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EK‹M
ABD, Türkiye ve Kürt sorunu

Türkiye-ABD iliflkilerinde yeni durum

Son dönemin en önemli olay›
tart›flmas›z biçimde Türkiye-ABD iliflkileri
alan›nda yaflanan geliflmelerdir. fiu günlerde
üzerine büyük f›rt›nalar kopar›lan türban
sorunu bile gerçekte bu geliflmenin yaratt›¤›
yeni durum içinde bir yere oturmaktad›r ve
özel bir ayr›nt› olmaktan öteye
gidememektedir.

5 Kas›m’da Washington’da gerçekleflen
görüflmenin simgeledi¤i ve içeri¤i do¤al
olarak henüz bilinmeyen bir yeni ve elbette
kirli anlaflmaya dayal› geliflmeler, Türkiye-
ABD iliflkilerinde yeni bir dönemi bafllatm›fl
bulunmaktad›r. Halihaz›rda bunun ilk
kurban› Güney’i ve Kuzey’i ile Kürtler
olmufltur. Fakat bu, daha genel planda Kürt
sorunu, sa¤lanan yeni mutabakat›n yanl›zca
ön plandaki çözücü halkas›d›r. ‹liflkilerdeki
göreli s›k›nt›n›n oluflturdu¤u dü¤üm Kürt
sorunu üzerinden çözülmüfltür, fakat bu
çözümü sa¤layan kapsaml› anlaflman›n
sonuçlar›, Türkiye’nin iç politik yaflam›
kadar onu çevreleyen tüm bölgeleri
etkileyecek kapsam ve önemdedir. ABD
emperyalizmi y›llar› bulan bir terbiye
operasyonunun ard›ndan gelinen yerde Türk
burjuvazisinin Kürt sorunundaki
hassasiyetlerini belirli s›n›rlar içinde
gözetmek yoluna gitmifltir. Bu kadar› aç›kt›r
ve gözler önündedir. As›l önemli olan,
bunun karfl›l›¤› olarak ald›klar›d›r ve halen
bilinmeyen, fakat hiç de¤ilse genel mahiyeti
ile tahmin edilmesinde bir güçlük de
bulunmayan as›l konu budur. Kürt sorunu
üzerinden sa¤lanan anlaflma ile Türkiye
halklar›n›n oldu¤u kadar tüm bölge

halklar›n›n gelece¤ini de derinden
etkileyecek bir yeni durum yarat›lm›flt›r,
geliflmenin as›l önemi buradad›r.

Türkiye yönünden 60 y›l› bulan bir
kölece sadakatin ve uflakça hizmetin
karakterize etti¤i Türkiye-ABD iliflkilerinde
baz› dönemlerde belli s›k›nt›lar
yaflanagelmifltir. Geçmiflte, ‘60’l› ve ‘70’li
y›llarda, daha çok K›br›s sorunu üzerinden
kendini gösteren bu türden geçici
s›k›nt›lar›n yeni vesilesi Güney
Kürdistan’daki geliflmeler oldu. 1 Mart
tezkere kazas›n›n beklenmedik biçimde
gerdi¤i iliflkiler, Irak’taki emperyalist
iflgalin dolays›z sonuçlar›ndan biri Güney
Kürdistan’da fiili bir Kürt devletinin
oluflmas› olunca ve bunun resmen de
gerçekleflmesi riski büyüyünce, daha da
sorunlu hale geldi. Gerçekte s›k›nt›ya giren
Türk burjuvazisinin kendisi idi ve ç›k›fl›
arayan da o oldu. ABD-‹srail dayatmalar›na
boyun e¤me ve burun sürtme operasyonunu
sineye çekme sayesinde, daha 2005 y›l›
ortalar›nda iliflkiler yeniden normalleflti ve
ABD’nin istedi¤i yeni biçimi ald›. (Ekim’in
Haziran 2005 tarihli 242. say›s›n›n
baflyaz›s›, “Türkiye-ABD iliflkilerinde yeni
dönem” bafll›¤› alt›nda bu yeni durumu
tarihsel bir çerçeve içinde çeflitli yönleriyle
ele almaktad›r. Bkz. Parti
De¤erlendirmeleri- 2, s.340-354).

