kadýn olarak yapmak zorundaymýþ gibi
sunulan iþin bir uzantýsý gibi görünen iþlerde çalýþtýrýlmaya baþlanýlmýþtýr. Ve herkesin de çok iyi bildiði gibi, bu iþ tekstil alanýnda
dikiþ iþi olarak ortaya çýkmýþtýr. Düne kadar iþçi erkeðin aldýðý
düþük ücretle geçinebilmesi için kadýna verilen bir görev, yani
elbiseyi kendi emeði ile dikmesi, eski elbiseleri yamamasý vb. iþler
için öðretilen dikiþ dikme, dikiþ makinasý kullanma, þimdi kapitalistin konfeksiyon atöyesinde ya da fabrikasýnda kâr getiren bir iþ
haline getirilmiþtir. Kadýn, bu iþ için verilebilinecek en düþük ücretle
çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Ýþçi ailesinin eline geçen para toplamýndaki artýþ, iþçi ailesinin kapitaliste çalýþtýðý zamanýn artmasýyla
birlikte olmuþtur. Artýk erkek iþçinin daha düþük ücretle daha uzun
çalýþtýrýlamadýðý koþullarda eþin emeði devreye sokulmuþtur. Ama
geliþme hiç de kapitalistin beklediði gibi olmamýþtýr. Kadýn iþçiler
de sömürüldüklerini anlamaya baþlamýþlar ve erkekleri gibi kendi
emek-güçlerini en elveriþli koþullarda vermek bilincine ulaþmýþlardýr. Artýk onlar da sendikanýn ne olduðunu, grevin ne iþe yaradýðýný öðrenmiþlerdir. Ve bu andan itibaren, ister erkek iþçiyle birlikte,
ister kendi baþlarýna kapitaliste karþý mücadeleye baþlamýþlardýr.
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Ama kadýn iþçiler bununla da kalmamýþlardýr. Artýk kendi
emek-güçlerinin bilincinde olduklarýndan ve kendileri de emekgücü tükettiklerinden, sadece iþçi erkeðin hizmetkârý olmaya baþ
kaldýrmýþlardýr. Onlar için, her iþçi, cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn
iþçidir ve her birinin emek-gücü ayný biçimde kapitalist pazarda
deðerlendirilmek durumundadýr. Böylece kadýn iþçiler, iþte ve ücrette cinsiyet ayrýmcýlýðýna karþý mücadele baþlatmýþlardýr. Eþit iþeeþit ücret, kadýn emekçilerin dilinde kendi gerçekliðini bulmuþtur.
Kadýn iþçi yüzyýlladýr kendisine biçilmiþ toplumsal göreve
karþýdýr artýk. Evde çocuk bakan, yemek yapan bir alet gibi görülmeye baþkaldýrmýþtýr artýk. Yüzyýllardýr erkek iþi diye kadýndan uzak
tutulan iþlerde çalýþtýrýlarak bunun bir aldatmaca olduðunu gören
emekçi kadýn, ayný zamanda eviþinin sadece kadýn iþi olduðu þeklindeki aldatmaya da kanmaz olmuþtur. Ve erkeðinden herþeyi
birlikte paylaþmayý istemektedir artýk.
Ama yine de yaþamak için çalýþmak durumundadýr emekçi.
Kadýn emekçi de, týpký erkek emekçi gibi çalýþmak zorundadýr.
Kapitalistin kendisine dayattýðý en düþük ücretle de olsa çalýþmak
durumundadýr. Ve bu zorunluluk, yeni sorunlarý da beraberinde
getirmiþtir. Artýk bir iþçi olarak kadýn, kapitalistin dayattýðý çalýþma
koþullarýnda tüm emek-gücünü harcamak zorundadýr. Eve o da
yorgun ve bezmiþ olarak gelmektedir. Evde sadece dinlenmek
zorundadýr, aksi halde ertesi gün fabrikada, iþ yerinde kapitalistin istediði gibi çalýþamayacaktýr ve belki de bundan dolayý iþten
çýkartýlacaktýr. Bunun korkusuyla emekçi kadýn ev yaþamýnýn tüm
insani yanlarýný dýþlamak zorundadýr. Artýk onun için çocuklar,
herhangi bir nesne gibidir. Kimi zaman onlarýn hoþ gürültülerine
bile dayanamaz olmuþtur; çocuklarýnýn gürültülü neþelerini paylaþamaz olmuþtur. Ve bu yüzden onlara sert davranmak durumundadýr. Ve çocuklar anne sevgisinin gerçekliðini yaþamadan büyümek
durumundadýrlar. Kadýn, içine girdiði süreçte, kendine, kendi parçasýna yabancýlaþmaktadýr artýk.
Bu durum, kapitalist toplumun her alanýnda kendisini gösterir. Pazar için üretimin boy gösterdiði her ülkede, sadece iþçi
sýnýfýnda deðil, köylü ve küçük-burjuva kesimlerinde de, kadýn ayný
durumu yaþar. Kimi durumda karþýlarýnda doðrudan kapitalistler
bulunmaz. Ancak emperyalist-kapitalizmin dayattýðý üretim iliþkileri,
bu kesimleri de iþçi sýnýfýyla ayný konuma getirir. Doðal olarak
da kadýnlarýn kadýn olarak yüz yüze olduklarý sorunlar da, çar10
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pýlmalar da benzeþtir.
Ýþte bu andan tibaren, burjuvazinin tüm ideolojik propaganda araçlarý olanca hýzýyla devreye girer. Çalýþan kadýnlarýn
kendi yazgýlarýný deðiþtirebileceklerinin farkýnda olan burjuvazi, bu
propaganda araçlarýyla, sorunu olmadýk noktalara doðru çekmeye çalýþýr. Kimi durumda, sorunu, aile iliþkilerinin bozulmasýna
dayandýrarak, ailenin yüceltilmesi propagandasýný yapar. Bunun
bir iþe yaramadýðýný gördüðünde, kadýn sorununu yalýn bir kadýn
sorunuymuþcasýna, yani kadýný toplumsal iliþkilerden ayrýymýþ gibi
ele alýnmasýna yönelir. Bunu yaparken, kadýnlarýn sýradan toplumsal iliþki içinde karþýlaþtýklarý kýsmi sorunlarý çözer görünmeye özen
gösterir. Bu amaçla yasalar çýkartýr, dernekler kurulmasýný teþvik
eder. Gerçek amaç, kadýnýn kurtuluþu ile kapitalizmin yýkýlmasý
arasýndaki doðrudan iliþkinin görülmesini engellemektir. Bunun
için, yer yer sosyalist ülkelerde revizyonizmin yarattýðý bozulmalarýn görüntülerini kullanýr. Verilmek istenen, kadýnýn kurtuluþunun
sosyalizmde olmadýðý, sadece kendi kendine, yalýn bir birey olarak kendini kurtarabileceðidir. Burada, kadýn, emekçi kadýn konumundan çýkartýlmakta, yalýn bir kadýn olarak erkek dünyasýnýn
karþýsýna konulmaktadýr. Yüzyýllardýr egemen sýnýflarýn, ezilen sýnýflarýn erkeklerinin emek-güçlerini en ucuza mal edebilmek için,
kadýnlar üzerinde uyguladýðý toplumsal zor ile birlikte ideolojik
olarak oluþturulan erkek-egemen bakýþ açýsýnýn ürünleri de kullanýlmýþtýr. Özellikle kadýnlarýn cinsel meta olarak kullanýmý ve kullanýlabileceði imgesinin yarattýðý sorunlar ve suçlar, kadýnýn salt
kendine yönelmesi ve kadýn sorununu toplumsal düzenden ayrýymýþcasýna deðerlendirilmesi için birer araç olarak kullanýlmaktadýr. Amaç tektir: Kadýn, sýnýfsal konumuna bakýlmaksýzýn, heryerde
kadýn olduðu þeklindeki yanýlsamanýn her ne pahasýna olursa
olsun sürdürülmesi ve sürekli var edilmesidir. Ve böylece emekçi
kadýnlarýn burjuva kadýn hareketine yedeklenmesi saðlanabilmektedir.