‹liflkilerin yeniden bir dengeye
oturdu¤unun ve dünyan›n bugünkü
koflullar›nda Türk burjuvazisi ve devleti
için farkl› bir yol da bulunmad›¤›n›n ayn›
dönemdeki bir baflka teyidi, tam da ayn›
günlerde güncellenen Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi üzerinden geldi. Devletin gerçek
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anayasas› say›lan bu gizli belge
güncellenmifl yeni biçimiyle, “ABD ile
iliflkiler tarihseldir ve çok yönlüdür” diyor
ve bunu flu temel önemde stratejik saptama
ile birlefltiriyordu: “Türkiye’nin ABD ile
iliflkileri Orta Asya, Balkanlar, Güney
Kafkasya, Ortado¤u politikalar› bak›m›ndan
stratejiktir. Bu konularda iflbirli¤i,
dayan›flma Türkiye’nin ç›kar›nad›r.”
Emperyalist efendiye tarihsel sadakati ve
hizmeti yineleyen bu sözler, NATO’ya
hizmet gerçekte ABD’ye hizmet anlam›na
geldi¤i için, “NATO’daki rolümüzü
korumal›y›z. NATO’nun farkl›laflan
siyasetinde yerimiz olmal›” saptamas›yla
daha da pekifltirilmifl oluyordu.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin bu
kritik saptamalar›ndan ç›kan iki önemli
sonuç vard›. Bunlardan ilki, Güney
Kürdistan’daki geliflmelerin yaratt›¤›
s›k›nt›lar ne olursa olsun, Türk burjuvazisi
ve devleti ABD emperyalizmi ile ç›kar ve
kader birli¤ini sürdürecek ve elbette bunun
gereklerini de sadakatle yerine getirecekti.
‹kincisi, bizzat devletin gerçek ve
hükümetler üstü kal›c› siyasetini içeren bir
belgede dile getirildi¤ine göre, bu stratejik
politika ve tercih, gerçekte tüm kesimleriyle
bir bütün olarak Türk burjuvazisinin
kollektif iradesini ve ç›karlar›n› dile
getirmekte idi.

ABD emperyalizminin Kürtlere üçüncü
ihaneti

Daha 2005’te bu noktaya ulafl›ld›¤›na,
tezkere kazas› sonras›nda oluflan sorunlar
böylece geride b›rak›ld›¤›na göre, 5
Kas›m’la birlikte yeni olan, iliflkilerde yeni
bir dönemin bafllang›c› anlam›na gelebilen
geliflme nedir peki? Yan›t k›saca ve basitçe,
emperyalist efendi olarak ABD’nin Türk
burjuvazisinin Kürt sorunundaki
hassasiyetlerini, tam onun beklentilerine
denk düflecek düzeyde olmasa da, yeniden
gözetmeye bafllam›fl olmas›d›r. Ve elbette
bu denli önemli bir tutum de¤iflikli¤inin
karfl›l›¤› olarak da Türk burjuvazisinden ve
devletinden emperyalist planlar› ve
giriflimleri çerçevesinde istediklerini

alabilmesidir. Özellikle ‹ran ve Irak
konusunda, ayn› ölçüde Afganistan ve
krizdeki geliflmelere ba¤l› olarak
muhtemelen Pakistan konusunda. Sudan’dan
ve Filistin’den iç Asya’ya uzanan politik-
dipolomatik tafleronlu¤un ise sözünü bile
etmiyoruz.

Kolayca akla gelebilece¤i gibi, Türk
burjuvazisi pay›na ABD’ce gözetilen
hassasiyetlerin öncelikli alan› hiç de
Türkiye’nin içi de¤il fakat dosdo¤ru Güney
Kürdistan’d›r. Türk gericili¤i Irak’›n
iflgalinden beri Güney Kürdistan’daki
geliflmeleri, Türkiye’deki Kürt sorununu da
azd›racak ve kontrol edilemez bir boyuta
vard›racak bir büyük sorun, mevcut
durumda Kürt sorunundaki as›l ve acilen
önlenmesi gereken stratejik bir tehlike
olarak de¤erlendirmekte idi. Fakat Güney
Kürdistan’daki süreç ABD’nin denetimi ve
deste¤i alt›nda yürüdü¤ü sürece bu konuda
yapabilece¤i bir fley yoktu, hoflnutsuzlu¤unu
ve beklentilerini yineleyip durmak d›fl›nda.
Kerkük referandumu burada en kritik halka
idi. Bu referandum gerçekleflir ve federe
Kürt devletinin beklentilerine uygun
biçimde sonuçlan›rsa, bu, yar›n›n ba¤›ms›z
Kürt devleti için yolun aç›lmas› anlam›na
gelecekti. Türk gericili¤inin Türkiye’deki
Kürt sorununun gelecekte yaratabilece¤i
tehlikeleri bugünden bertaraf edebilmek için
öncelikle bu geliflmeyi durdurmas›
gerekiyordu. Yineliyoruz, bu onun için
stratejik önemde bir sorun ve as›l büyük
tehlike idi.

Irak’›n ABD için bir bata¤a dönüflmesi
ve emperyalist dünya hegemonyas›n›n
korunmas› ve pekifltirilmesi hedefi
çerçevesinde hayati önemi bulunan Büyük
Ortado¤u Projesi’nin gelinen yerde bir
ç›kmaza saplanmas›, Türk burjuva
gericili¤ine bu flans› beklenmedik biçimde
sunmufl bulunmaktad›r. ABD, Irak’› kontrol
alt›na almak ve Büyük Ortado¤u Projesi’yle
hedeflenen amaçlar›na ne edip edip ulaflmak
kararl›l›¤›ndad›r. Bu hedefler onun için
hayati önemdedir; zira buradaki her
baflar›s›zl›k, emperyalist dünyada halen
zaten sorunlu olan hegemonik konumunun
daha da sars›lmas› ve giderek çözülmesi
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anlam›na gelecektir. ‹ran’a yönelik sald›r›
flimdilik geri plana düflmüfl görünse de,
Amerikan emperyalizminin yeni hamlelere
yönelik somut planlar ve haz›rl›klar
yapt›¤›ndan kuflku duyulmamal›d›r. ‹flte bu
planlar›n içinde, ‹srail bir yana b›rak›lacak
olursa, bölgedeki en önemli ve en sad›k
iflbirlikçi olarak Türk devletine çok önemli
roller düflmektedir. O bu alanda politik-
pratik yönden Amerikan emperyalizmi için
‹srail’den bile önemlidir. Kürt halk›n›n
özgürlük umutlar›n›n bo¤ulmas›na dayal›
pazarl›klar›n kirli ve macerac› zemini iflte
budur.