Feminizm olarak feminizm, iþte bu noktada kapitalizmin
can simidi olmuþtur. Feminist hareketin tarihsel köklerinin ezilen
sýnýf hareketinde olmasýna raðmen, burjuva feminist hareketin
burjuva devrimleri döneminden gelen kökleriyle birleþtirilerek bugünkü durumuna gelmiþtir. Doðal olarak yalýn bir feminist hareketin içerebileceði tüm burjuva özellikler bu hareket içinde kendisini
yeniden biçimlendirmiþtir. Sonuç ise, küçük-burjuva hayallerdir.
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Son yýllarda baþta Avrupa ve ABDde görülen feminist hareketin, ülkemizde de belli bir örgütlülüðü mevcuttur. Feminist hareket her ne kadar kadýn haklarýný geliþtirme ve koruma amacýnda
gözüküyorsa da, bu hareketin özünde kadýn sorununu sýnýf mücadelesinden ayrý bir sorun olarak ele almak ve kadýnýn mücadelesini sýnýf mücadelesinden ayýrmak, ayrý tutmak bulunmaktadýr.
Böylece gerek feministler, gerekse de sol feministler mü- cadeleyi erkeklere karþý bir düþmanlýk ve onlara karþý bir mücadele
düzeyine indirgemektedirler. Feministler bütün bunlarý yaparken
mevcut ekonomik ve toplumsal düzenin deðiþmezliðinden hareket etmektedirler. Bu baðlamda da, küçük-burjuva reformist bir
dünya görüþüne denk düþmektedir.
Mevcut toplumsal ve ekonomik düzen içersinde alýnacak
bir dizi toplumsal, ekonomik, hukuki, sosyal ve siyasi tedbirlerle
kadýnlarýn evde, iþte, bulunduklarý her alanda yaþam koþullarýný
göreceli olarak iyileþtirmek mümkündür. Bunun göreceli bir kazaným olacaðýnýn bilinciyle, hayatýn her alanýnda baþta emekçi kadýnlar olmak üzere tüm kadýnlarýn durumunun iyileþtirilmesi için
mücadele edilmeli, kazanýmlarýn sýnýrlarýný geniþletmek için çalýþýlmalýdýr.
Ancak her koþulda þu hiçbir zaman unutulmamalý ve sürekli olarak bilinçde taþýnýlmalýdýr:
Kadýn sorununun gerçek anlamýyla çözümü ve kadýnýn nihai olarak kurtuluþu, ancak ve ancak kapitalizm yýkýlýp yerine sosyalist düzeninin kurulmasýyla mümkün olacaktýr. Dolayýsýyla kadýnýn
kurtuluþu tüm toplumun kurtuluþuyla beraber gerçekleþecektir.
Bu tarihsel gerçek, ayný zamanda kadýnlarýn devrimci mücadeleye katýlýmýnýn da temellerini oluþturmaktadýr. Kadýn olmanýn, emekçi kadýn olmanýn yarattýðý sorunlarýn bilincinde olan devrimci kadýnlar, devrim mücadelesindeki katýlýmlarý ve kararlýlýklarýyla, ayný zamanda erkek egemen bir zihniyetin ilk yýkýcýlarý olmak durumundadýrlar. Emperyalist hegemonya altýndaki bizim gibi
ülkelerde devrimci mücadelenin Öncü ve Halk Savaþý sürecinden
geçerek zafere ulaþacaðý gerçeði, devrimci kadýnlarýn ayný zamanda usta bir savaþçý olmalarýný gerektirmiþtir. Ve böylece tüm
sýnýflý toplumlarýn tarihinden gelen bir dogma da, yani savaþýn
salt erkek iþi olduðu çarpýtmasý da yerle bir olmaktadýr.
Ýþte Vietnamdaki kadýn gerillalar, Nikaraguanýn kadýn
komutanlarý, Kübanýn kadýn subaylarý vb. bunun açýk örnekleri12
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dir. Yoldaþlarýyla Latin-Amerika daðlarýnda savaþan kýr gerilla savaþçýsý devrimci kadýnlar, Filistinli kadýn gerillalar, Türkiye topraklarýnda son nefesine kadar savaþan devrimci kadýn gerillalar,
kadýnýn kurtuluþu ile toplumsal kurtuluþun ayrýlmazlýðýnýn bilincidirler.
Tüm bu tarihsel gerçekler açýk bir biçimde ortada bulunurken, ülkemizde geliþen þeriatçý akýmlarla birlikte, kadýn sorunu ve
kadýnýn kurtuluþu sorunu yeniden güncelleþmiþtir. Refah Partisinin
hükümet olmasýyla birlikte þeriatçý kesimlerin seslerini daha da
yükseltmeleri ve her ortamda ve yerde þeriat hükümlerinden söz
etmeleri, kaçýnýlmaz bir biçimde þeriat içinde kadýnlarýn konumunu öne çýkartmýþtýr. Teseddürü sýradan bir baþ örtüsü gibi sunan
þeriatçý kesimler, tüm söylemlerinde ortaya koyduklarý þeriatçý fikirlerle kadýnlarýn toplumsal konumunu hedeflemektedirler. Ülkemizdeki küçük-burjuva muhalefet hareketinin þeriat karþýsýnda kadýnýn durumuna iliþkin tüm keskin söylemlerine raðmen, þeriatçýlarýn bu yöndeki eylemleri karþýsýnda hiçbirþey yapacak durumda
deðillerdir. Son günlerde sýkca sözü edilen askeri müdahele olasýlýklarý özellikle bu küçük-burjuva muhalefetin çaresizliðini göstermektedir.