Kapal› kap›lar ard›nda bir sonuca
ba¤lanan bu kirli pazarl›klar›n somut
içeri¤i hakk›nda flu an için elbette ki bir
bilgimiz yok. fiu an bunun bir önemi de
yok; zaman çok geçmeden bunlar›n neler
oldu¤unu peyder pey nas›lsa aç›¤a
ç›karacakt›r. fiimdilik önemli olan, ABD
gibi Türk burjuva gericli¤inin yular›n›
sa¤lam tutan bir emperyalist efendinin,
Türk burjuvazisi için en hayati de¤erde
olan bir konuda karfl›l›¤›n› fazlas›yla
almadan bir fley vermeyece¤ini bilmektir.

Son 30 y›l içinde Güney Kürtleri’nin
ABD taraf›ndan üçüncü bir kez sat›l›fl› iflte
bu çerçevede gerçekleflmifltir. Güney
Kürtleri’nin gerçekleflmesi için tüm
umutlar›n› ABD’ye ba¤lad›klar› o
ba¤›ms›zl›k rüyas› böylece gömülmüfl
bulunmaktad›r. Kerkük referandumunun
ertelenmesi bunun ifadesidir. Bu erteleme
siyasal bir karar ve tercihin ifadesidir.
Somut anlam›, Kerkük’ün Kürdistan’a
ba¤lanmayaca¤›d›r. Bu durumda Güney
Kürdistan Kerkük’süz, dolays›yla güçsüz ve
çaresiz, dolay›s›yla da kolayca denetlenip
idare edilebilecek bir federe devlet olarak
kalmaya mahkumdur. Türk burjuva
gericili¤inin Kürt sorunundaki en azg›n
kesimleri dahi gelinen yerde bu kadar›n›
dünden raz›d›rlar ve bu kadar›n›
memnuniyetle karfl›lamaya haz›rd›rlar. Zira
onlar Irak’taki gerçekler düflünüldü¤ünde
baflka türlü olamayaca¤›n› herkes gibi
gayet iyi bilmektedirler. Irak’›n iflgalinden
beri onlar için sorun, Güney Kürdistan’›n
federe devlet olarak varl›¤› de¤il, fakat

ba¤›ms›zl›k potansiyeli ve bunu olanakl›
k›lacak temel önemde bir sorun olarak
Kürkük’ün gelece¤i idi. Yeni durum bu
aç›dan onlar›n beklentilerini fazlas›yla
karfl›lamaktad›r ve bu ABD’nin Kürtlere
üçüncü bir kez ihaneti sayesinde
gerçekleflmifltir.

Yanl›fl bir anlamaya mahal vermemek
için flunu da k›saca ekleyelim. ABD’nin
Güney Kürtleri’nin üçüncü bir kez sat›fl›
anlam›na gelen bu tutum de¤iflikli¤inin
gerisinde, özellikle Kerkük karar›n›n
gerisinde, hiç de yaln›zca Türk
burjuvazisinin hassasiyetlerini gözetmek
yoktur. Her ne kadar ABD karfl›l›¤›nda
Türk devletinden alabileceklerini fazlas›yla
almak için böyle gösterilmesinden yarar
umuyor olsa da, gerçekte bunun kadar
önemli olan, belki bundan da önemli olan,
fiii ve Sünni kesimleriyle Arap
burjuvazisinin hassasiyetleridir. Bu türden
hassasiyetler gözetilmeden ABD’nin Irak
üzerinde denetim kurma flans› zaten
olamazd›. Bu gerçek daha Baker-Hamilton
raporunda aç›k biçimde ortaya konulmufl,
Kerkük referandumundan vazgeçilmesi de
daha o zamandan istenmiflti.