Þeriatçýlarýn tesettürden çok eþliliðe, kadýnýn çalýþma alanýndan çýkartýlmasýna kadar pek çok alanda kadýnlarýn bugünkü
toplumsal durumlarýný deðiþtirecek ve geriletecek bir söylemle gündemi belirlemeleri, kadýn sorununu böylesine ön plana çýkartmalarý, þeriatçýlýðýn bütünsel bir toplumsal düzen düþüncesini gizlenmesine hizmet etmektedir. Laiklik üzerine kadýnlardan gelen
tepkilere, yapýlan protestolara raðmen, þeriatçý kesimlerin kadýnlara yönelik uygulamalarý ön planda tutma çabalarý þaþýrtýcý deðildir. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn þeriatçýlarýn kadýnlarý hedefleyen
söylemlerinin peþine takýlarak, kadýnlarýmýzýn geriye gidiþi kabul
etmeyecekleri yönünde açýklamalarda bulunmalarý, þeriatçýlarýn
yapmak istediklerine hizmet etmektedir.
Þu kesinkes bilinmek zorundadýr: Bugün ülkemizde büyük
bir ekonomik buhran yaþanmaktadýr. Bu ekonomik buhran, bir
yandan iþsizliði artýrýrken, diðer yandan çalýþma alanýnda büyük
bir baský ve sömürü ortaya çýkarmaktadýr. 1980 sonrasýnda iþbirlikçi tekelci burjuvazinin daha ucuz emek-gücü ihtiyacýný karþýlamak
ve özellikle ihracata yönelik sektörlerde çok daha ucuz emek-gücü
saðlayabilmek için yoðun bir biçimde kadýn emeði kullanýmýna
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yönelinmiþtir. Bu durum, kadýnlarýn daha yoðun çalýþmasýný getirirken, ayný zamanda en olumsuz koþullarda çalýþmalarýný getirmiþtir. Aldýklarý ücret alabildiðine düþüktür.
1980 sonrasýndaki bu geliþmenin yarattýðý diðer durum ise,
kadýnýn çalýþmaya yönelmesiyle birlikte, aile iliþkilerinin geleneksel konumundan çýkmasý ve aile iliþkilerinin tam bir belirsizlik içine sürüklenmesi olmuþtur. Boþanmalarda görülen artýþlar ve aile
içi çatýþmalarýn yoðunlaþmasý, tümüyle kadýnýn 1980 sonrasýnda
ucuz emek-gücü olarak sanayi ve hizmetler sektöründe çalýþmaya
baþlamasýyla birlikte geliþmiþtir. Sözcüðün tam anlamýyla, aile
kurumu, geleneksel yapýsý içersinde kendisini yeniden üretememektedir. Bu durum, aile içersinde, hem erkeði, hem de kadýný
yoðun bir biçimde etkilemektedir. Ve çoðu durumda, bu sorunun, yani aile iliþkilerinin geleneksel yapýsýndan uzaklaþmasýnýn
nedeni olarak kadýnýn çalýþmasý görülmektedir. Diðer yandan
kadýn ise, bir yandan en olumsuz koþullarda ve en düþük ücretle
çalýþmak durumundayken, diðer yandan eviþinin getirmiþ olduðu
zorunluluklarý sürdürmeye devam etmektedir. Kadýn da, çalýþmak
zorunda kalmasýný bu durumun nedeni olarak görmek eðilimindedir.
Diðer yandan, ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalýmýn
giderek derinleþmesi, özellikle toplumsal iliþkiler alanýnda büyük
bir bozulma ve çürüme yaratmýþtýr. Hemen herkes, eski dönemin
insan iliþkilerini aramakta ve mevcut iliþkilerdeki ahlaksýzlýklara,
yozlaþmalara, çürümelere karþý tepki duymaktadýr. Özellikle kadýnlarýn aile yaþamýnda karþý karþýya olduklarý olumsuzluklar farklý
arayýþlar gündeme getirmektedir.
Ýþte bu iliþkiler ve çeliþkiler içersinde, þeriatçý kesimler, bir
yandan ekonomik buhraný sona erdirecekleri propagandasýný yaparken, diðer yandan kadýný çalýþmaktan kurtaracaklarýný ilan
etmektedirler. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn tüm söylemlerine karþýn,
þeriatçýlar, kendi görüþlerini bir bütün olarak ve tek tek bireylere
giderek anlatmaktadýrlar. Böylece bugünkü ekonomik ve toplumsal iliþkiler içersinde iyice bunalmýþ ve çaresizliðe düþmüþ kadýnlara yeni bir çýkýþ sunmaktadýrlar. Sunulan bu çýkýþ, eskiye duyulan özlemi yansýtmaktadýr ve günümüzdeki her türlü ahlaksýzlýk, yozlaþma ve çürüme ortamýnda etkili olmaktadýr. Þeriatçý kesimler, bir bakýma 1980 sonrasýnda bir süre etkili olan feminist
ve sol söylemin ektiklerini biçmektedir. Kadýnlarýn kurtuluþunun
14
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ekonomik baðýmsýzlýklarýný elde etmeleriyle saðlanabileceðine iliþkin
genel belirlemeyi, kadýnlarýn 1980 sonrasýnda iþbirlikçi tekelci burjuvazinin ucuz emek-gücü kaynaðý olarak kullanýlmasý için çalýþmalarý gerektiði þeklinde sýradanlaþtýran feminist söylem, ilk dönemde çalýþmak durumundaki kadýnlar için bir gerekçe olmuþsa
da, çalýþma koþullarýnýn kötülüðü, alýnan ücretin düþüklüðü, toplumsal iliþkilerdeki yozlaþma ve aile iliþkilerindeki bozulma ile birlikte tam bir çýkmaz yaratmýþtýr. Ülkemizdeki kapitalizmin kendi iç
dinamiði ile geliþmemesi, kaçýnýlmaz olarak bu geliþmeler karþýsýnda düzen içi çýkýþ noktalarý ortaya çýkmasýný engellemiþtir.
Ýþte þeriatçý kesimler, bu çýkýþ noktalarýnýn olmadýðý koþullarda etkili olmaya baþlamýþlandýr. Devrimci mücadeleye karþý faþist
milislerden sonra yeni bir güç olarak bizzat oligarþi tarafýndan
örgütlenmesine izin ve olanak verilen þeriatçý kesimler, kadýn sorunu baþta olmak üzere, tüm diðer toplumsal sorunlarda ortaya çýkacak tepkileri yönlendirmeye baþlamýþlardýr. Bugün þeriatçý kesimlere karþý gösterilen tepkilerde görülen ýlýmlýlýklarýn arkasýnda
yatan bu gerçeklerdir.
Þeriatçýlýðýn geliþmesi, kaçýnýlmaz olarak kadýnlarý etkileyecektir ve onlarý feodal iliþkiler içine hapsedecektir. Ancak buna
karþý durmak ve kadýnlarý uyarmak için, öncelikle küçük-burjuva
aydýnlarýnýn soyut kadýn haklarý ve hukukuyla ilintili söyleminden
uzak durmak gerekmektedir. Onlarýn dilindeki laiklik ile demokrasi, sadece küçük-burjuva hayali olarak vardýr. Dini ideolojiyle,
dini otoriteyle, dini temellere dayalý devlet anlayýþýyla kesin ve nihai bir hesaplaþmanýn yapýlmadýðý ülkemizde, küçükburjuva hayalleri þeriatçýlýðý güçlendirmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr.
Tüm bu ortamda, kadýnlara düþen görev, kendi sorunlarýný, gerek çalýþma yaþamýnda, gerek aile iliþkilerinde, gerekse
toplumsal iliþkiler alanýnda karþý karþýya olduklarý sorunlarýný, toplumsal düzenle baðlantýlý olarak kavramak ve kavratmak olmaktadýr. Aksi halde, kendi sorunlarýný dar çevrelerde ve tekil olarak
dile getirmekle yetindikleri sürece, bu çevrelerde etkili olabilen
þeriatçýlarýn etkisinde kalmalarý kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu geliþme,
belki kýsa dönemde ülkedeki düzenin farklýlaþmasýný ya da þeriat
düzenine dönüþmesini getirmeyecekse de, uzun dönemde þeriatçýlarýn etkisi altýnda kalmýþ kadýnlarýn yeni bir kuþaðý yetiþtireceði
unutulmamalýdýr.
Ve her zaman olduðu gibi, kadýnlarýn gerçek kurtuluþu devTarihte, Günümüzde ve
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rimle olanaklýdýr. Þeriatçýlýðýn karþýsýnda kadýnlarýn etkili olabilmesinin yolu, devrimci bakýþ açýsý ile olaylarý tesbit etmek ve buna
uygun çözümleri kavramaktan geçmektedir. Çalýþma yaþamýnda
karþýlaþýlan sorunlardan toplumsal iliþkiler alanýndaki yozlaþmaya
kadar tüm sorunlarýn kaynaðýnýn toplumsal düzenden kaynaklandýðý görüldüðü sürece, hiçbir güç kadýnlarýn kendi kurtuluþlarýna
yönelik eylemlerinden uzak tutamayacaktýr.
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Kadýnlar katýlmaksýzýn gerçek kitle hareketi olamaz.
Bu söz, hemen hemen herkes tarafýndan sýkca terkrarlanan
sözlerin baþýnda gelir. Kadýnlarýn, devrimci mücadeledeki rolünü
ve yerini özlü bir biçimde anlatan bu sözün böylesine yaygýnlýða
sahip olmasý, ayný zamanda mevcut toplumsal iliþkiler içersinde
kadýnýn sürekli olarak ikinci planda tutulmasýna karþý duyulan bir
karþý duruþun da ifadesidir. Toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn, toplumsal iliþkiler alaný içersindeki yeri, her ne kadar ikincil
tutuluyorsa da, hemen her zaman onlarýn belirledikleri ya da belirleyici olabilecekleri bir süreç mevcut olmuþtur. Devrimci mücadelenin, ayný zamanda, kadýnlarýn toplumsal iliþkiler alanýndaki
ikincil tutulmasýna karþý bir baþkaldýrýyý ifade etmesi, her zaman
kadýn sorunlarýna yaklaþýmlarýn sol bir görünüme sahip olmasýný
getirmiþtir. Ýster sýradan bir kadýn topluluðunun iliþkileri ele alýnsýn, ister feminist hareketin yaklaþýmlarý ele alýnsýn, görülecek ilk
ortak yan, sol bir söyleme sahip olmalarýdýr. Ancak sorunun
özüne doðru inilmeye baþlanýldýðýnda, sosyalist hareketin dýþýndaki
tüm kadýn hareketlerinin sol söylemlerine karþýn, sosyalist hareketin kadýn sorununu ele alýþýna ve yaklaþýmýna karþý olduklarýný
görmek olanaklýdýr. Bu karþý oluþ, temel olarak, kadýnýn sorunun
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çözümünün devrimin gerçekleþtirilmesine baðlanmasýnda toplandýðýný da söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
Kadýnlarýn gerçek kurtuluþu söz konusu olduðunda, bu gerçek kurtuluþun, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý ile olanaklý olduðu
bilimsel bir gerçektir. Ancak sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn gerçekliðinin uzun bir tarihsel süreci içermesi ile kadýn sorunu gibi
pekçok toplumsal sorunun güncelliði arasýndaki farklýlýk, kaçýnýlmaz olarak, güncelin ele alýnýþýný ve güncel olarak çözümlenmesi
gerektiðini düþünme alýþkanlýðý yaratmýþtýr. Devrimin olasý bir gecikmesi ile, toplumsal sorunlarýn güncelliði arasýndaki karþýtlýk, ayný
zamanda çeþitli kadýn örgütlenmelerinin devrim mücadelesi dýþýnda
ortaya çýkmasýnýn nedeni olmaktadýr. Yakýndan bakýldýðýnda görülecektir ki, devrim mücadelesinin olasý gecikmesi, sadece devrime
yönelik faaliyetlerin yeterince yürütülmemesinin, devrimci görevlerin yerine getirilmemesinin bir sonucudur. Çünkü emperyalizm koþullarýnda sistemin bütününde devrimin olabilmesi için gerekli nesnel koþullar mevcut ve olgundur. Bütün sorun, öznel koþullarýn
yaratýlmasý ve bu koþullarýn yaratýlmýþlýðýna baðlý olarak devrim
için savaþa girilmesindedir. Bu nedenle de, sorunu salt kadýn sorunu ile sýnýrlý olarak koyarsak, kadýn sorunun güncelliði, kaçýnýlmaz olarak devrimci mücadelenin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýnýn güncelliði ile çakýþtýðýný görürüz.
Evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe geçtiði bizim gibi ülkelerde, bu iki güncelliðin birleþtirilebilmesinin olanaklý olmasý, kaçýnýlmaz olarak kadýn sorunun konuluþunu devrimci mücadele ile
bütünleþtirmektedir. (Þüphesiz ayný durum, evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýlabildiði kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkeler için söz konusu deðildir. Buralarda, uzun
süren evrim aþamasý, ayný zamanda kadýn sorunun mevcut toplumsal iliþkiler içersinde dönüþtürülmesini amaçlayan örgütlenmelerin öne çýkmasýný getirmektedir. Bu da, kadýnlarý reformist bir
faaliyet içersine sokarak, sorunun devrim sorunu ile baðlarýnýn
kurulmasýný engellemektedir.)