 Irak Arap burjuvazisinin Kerkük
konusundaki tutumu tarihsel bir temele
dayal›d›r ve Kürt sorununun bu ülkedeki
uzun dönemli çözümsüzlü¤ünü
belirlemektedir. Kerkük sorunu olmasayd›,
Irak’taki Kürt sorunu genifl kapsaml› bir
özerklikle daha 1970 y›l›nda belli bir
çözüme ba¤lanm›fl olurdu. ABD’nin
yaratt›¤› ve iflbirlikçi Kürt liderli¤inin
sineye çekmekten baflka bir fley yapmad›¤›
son oldu bitti, Güney Kürtleri’ni iflin
özünde, 1970 tarihli özerklik anlaflmas› ile
elde edebilecekleri ile baflbafla b›rakm›flt›r.
fiu farkla ki, o zaman bunu kendi
özgüçleriyle, soluklu bir silahl› halk
direnifli ile kazanm›fllard›, oysa flimdi bu
kadar›n› bile ABD sayesinde kazanm›fl
görünüyorlar. Karfl›l›¤›nda ise, ABD’ye
kölece sadakatlerinden ve emperyalist
iflgale hizmetlerinden dolay›, bölgenin
hemen tüm halklar›n›n güvensizli¤ini ve
yer yer düflmanl›¤›n› kazanm›fl bulunarak.
Dargörüfllü iflbirlikçi bir burjuva-feodal
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liderlik alt›nda mazlum Kürt halk› için
gerçekten trajik bir yeni sonuç olmufltur bu.

Baker-Hamilton raporundan beri bu
konuda özellikle umutlanan ve sab›rla
bekleyen Türk burjuvazisi sonuçta
istediklerini alm›fl bulunmaktad›r.

Kandil’deki gerilla kamplar›na yönelik
sald›r› da, gerilla kuvvetleri için yarataca¤›
geçici s›k›nt›lar d›fl›nda, gerçekte Güney
Kürdisan konusunda ald›klar›n›n örtüsü
olmaktan öteye bir ifllev tafl›mamaktad›r.
Hatta denebilir ki bu sald›r›lar›n sembolik
stratejik anlam› bile gerçekte yine Güney
Kürdistan’a yöneliktir. Böylece Kürt federe
devletinin hükümranl›k haklar›n›n
gerekti¤inde nas›l kolayca ayaklar alt›na
al›nabilece¤i tüm dünyaya gösterilmifl
olmaktad›r. Güney Kürt liderli¤inin, ABD
r›za gösterdi diye bir fley yapmaktan aciz
biçimde bu sald›r›lar›lar› sineye çekmesi ve
Kuzeyli kardefllerini hedef alan bir yoketme
harekat›n› bofl gözlerle izlemesi, devlet
olma iddilar›na vurulmufl bir baflka a¤›r
politik ve moral darbedir. Bu utanç verici
tablo, iflin özünde, Talabani-Barzani
liderli¤inin politik ve moral çöküflünü de
belgelemektedir. Bölge halklar› nezdinde
Irak iflgalinden beri bu zaten böyleydi, art›k
Kürt halk› nezdinde de bu böyledir, yeni
olan budur.

Bütün bu sonuçlarda gerçekte flafl›rt›c›
olan hiçbir yan yoktur. Olup bitenler
iflbirlikçi Kürt liderli¤inin tüm gelece¤ini
emperyalistlere ve siyonistlere ba¤lama
startejisinin iflas›n› ortaya koymaktad›r. Son
geliflmelerle birlikte özellikle iflgali izleyen
günlerde dönek Kürt solcular›n›n
sözcülü¤ünü yapt›¤› Kürt amerikanc›l›¤› da
çökmüfl bulunmaktad›r. ABD’nin bölgede
özgürlük ve demokrasi de¤il, fakat
emperyalist egemenli¤ini pekifltirme peflinde
oldu¤u art›k en kör gözlerin görebilece¤i
bir aç›kl›kta ortaya ç›km›flt›r. Siyasal
geçmifllerindeki nispi bilimsel ayd›nlanma
sayesinde emperyalizmin özgürlük de¤il
fakat her zaman egemenlik peflinde
oldu¤unu bilen, bilmesi gereken bu Kürt
dönekler kitlesi, Kürt halk›na tüm Ortado¤u
halklar›n›n güvensizli¤ini ve düflmanl›¤›n›

getirece¤ini bile bile, sözde özgürlük ve
ba¤›ms›zl›k umuduyla emperyalist iflgale
alk›fl tutmufl, amarikanc›l›¤›n bayraktarl›¤›na
soyunmufllard›. fiimdilerde derin bir hayal
k›r›kl›¤› ve flaflk›nl›k içinde, Ortado¤u’daki
büyük emperyalist nüfuz mücadeleleri
ortam›nda ve koflullar öyle gerektirdi¤inde,
Kürtlerin Amerikan emperyalizmi için
önemsiz bir ayr›nt›dan öte bir anlam
tafl›yamayabilece¤i üzerine pek derin
gerçekleri yeniden keflfediyorlar!