1965-80 döneminin gösterdiði en önemli gerçek, devrimci
mücadelenin kadýnlar arasýnda artan bir etkinliðe sahip olabildiði ve bu etki içersinde kadýnlarýn çeþitli sorunlarýnýn çözümlenebildiðidir. Devrimci mücadelenin geliþmesiyle birlikte ortaya çýkan
geniþ iliþkiler aðý, kadýn sorunun en önemli yanýnýný oluþturan
ikincil tutulmuþluðun ve bunun ürünü olan aþaðýlanma, þiddet vb.
18
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uygulamalarýna toplumsal bir karþý çýkýþýn örgütlenmesini mümkün kýlmaktadýr. Devrim mücadelesinin geliþtiði koþullarda kadýnlarýn etkin katýlýmý ve bu katýlým çerçevesinde kendi sorunlarýnýn
etkin bir çözümünün güncelleþtirilmesi, mücadelenin devrimle zafere ulaþtýðý koþullarda çok önemli bir olanaðýn ortaya çýkmasýný
getirebileceði açýktýr.
Ancak 12 Eylül askeri darbesi ile birlikte devrim mücadelesinin önemli darbeler almasý, kitlesel ölçekte kayýplara uðramasý, kaçýnýlmaz bir biçimde, kadýn sorunun güncelliðini ve düzen
sýnýrlarý içersinde ele alýnýþýný yeniden öne çýkartmýþtýr. 12 Eylül
sonrasýnda ortaya çýkan bir dizi feminist yazýnýn kendisi de bu
öne çýkýþýn ifadesi olmuþtur. Ancak aradan geçen zaman, ülkemizdeki feminist hareketin etkisizleþmesini ve giderek de toplumsal alanda önemini yitirmesini getirmiþtir. Bu olgu, kendisini her
zaman sol söylemle ifade edebilen kadýn hareketinin devrim
mücadelesinden ve onun yarattýðý yeni toplumsal iliþkilerden güç
aldýðýnýn gerçekliði olmaktadýr. Kendisini feminist olarak kabul
eden kadýnlarýn, bu gerçeðin dýþýnda bir hareket oluþturma
giriþimlerinin kýsa ömürlü oluþunun nedeni de bu olmuþtur.
Tarihsel olarak binlerce sefer tanýtlandýðý gibi, devrim mücadelesi, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel her alanda toplumsal eleþtirinin yaygýnlaþmasýný getirmektedir. Böylesine bir ortamda, kadýn sorunu da dahil, pekçok sorun güncelleþebilmekte
ve kendisinin çözüm olanaklarýný somutlaþtýrabilmektedir. Bu nedenle, kýsa ömürlü kadýn hareketlerinin yerinin uzun soluklu bir
örgütlülüðe dönüþtürülebilinmesinin ön koþulu, devrim mücadelesinin yükseltilmesi olmaktadýr. Ýþte bu gerçeklik de, kadýnlarýn devrim mücadelesine katýlýmýnýn gereklililðini bir kez daha ortaya koyar.
Günümüzde en önemli sorun, kitlelerin politize olduðu,
devrimci kitle hareketlerinin yaygýnlaþtýðý koþullarda, toplumsal sorunlarýn ele alýnýþý ve çözümlenmesi deðildir. Bu baðlamda, kadýnlara yönelik þiddetten cinsel tacize, aþaðýlanmalarýndan ikinci
sýnýf yurttaþ davranýþlarýna maruz kalmalarý, eviþine kölece baðlanmalarý gibi sorunlarýn, devrimci kitle hareketi içersinde çözümleri, gelecekte güncelleþebilecektir. Günümüzde temel sorun, devrim mücadelesinin içinde yer alan kadýnlar ve bunlarýn nitelikleri
sorunu olmaktadýr.
Erkek egemen bakýþ açýsý olarak tanýmlanan, özünde topTarihte, Günümüzde ve
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lumsal iliþkiler alanýnda erkeðin belirleyiciliðini esas alan mevcut
toplumsal düzenin ideolojik kavrayýþý, devrim mücadelesinin içersinde de kendisini varedebilmektedir. Erkeklerin, doðduklarý andan itibaren, mevcut düzen içersinde, kadýna göre daha farklý
yetiþtirilmeleri, ister istemez devrimci mücadelede de kendisini ortaya çýkarmaktadýr. Kadýnlara, tüm yaþamlarý boyunca dayatýlan
pek çok sýnýrlama ve kural, ayný biçimde ve oranda erkekler için
söz konusu olamamaktadýr. Kadýnlarýn bireysel olarak kurabilecekleri iliþkiler, gidebilecekleri yerler, hemen hemen tümüyle belirlenmiþtir. Erkekler ise, kadýnlara nazaran daha özgür hareket
edebilmektedirler. Bu da, devrimci mücadelede kadýnlarýn ayný
sýnýrlandýrýlmýþ iliþkiler aðý içersinde kalmalarýna neden olabilmektedir. Bu öylesine bir sýnýrlandýrýlmýþlýktýr ki, illegal örgütsel faaliyet alanýnda kadýnlarýn ayný sýnýrlandýrýlmýþlýðý aþabilmelerini
neredeyse olanaksýzlaþtýrmaktadýr.
Devrimci silahlý mücadelenin ülkemizdeki geliþimi, kadýnlarýn devrimci mücadelede etkin olmalarýný getirmiþse de, toplumsal
iliþkiler alanýndaki sýnýrlandýrýlmýþlýk, onlarýn faaliyetlerini, erkek
kadrolara göre ikincil hale getirebilmektedir. Bunun sonucu ise,
kendi içersinde hiçbir ayrým ve ayrýmcýlýk taþýmayan bir MarksistLeninist örgütlenmede, kadýn kadrolarýn belirli toplantýlar ve iliþkiler
dýþýnda, sürekli olarak ikincil, yardýmcý unsur olarak faaliyette bulunmalarýný ve o þekilde görülmelerini getirmektedir.
Devrimci mücadelenin defalarca tanýtladýðý gerçek, bu
mücadelenin tüm zorluklarýna kadýnlarýn, erkeklere göre çok daha
uzun süre karþý durabildikleri ve bu zorluklara karþý direnebildikleridir. Erkeðe baðýmlý ve erkeðin sözünden dýþarý çýkmayan bir
eþ olabilmeye göre yetiþtirilmiþ kadýnlarýn, bu çarpýk ve aþaðýlayýcý
toplumsal iþlevlerinin getirdiði kimi özellikleri, devrimci mücadelede olumlu bir iþleve dönüþtürebilmektedir. Sýnýfsal konumlarýnýn
eþitliði koþullarýnda, bir kadýn devrimcinin, erkeðe göre daha
kararlý, disiplinli ve özverili olabilmesi en açýk olgulardandýr. (Bu,
ayný zamanda, devrim mücadelesinde, kadýnýn, kendisini aþaðýlayan toplumsal iliþkilere karþý kendini kanýtlamasýnýn da bir ifadesidir.)
Devrimci mücadele içersinde kadýnlarýn gösterdiði kararlýlýk, disiplin ve özveri, görevlerin yerine getirilmesinde özel bir öneme sahiptir. Ancak mevcut düzenin toplumsal iliþkileri tarafýndan
belirlenen sýnýrlandýrýlmýþlýklar, kadýn kadrolarýn, yürüttükleri faa20
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liyet ve üstlendikleri göreve uygun olarak geliþmelerini ve yetki
sahibi olmalarýný engellediði de bir gerçektir. Genel olarak erkek
kadrolarýn yanýnda, ikincil, yardýmcý, kamufle edici unsur olarak bulunan kadýn kadrolar, bu faaliyet sýnýrlýlýðý içersinde gerekli
deneyime de sahip olamamaktadýrlar. Salt örgüt birimleri arasýndaki haberleþmede etkin olabilen kadýn kadrolar, örgütsel faaliyetin diðer alanlarýna iliþkin olarak daha geniþ bilgiye sahip olmalarýna karþýn, gerekli deneyime sahip olamamalarý, kimi durumlarda çarpýklýklar yaratabilmektedir.
Devrimci mücadelede kadýnlarýn tüm kararlý, disiplinli ve
özverili faaliyetlerine karþýn karþýlaþabildikleri diðer bir olumsuzluk da evlilik koþullarýnda ortaya çýkmaktadýr. Erkeðin, gerçek bir
Marksist-Leninist bilince sahip olmamasýyla belirlenen bu olumsuzluk, erkek egemen bakýþ açýsýnýn bir türevi olarak ortaya çýkmaktadýr. Evlilik iliþkisi içersinde belirliyici olanan erkek olmasý,
kadýný yeniden eski türden bir baðýmlýlýk iliþkisi içersine sokmaktadýr. Erkeðin kadýný bir mülk olarak görmesiyle belirlenen bu
baðýmlýlýk, kadýnýn kötü toplumsal iliþkilerde karþýlaþacaðý olumsuzluklardan korunmasý adý altýnda gizlenebildiði gibi, kendilerini koruyamayacaklarý þeklinde fiziki eþitsizliðin öne çýkartýlmasýyla da gizlenebilmektedir.
Oysa ki, tüm toplumsal iliþkiler alanýnda olduðu gibi, devrimci mücadelede de, kadýnlarýn, en olumsuz koþullar altýnda bile,
kendi kimliklerini, kendi kiþiliklerini ve onurlarýný koruyabildikleri
ve koruma yeteneðine sahip olduklarý açýk bir gerçektir. Fiziki þiddete karþý, fiziki olarak karþý durabilmeleri her ne kadar olanaksýz olsa da, bu þiddet karþýsýnda -þiddet anýnda olmasa biledevrimci mücadelenin güvencesi altýndadýr. Bu durum, devrimci mücadelede, doðrudan devrimci kurallar tarafýndan belirlenmiþ ve tanýmlanmýþ durumdadýr.
Burada, devrimci mücadele içersinde bulunan kadýnlarýn
karþýlaþabileceði olumsuzluklarýn bir dizinini ortaya koymak durumunda deðiliz. Ancak karþýlaþýlabilecek tüm olumsuzluklarýn, mevcut toplumsal düzen tarafýndan belirlenmiþ olduðu ve bunu aþamamýþ bireylerin bu mücadelede yer almalarýndan kaynaklandýðý
açýktýr. Ama ayný durum erkek kadrolar için de geçerlidir. Ancak
kadýn kadrolarýn bu süreçten etkileniþleri ve gördükleri olumsuzluklar, hiçbir biçimde erkek kadrolarýn durumlarýyla kýyaslanamaz.
Her koþulda, devrimci örgüt, bu gerçekliði pratikte uygulanabilir
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bir çözüme kavuþturmak zorundadýr. Bu zorunluluk, korumaya
muhtaç kadýn kavrayýþýndan çok, devrimci mücadele içersinde
kendini devrimcileþtirememiþ erkek kadrolarýn varlýðýný esas almak durumundadýr. Bu nedenle, her yerde ve her koþulda, kadýn kadrolara karþý gösterilen tüm davranýþlar sorgulanmalý ve
deðerlendirilmelidir. Bu konuda hiç kimse kendisini dýþta býrakmasý söz konusu olamaz. Liberalizmin belki de en tehlikeli sonucu, bu konuda gösterilen kayýtsýzlýk olarak ortaya çýkaýr. Her türden
küçük-burjuva davranýþ biçiminin amansýz bir düþmaný olan proleter devrimciler, kadýn kadrolar konusunda, çok daha dikkatli
ve yargýlayýcý olmak zorundadýrlar. Çünkü onlar, devrim mücadelesine etkin bir biçimde katýlma kararý verdiklerinde, karþý durmak zorunda olduklarý þeyler, herhangi bir erkek kadronun
tasarlayamayacaðý kadar çoktur. Onlar sadece mevcut düzenle
baðlarýný koparmakla, belli bir yaþam tarzýný terk etmekle yetinmek durumunda deðillerdir. Onlar için, mevcut düzene geri dönüþ
çok daha az olanaklýdýr.(*)
Devrimci mücadele, sözcüðün gerçek anlamýyla, kadýn ile
erkek arasýndaki eþitsizliðin ve ayrýmcýlýðýn mevcut olmadýðý bir
iliþki üzerinde sürdürülür. Yeni toplumsal iliþkilerin belli bir ölçekte gerçekliðine denk düþen Marksist-Leninist örgüt, kadýnerkek ayrýmýnýn ortadan kaldýrýlmýþlýðý temelinde mücadelesini sürdürür.