Irak’a yönelik emperyalist iflgalin
hemen sonras›na ait (Temmuz 2003)
Dünya Türkiye ve Sol Hareket bafll›kl›
kitab›n üç ana bölümü (s.66-123)
emperyalist iflgali s›ca¤› s›ca¤›na Kürt
sorunu aç›s›ndan ele almakta ve eski solcu
Kürt dönekler kitlesinin yayd›¤› amerikanc›
hayallere sald›rmaktad›r. Sözkonusu
bölümleri bugün yeniden okuman›n, Kürt
sorunu çerçevesinde son zamanlarda olup
bitenleri de¤erlendirmek bak›m›ndan
fazlas›yla yararl› olaca¤› inanc›nday›z.
Dönek Kürt solcular› aras›nda
amerikanc›¤›n dorukta oldu¤u o günlerde
söylenenler aras›nda afla¤›ya ald›¤›m›z flu
pasaj›n özetledikleri de vard›:

“ABD Irak’ta bata¤a batm›fl durumda ve
zaman içinde bu batak derinleflecektir.
Böyle olunca, kirli savaflta e¤itimli ve halk
hareketlerini bast›rman›n gereklerine uygun
biçimde ileri düzeyde donan›ml› bir NATO
ordusu olarak Türk ordusunun deste¤ine
ihtiyac› olacak, nitekim bu daha bugünden
seslendiriliyor da. Peki ABD ne yapacak,
bunun Kürtler için sonucu ne olacak
dersiniz? Bu sorunun yan›t› henüz aç›kta,
ama kesin olan bir fley var: ABD, Kürtlere
flu veya bu biçimde üçüncü bir kez ihanet
etmeden Türk ordusunu Irak’taki hesaplar›
için gere¤ince kullanamaz. Demek ki ABD
emperyalizmini Kürtlerin en temel ulusal
haklardan yoksun mazlum bir ulus olmas›
de¤il, fakat yaln›zca kendi sefil emperyalist
ç›karlar›, hesaplar› ve bunun gerektirdi¤i
politikalar ilgilendiriyor. Demek ki ABD
Kürtleri özgürlefltirmek de¤il fakat yaln›zca
ç›karlar›na uygun düfltü¤ü sürece kullanmak
peflinde. Ortado¤u’daki ç›karlar› için ve



elbette Ortado¤u halklar›na karfl›.” (Dünya
Türkiye ve Sol Hareket, Eksen Yay›nc›l›k,
s.90).

Bugün olanlar›n özü özeti budur, dem-
ekle yetiniyoruz.

Türkiye-ABD iliflkileri yeni durum
ve Türkiye’de Kürt sorunu

Pazarl›klar Güney üzerinden yap›l›yor,
ilk ad›mlar buradan at›l›yor, stratejik
önemde görülen önlemler buras› üzerinden
gündeme getiriliyor ama tüm bunlar›n as›l
hedefinin Kuzey, yani Türkiye’deki Kürt
sorunu ve hareketi oldu¤unu da herkes
biliyor. Ortado¤u’daki Kürt sorununun as›l
alan› her aç›dan Türkiye’dir ve buradaki
dü¤üm çözülmeden, bölgede Kürt sorunu
için kal›c› bir çözüm olana¤› yoktur.

E¤er bat› emperyalizminin
Ortado¤u’daki en önemli üssü olan Türkiye
gibi bir ülkede Kürt sorunu gibi kapsaml›
bir sorun bulunmasayd›, amerikanc›
Kürtlerin emperyalizmden beklentileri hiç
de¤ilse halen Kosova’da oldu¤u türden
kuflkusuz gerçekleflebilirdi ve böyle bir
Kürt devletini, t›pk› Kosova örne¤inde
oldu¤u gibi, ilk tan›yacak ülkelerden biri
de ABD ile birlikte kuflkusuz Türkiye
olurdu. Ama iflte gelin görün ki Türkiye’de
görkemli bir Kürt sorunu var; Kürtlerin
nüfus olarak ve Kürdistan’›n toprak olarak
yar›s› bu ülkenin hükümranl›¤› alt›ndad›r
ve bu ülkeye egemen amerikanc› burjuva
s›n›f düzeni Kürtlerin inkar›nda, her türlü
özgürlük ve eflitlik umutlar›n›n
bo¤ulmas›nda kesin bir tutum ve kararl›l›k
içindedir. Bu kat› gerçek hesaba
kat›lmadan Kürt sorununda do¤ru bir
strateji izlemek olana¤› bulunamaz. Sadece
Türkiye’de de de¤il fakat son geliflmelerin
bir kez daha kan›tlad›¤› gibi, gerçekte
bölgenin bütününde de...

Böylece Türk burjuvazisi ve devletinin
Güney Kürdistan’a yönelik tüm
giriflimlerinin gerisinde kendi bünyesindeki
Kürt sorununu kontrol alt›nda tutmak niyeti
ve hesab› bulundu¤u aç›k gerçe¤ine gelmifl
oluyoruz. Kuzey’e yönelik acil ad›m ve
önlemlerinden ilki, Güney’deki ba¤›ms›zl›k

umutlar›n›n k›r›lmas› idi. Buna paralel
olarak gündemlefltirilen ikincisi, devrimci
bir geçmiflten gelen, etkili bir halk hareketi
dinami¤ini hareket geçirmeyi baflarm›fl
bulunan ve sorunu flu veya bu flekilde ama
devletle pazarl›k yoluyla bir sonuca
ba¤lamak isteyen bir Kürt hareketinin
devre d›fl› b›rak›lmas›d›r. Türk burjuva
gericili¤inin 5 Kas›m görüflmesinin
simgeledi¤i kirli pazarl›klar kapsam›nda
elde eti¤i ikinci önemli baflar› budur ve o
bu konuda ABD emperyalizmiyle birlikte
AB emperyalizminin de tam deste¤ini
alm›flt›r. Kuflkusuz bu iki bat›l› emperyalist
odak y›llard›r seslendirdikleri s›n›rl› bir
Kürt reformu ile sorunun yat›flt›r›lmas›
politikas›ndan vazgeçmifl de¤ildirler. Fakat
bunun önce PKK’nin temsil etti¤i mevcut
Kürt hareketinin olanakl›ysa ezilmesi,
de¤ilse marjinalize edilerek
etkisizlefltirilmesinin ard›ndan yap›lmas›
gerekti¤i konusunda da gelinen yerde Türk
burjuvazisi ile aç›k bir anlaflmaya varm›fl
durumdad›rlar.

Halen yap›lmakta olan budur. PKK’nin
döne döne “ortak düflman” ilan edilmesi,
hava harekatlar›, kara harekatlar›, DTP’nin
çok yönlü olarak kuflat›lmas›, PKK
etkisindeki Kürt halk kitlelerinin terörize
edilmesi, bunlar›n tümü moda deyimle bu
yeni “konsept” kapsam›ndad›r, onun ilk
uygulama örnekleridir. Önce Kürt
sorununun tüm görkemiyle ortaya ç›kmas›n›
sa¤layan ve Kürtleri örgütlü bir taraf
haline getiren hareket ezilecek, ya da hiç
de¤ilse etkisizlefltirilecek, ancak bunun
ard›ndan Türk burjuva gericili¤i ihsan
edebileceklerini “Kürt reformu” ad› alt›nda
gündeme getirecektir. Verebileceklerinin
kapsam›n› ve s›n›r›n› kendisi belirleyecek,
ve elbette bu sayede, gerekti¤inde de
kendisi ortadan kald›rabilecektir. ‘90’l›
y›llar›n ortas›nda eski MGK Genel Sekret-
erlerinden bir generalin kamuoyu önünde
aç›kça dile getirmekte sak›nca görmedi¤i
bu politika, ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan beri
Türk devletinin Kürt sorunundaki de¤iflmez
temel çizgisidir. Yeni olan ve son
geliflmelerle tüm aç›kl›¤› ile ortaya ç›kan,
ABD ve Avrupal› emperyalistlerin bu
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politikaya yeni bir düzeyde ve sonuç al›c›
bir tarzda tam destek vermeleridir.
Türkiye’deki Kürt hareketinin çok yönlü
olarak kuflat›lmas›na, güçten düflürülmesine
ve tecrit edilmesine emperyalist odaklar›n
da kendi cephelerinden kat›lmalar›d›r.

Kürt halk› için yaratt›¤› yeni sorunlar
ve ac›lar ne olursa olsun bu geliflme
gerçekte her aç›dan hay›rl› olmufltur.
Böylece mazlum bir halk›n içerde ve
d›flarda gerçek dostlar›n› ve düflmanlar›n›
görebilmesi kolaylaflm›fl, amarikanc› ve
avrupac› liberal hayaller ölümcül bir darbe
alm›flt›r. Aç›k biçimde ortaya ç›km›flt›r ki,
Türkiye’deki burjuva gericili¤ini, onu her
yoldan ve koldan destekleyip yaflatan
emperyalistlerden ayr› düflünmek olana¤›
yoktur. Kürt halk›n›n özgürlük ve eflitlik
mücadelesinin karfl›nda yaln›zca Türk
burjuva gericili¤i de¤il fakat ayn› zamanda
emperyalizm durmaktad›r. Bu iki engel bir
arada afl›lmak zorundad›r. Türk burjuva
gericili¤ine vuran emperyalizme de vurmak
zorundad›r. Bu tarihsel olarak zaten
böyleydi ve en iyi dönemlerinde devrimci
Kürt ak›mlar›n›n hemen tümü bunu kendi
programlar›na böyle de yazm›fllar, devrimci
stratejilerini de buna göre oluflturmufllard›.
Fakat zaman de¤iflti, dünya de¤iflti, bu
görüfl ve de¤erlendirme eskidi diyerek
hemen tümü de emperyalizme karfl›
mücadeleyi bir yana b›rakmakla kalmad›lar,
daha bir de emperyalizmden özgürlük
umacak denli gerçeklerden koptular. Bugün
kat› gerçek kendini tüm görkemiyle yeniden
duyuruyor. Tarihsel olarak do¤ru olan›n
güncel olarak da tüm geçerlili¤ini korudu¤u
son geliflmelerle bir kez daha tüm aç›kl›¤›
ile ortaya ç›km›fl bulunuyor.