Bu mücadelede, kadrolarýn cinsiyetleri deðil, yerine getirdikleri görevler ve kadro olarak nitelikleri önemlidir. Ancak mevcut toplumsal
iliþkilerin ideolojik ve pratik etkisi, hemen her zaman somutta kendini ortaya çýkarabilmektedir. Bu da, yapýlmasý gerekenler ile yapýlanlar arasýnda bir çeliþki yaratmaktadýr. Bunu ortadan kaldýrmak, her devrimcinin üzerine düþen bir görevdir. Bu sýnýf mücadelesidir. Bu mücadelede yer alanlar, her zaman mevcut düzene
karþý tutumlarýyla belirlenirler. Öncü Savaþýnda savaþmak zorunda olduðumuz, karþý durmak durumunda bulunduðumuz engeller sayýsýzdýr. Bu engellerin aþýlabilinmesinin tek yolu, savaþý kararlý,
disiplinli ve özverili olarak sürdürmekten geçer. Kadýn yoldaþlarýn,
(*) Yanlýþ anlamaya yer vermemek için hemen belirtelim, mevcut düzene geri
dönüþ kadýnlar için olanaksýzdýr anlamýna gelmemektedir. Devrimci mücadelenin tarihinin de gösterdiði gibi, devrim mücadelesinden kopuþlar, erkek ya da
kadýn kadrolar açýsýndan hiçbir farklýlýk göstermemektedir. Burada sözünü ettiðimiz, mevcut düzen iliþkileri alanýna bir erkeðin, bir kadýna göre daha kolaylýkla geçebileceðidir.
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kendi varlýk koþullarýyla sahip olduklarý kararlýlýk, disiplin ve özveri, bu mücadelede baþarýnýn en önemli unsurlarýndan olduðu asla
unutulmamalýdýr. Bir savaþçý, bir örgütcü, bir yönetici ve bir kadro olarak, bir kadýn yoldaþýn önündeki cinsiyet ayrýmcýlýðýna dayalý engel kaldýrýlmadýðý sürece, devrimci bir örgüt haline gelebilmek olanaksýzdýr. Bu nedenle, kadýn yoldaþlara karþý tutumlar,
çok daha özenle deðerlendirilmeli, eleþtirilmelidir. Bu konuda gösterilecek en küçük bir hoþgörü bile önemli olumsuzluklar yaratabileceði unutulmamalýdýr. Tüm zorluklara raðmen, yönetici düzeyine gelebilmiþ bir kadýn kadro karþýsýnda gösterilebilecek en küçük
bir erkek egemen bakýþ açýsý ürünü davranýþ, söz vb., sadece
yöneticiye karþý yapýlan bir hata olarak deðerlendirilemez. Bu
tür davranýþlar, tesbit edilir edilmez, en kesin bir biçimde eleþtirilmeli ve cezalandýrýlmalýdýr. Ayný biçimde, yönetici konumundaki
kadrolarýn, kadýn yoldaþlarýna karþý tutumlarýndaki erkek egemen bakýþ açýsýnýn ürünü her türlü davranýþ vb. þiddetli bir biçimde eleþtirilmeli ve ortadan kaldýrýlmasý için kesin bir tutum sergilenmelidir.
Ancak tüm bunlar yapýlýrken, herhangi bir kadýn kadronun, hiçbir zaafý ya da toplumsal iliþkiler alanýndan getirdiði eksiklikleri bulunmadýðýný düþünmek de yanlýþtýr. Bunlar, kadýn-erkek
ayrýmý olmaksýzýn, devrim mücadelesinde her zaman var olan ve
her zaman mücadele edilmesi gereken olgulardýr. Genel olarak
proletaryanýn mücadelesinde ortaya çýkan küçük-burjuva zaaflar,
herkes için geçerli olan bir sýnýfsal tutumdur. Bunlara karþý yürütülen mücadele, proletarya ideolojisinin içersinde yer almaktadýr.
Bu konuda, kadýn ya da erkek ayrýmý yapýlmaksýzýn kesin bir tutum takýnmak, proletarya ideolojisinin kesin hegemonyasý için
þarttýr. Bu yöndeki olumsuzluklarý ya da zaaflarý öne çýkartarak,
kadýn kadrolar karþýsýnda gösterilmesi gereken tutumlarý küçümsemek büyük bir hata olacaktýr. Devrimcilerin görevi, kadýn-erkek
ayrýmýnýn en küçük bir izinin bile olmadýðý koþullarda devrim mücadelesini yürütmektir. Bu da, artan oranda profesyonel devrimcinin ortaya çýkmasýný saðlamakla olanaklýdýr. Zaferin tek güvencesi
budur.
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU
1955 yýlýnda Malatyanýn Akçadað ilçesinde doðdu. 1971
yýlýnda Ankara Abidinpaþa Lisesinde okurken devrimci mücadeleye
bir sempatizan olarak katýldý. 1974-75 döneminde SBF-BYYOda
yüksek öðrenim gençliðinin akademik-demokratik mücadelesinde aktif
olarak yer aldý. 12 Mart sonrasý ilk öðrenci derneklerinden olan
SBF-BYYO Öðrenci Derneðinin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý. Ayný
dönemde ASTda oyuncu olarak da çalýþan Ömür yoldaþ, M. Gorkinin Ana ve B. Brechtin Carrar Ananýn Tüfekleri oyunlarýnýn
sergilenmesinde yer aldý. 1975 baþýndan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi
olarak profesyonel devrimci yaþamýna baþladý. Ýlk görevi Ankaradaki
legal kadrolarýn sorumluluðunu üstlenmek oldu. Beylerderesinden
sonra Ankara Bölge Komitesinde yer aldý. 1976-Haziran Kararýndan
sonra Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kadrolarýn politik eðitimleriyle görevlendirildi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda THKP-C/HDÖ-Ankara
Bölge Yöneticiliðine atandý. 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖnün Öncü
Savaþýna baþlamasýyla birlikte gerçekleþtirilen 26 Ocak Harekâtýnda
yönetici olarak yer aldý. 1977 Þubatýnda Genel Komite üyeliðine
getirildi. Ankara ve Karadeniz Bölgelerinin Merkez Yöneticisi olarak
þehir ve kýr gerillasýnýn stratejik örgütlenmesiyle görevlendirildi. 19
Þubat Harekâtýnýn düzenlenmesinde görev aldý.
30 Mart Harekâtýnýn ilk günü olan 24 Mart 1977de, Ankarada bir bombanýn patlamasý sonucu þehit düþtü.
24
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1963 yýlýnda Kayseri'de doðdu. Daha henüz Ortaokul sýralarýndayken devrimci mücadeleyle tanýþtý. THKP-C/HDÖ sempatizaný olarak örgütsel çalýþmalarda kendisinden istenen her þeyi yerine
getirmek için olanca gücüyle çalýþtý. Örgüt saflarýnda ortaya çýkan
II. Sað-sapmanýn yarattýðý kargaþa içinde bir süre Kayseri ile sýnýrlý
bir iliþki içinde bulundu. 1979 sonlarýnda bu saðcý unsurlara yönelik polis operasyonunda tutsak edildi. Ankara/Mamak cezaevinde
yattý. Tutsaklýðýnýn ilk gününden itibaren örgütle baðlantý kurdu ve
THKP-C/HDÖ'nün örgütsel iþleyiþine dahil edildi. 1981'de tutsaklýðý
sona erdikten sonra deðiþik kentlerdeki örgüt üyeleri arasýnda baðlantýlarýn kurulmasýnda çalýþtý. Her koþulda cezaevindeki tutsak
yoldaþlarýyla baðlantý kurmayý baþardý. Bu görevlerini 1986 yýlýna
kadar aksatmadan sürdürdü.