Burjuva gericili¤i Kürt halk›na karfl›
bütünleflmifl durumda

ABD-Türkiye iliflkilerinde yeni
geliflmeler ve bunun Kürt sorunu için
sonuçlar›, burjuva gericili¤inin kendi iç
iliflkilerine de hiç de¤ilse flimdilik yeni bir
görünüm kazand›rm›fl durumda. Dolu dizgin
ilerleyen AKP kadrolaflmas›n›n flimdilik
sineye çekilmesi, türban düzenlemelerinin

beklenen krize yolaçmamas›, tümüyle Kürt
sorunu üzerinden ABD’ye karfl› çatlak
sesler ç›karan baz› y›pranm›fl kontrgerilla
mensuplar›n›n Ergenekon’un tasfiyesi
aldatmacas› eflli¤inde harcanmas›, tüm
bunlar 5 Kas›m’›n yaratt›¤› yeni durumdan
ayr› de¤ildir. Son olaylar bütün aç›kl›¤› ile
bir kez daha göstermifltir ki, sermaye
devletinin Kürt halk› üzerindeki köleci
egemenli¤ini flu veya bu biçim alt›nda ama
her koflulda korumak ve sürdürmek, tüm
kesimleriyle burjuva gericili¤inin ortak
kayg›s›, ortak paydas› ve en önemlisi de
ortak önceli¤idir. ‹ç çeliflkilerin flu dönem
için geri plana düflmesi ve ordu ile
hükümetin uyum içinde hareketi bunun
ifadesidir. Bugünkü koflullarda onlar pay›na
öteki herfley flimdilik buna tabidir, bu
alanda istenen ortak hedeflere var›ld›ktan
sonra nas›lsa dönüp kendi iç dalaflmalar›n›
yeni biçimler alt›nda sürdürmeye gerekli
zaman› ve olana¤› bulabileceklerdir. Ama
önce bölgesel çapta Kürt halk›n›n özgürlük
ve eflitlik umutlar›na etkili bir darbenin
vurulmas› ve son 20 küsur y›ll›k
mücadelenin kazan›mlar›n›n bertaraf
edilmesi gerekiyor.

Bu elbette Kürt sorununun üstesinden
nas›l gelinece¤i konusunda burjuva
gericili¤i saflar›ndan zaman zaman görüfl
ayr›l›klar›n›n, buna dayal› siyasal çatlaklar›n
ç›kmad›¤› ve yar›n da ç›kmayaca¤›
anlam›na gelmez. Geçmiflte, ‘90’l› ilk
y›llarda, mücadele devrimci bir çizgide ve
tempolu bir biçimde gelifliyorken, bunun
burjuva gericili¤ini kendi içinden nas›l
böldü¤ünü biliyoruz. Ama ‹mral› teslimiyeti
ile birlikte tüm kesimleriyle gericili¤in
h›zla ayn› politika ekseninde nas›l birleflip
bütünlefltiklerini de biliyoruz. Demek ki
ayr›l›¤› yaratan Kürt halk›n›n özgürlük
mücadelesinin gücü ve zorlamas›yd›.
Teslimiyetçi politika bu zorlamay› ortadan
kald›r›nca olay bir anda tüm kesimler için
“terör” sorununa indirgendi ve Kürtlere
verilebileceklerin s›n›r› burjuva gericili¤inin
tüm kesimleri için bir anda “bireysel
kültürel haklar” s›n›r›na indi. Yani o
bildi¤imiz k›s›r ve aldat›c› AB
reformlar›n›n kendili¤inden sonuçlar›na.
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Oysa ‘90’l› ilk y›llarda “federasyonun bile
tart›fl›labilece¤i”ni dönemin cumhurbaflkan›
bile söyleyebiliyordu, sonuçta bu onun
hayat›na malolsa da.

Kürt sorunu konusunda yeni bir görüfl
ayr›l›¤› Irak’a emperyalist müdahalenin ve
bunun Güney Kürdistan’da yolaçt›¤›
geliflmelerin ard›ndan geldi. Tezkere
kazas›n›n ard›ndan ABD’nin Güney
Kürtleri ile ilgili olarak Türk devleti
karfl›s›nda kazand›¤› özel inisiyatif ve
böylece devletin “k›rm›z› çizgileri”nin
fiilen çökmesi, özellikle TÜS‹AD’›n temsil
etti¤i büyük sermaye çevrelerinde yeni fiili
durumun kabullenilmesi, Güney
Kürdistan’la normal iliflkilerin kurulmas›
e¤ilimine yolaçt›. Türkiye’nin kendi
bünyesinde de bireysel haklar› aflan baz›
s›n›rl› reformlar olmadan bu sorunun
yükünden kurtulma olana¤› bulunmad›¤›n›
düflünen ve ABD-AB taraf›ndan
desteklenen bu kesimler ile devletin
geleneksel politikas›n› temsil eden ordu
odakl› kesimler aras›ndaki bu görüfl
ayr›l›¤›, son birkaç y›ld›r bir sorun alan›,
yer yer önemli bir gerilim konusu idi.