Ýþkenceler sonucu böbreklerinde meydana gelen rahatsýzlýk
nedeniyle, Ankara'da kaldýrýldýðý hastanede yapýlan ameliyat sýrasýnda
narkoz komasýna girerek 21 Mayýs 1986'da yaþamýný yitirdi.
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Ýngilterede
Emekçi Sýnýfýn Durumu
Friedrich Engels
(Parça)

... toplumsal düzen, iþçi için aile yaþamýný hemen neredeyse olanaksýz hale getirir... Koca gün boyu çalýþýr, belki karýsý
ve büyük çocuðu da çalýþýr, her biri ayrý bir yerde, ancak akþam
ve sabah birbirlerini görürler; hepsi sürekli olarak içki içme kýþkýrtýsýyla yüzyüzedirler; bu koþullarda nasýl bir aile yaþamý olabilir? Yine de emekçi bir aileden sakýnamaz, bir aile içinde yaþamak
zorundadýr ve sonuç, hem çocuklarý hem ana-babayý moral huzursuzluða iten süreðen aile geçimsizlikleri ve aðýz dalaþýdýr. Bütün
ev görevlerinin, özellikle çocuklarýn ihmal edilmesi Ýngiliz emekçileri arasýna çok yaygýndýr ve toplumun varolan kurumlarýnca çok
güçlü biçimde teþvik edilmektedir. Bu yaban ortamýnda, bu ahlak
bozucu etkiler altýnda büyüyen çocuklarýn, efendi ve ahlaklý olmalarý beklenmektedir!
Kadýnýn çalýþmasý kesinlikle ve zorunlu olarak aileyi çözüyor;
aile temeline dayanan bugünkü toplumumuzda bu çözülme, en
moral çökertici etkilerini ana-baba üzerinde olduðu kadar çocuklar
üzerinde de gösteriyor. Çocuðuyla ilgilenecek, gerçekte pek az
gördüðü çocuðuna hiç deðilse ilk yýl alelade de olsa sevgi göste26
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recek vakit bulamayan anne, gerçek anne olamaz; çocuðuna karþý
kaçýnýlmaz biçimde bir ilgilenmezlik içine girer, ona bir yabancý
gibi sevgisizce davranýr. Bu tür koþullar altýnda büyüyen çocuklar,
aile yaþamýnýn sonraki dönemlerinde bütün bütün çökerler; kendilerini hiçbir zaman evlerinde, aile ortamýnda hissetmezler; çünkü, ayrý kalmaya alýþmýþlardýr, bu nedenle de iþçi sýnýfýnda ailenin
genel çöküþüne onlar da böylece katkýda bulunrlar. Buna benzer
biçimde, ailenin çöküþünü ortaya çýkaran bir baþka neden çocuklarýn çalýþmasýdýr. Ailelerine malolduklarýndan daha fazla haftalýk kazanacak duruma geldikleri zaman, ana-babaya, evde kalmanýn karþýlýðý bir miktar para ödemeye baþlarlar, geri kalanýný
kendilerine saklarlar. Bu genelde ondört, onbeþ yaþýndan itibaren baþlar. Sözün kýsasý çocuklar kendilerini ailenin egemenliðinden kurtarýrlar ve baba ocaðýna bir tür pansiyon gibi bakar olurlar; tabi iþlerine geldiði zaman baba ocaðý olur, iþlerine gelmediði zaman pansiyon.
Birçcok durumda, kadýnýn çalýþmasý aileyi tümden daðýtmaz, ama tepetaklak eder. Ailenin geçimini kadýn saðlar; baba
evde oturur, çocuklara bakar, evi temizler, yemek piþirir... Öteki
toplumsal koþullarýn ayný kaldýðý bir durumda, aile-içi iliþkilerdeki
bu ters-yüz oluþun emekçi erkeklerde yarattýðý öfkeyi tahmin etmek kolaydýr...
Fabrika sisteminin kaçýnýlmaz olarak getirdiði, kadýnýn kocasý üzerindeki egemenliði insani deðilse, kocanýn karýsý üzerinde
geçmiþteki üstünlüðü de insani deðildi. Eðer þimdi kadýn üstünlüðünü ortak mallarýn tümünü deðilse, daha büyük bir kýsmýný saðladýðý gerçeði üzerine oturtabilirse, bundan çýkarýlabilecek zorunlu
sonuç, aile üyelerinden biri, saldýrgan bir biçimde daha büyük
katkýda bulunmakla böbürlendiðine göre, bu mülkiyet toplumunun doðru ve ussal bir toplum olmadýðý sonucudur. Bugünkü toplumumuzun ailesi böyle çözülüyorsa, bu çözülüþ, ailenin temelindeki baðýn, aile sevgisi deðil, öyleymiþ gibi görünen bir mülkiyet
toplumunun eteði altýnda sýrýtan özel çýkar olduðunu gösterir. Pansiyon ücreti ödemeyen çocuklarýn, iþsiz kalan ana-babalarýný desteklemeleri durumunda o çocuklar açýsýndan ayný iliþki ortaya çýkmýþ olur.
Fabrika Soruþturma Komisyonu Raporunda Dr. Hawkins,
bu iliþkinin yeterince yaygýn olduðunu ve Manchester'da felaket
halinde olduðunu belirtmektedir. Bu durumda, evin efendisi çoTarihte, Günümüzde ve
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cuklardýr, týpký, bir önceki durumda kadýnýn oluþu gibi. Ve lord
Ashley, konuþmasýnda bir örnek vermektedir. Bir baba, birahaneye giden iki kýzýný azarlayýnca, kýzlar kendilerine emir verilmesinden usandýklarýný söylemiþler, "Allah belaný versin, sana biz bakýyoruz" demiþlerdir. Ýþlerinden kazandýklarý parayý kendilerine saklamak için aile evini terketmiþler, ana-babalarýný kendi kaderlerine býrakmýþlardýr.
Fabrikalarda büyüyen evlenmemiþ kadýnlar, evlenenlerden
daha iyi durumda deðildirler. Apaçýktýr ki, dokuz yaþýndan itibaren fabrikada çalýþmaya baþlayan bir kýz, ev iþlerinden anlayabilecek bir durumda olamaz; bunun doðal sonucu, kadýn iþçiler,
evi çekip çevirmede deneyimsizdirler.
F. Engels,

Ýngiltere'de
Emekçi Sýnýflarýn Durumu,
Sol Yayýnlarý, Ekim 1997, s. 207-210.
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