Fakat gelinen yerde bu konudaki görüfl
ayr›l›¤› da geride kalm›flt›r. ABD ile kirli
pazarl›klar temelinde var›lan yeni
mutabakat, Türk burjuva gericili¤ini bir
anda yeni “konsept” ekseninde birlefltirip
bütünlefltirdi. fiimdi art›k farkl› ses yok
ortal›kta. Güney’deki oluflumun had›m
edilmesi ve Kuzey’deki direnifl oda¤›n›n
ezilip etkisizlefltirilmesi, tüm kesimleriyle
burjuva gericili¤inin art›k ortak politikas›
durumundad›r. O güne kadar kudurgan bir
flovenizmin sözcüsü olan CHP’nin 5
Kas›m’›n ard›ndan Güney Kürdistan’la nor-
mal iliflkilere art›k geçilebilece¤ini dile
getirmesi, ayn› flekilde Genelkurmay
Baflkan›’n›n Irak’ta adam gibi bir
federasyona bizim bir itiraz›m›z olamaz
aç›klamas›, gericilik bünyesindeki politik
bütünleflmenin öteki yüzüydü. Sonuçta
Güney Kürdistan’a iliflkin geliflmeler ABD
ile var›lan yeni anlaflma çerçevesinde
istenen çizgiye çekilince, onu bu yeni
haliyle kabullenmek bir sorun, dolay›s›yla
da gericilik cephesi için bir görüfl ayr›l›¤›

alan› olmaktan kolayca ç›km›fl oldu.
Yineliyoruz; burjuva gericili¤i kendi

bünyesindeki her türden soruna ve iç
dalafla ra¤men Kürt sorunu sözkonusu
oldu¤unda tek cephe halinde
birleflebilmektir, son olaylarla bu yeniden
kan›tlanm›flt›r. Bunun bir uzant›s› olarak
hükümet-ordu uyumunun bir dönem daha
sürmesi beklenmelidir. Vars›n bu arada
AKP cumhuriyetin güdük ve güdümlü
laikli¤inin alt›n› oymay› sürdürsün, Kürt
halk›n›n özgürlük umutlar›n› bo¤mak ve
Kürdistan üzerindeki köleci egemenli¤i ne
edip edip sürdürmek en öncelikli görevdir
ve öteki herfley flimdilik ona tabidir.
Özellikle de laiklik flampiyonu amerikanc›
generallerin soruna bak›fl› halen budur.
Tam da bu nedenle özellikle de yerel
seçimlere kadar AKP’nin cömerçe rahat
b›rak›laca¤›ndan kuflku duyulmamal›d›r.
Çünka AKP onlar için Kürt halk›n›n›n
kazan›mlar›na siyasal ve moral darbeler
vurabilmenin en etkili silah›d›r flu s›ralar.
“Diyarbak›r’›n düflürülmesi”ne iliflkin
hesaplar ve hedefler salt AKP’nin de¤il,
fakat AKP üzerinden as›l olarak devletin
hesap ve hedefleridir. AKP de bunun çok
iyi bir biçimde bilincinde oldu¤u için, Kürt
halk›na karfl› zalimlerin k›l›c› olmay›
bilinçli bir tutumla seçerek konumunu
güçlendirmeye, toplum ve devlet yaflam›nda
dinci gericili¤e yeni mevziler kazand›rmaya
bakmaktad›r. Türban düzenlemesini
sorunsuz sanc›s›z geride b›rakmas›,
denebilir ki ona bir 5 Kas›m hediyesi
olmufltur.

Ç›k›fl ve çözüm için devrimci strateji
bir zorunluluktur

Türk burjuvazisi tüm kesimleriyle blok
halinde Kürt halk›n›n özgürlük ve eflitlik
mücadelesinin karfl›nda durmaktad›r ve
bunun tarihsel-s›n›fsal mant›¤› burada
hiçbir özel aç›klama gerektirmemektedir.
Emperyalizmin konumunun ve tutumunun
ne oldu¤unu ise gelinen yerde olaylar
(tafl›nan tüm ham hayalleri de yerle bir
ederek) bütün aç›kl›¤› ile yeniden ortaya
koymufltur.
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Türkiye dünya hegemonya
mücadelesinin dü¤ümünü oluflturan bir
bölgede Amerikan emperyalizminin en
önemli dayana¤›, sald›r› ve savafl üssü, ve
elbette vurucu gücü olarak durmaktad›r.
Irak savafl› ile birlikte yaflanan geçici krizi
izleyen tüm geliflmeler, kendileri yönünden
gerçekte Türk devleti ve burjvazisinin
Amerikan emperyalizmi için
vazgeçilmezli¤ini yeniden kan›tlam›fllard›r.
Halen ç›karlar› Amerikan emperyalizmi ile
uyumu gerektiren Avrupal› emperyalistler
için de durum farkl› de¤ildir. Dolay›s›yla
yaln›zca Türk burjuvazisi de¤il fakat onun
gerisindeki as›l güç olarak emperyalizm de
Kürt halk›n›n özgürlük ve eflitlik
mücadelesinin önünde afl›lmas› gereken
temel önemde bir engel olarak
durmaktad›r.

Ne iyi ki geliflmeler Kürt burjuvazisi
hakk›nda tafl›nan hayalleri de ayn› kat›l›kla
y›kmaktad›r. Tüm geliflmeler, onun
kaderinin ve ç›kar›n›n Türk burjuvazisinin
kaderi ve ç›kar› ile sa¤lam biçimde içiçe
geçti¤ini göstermektedir. AKP’nin
Kürdistan’daki siyasal gücünü ve etkisini,
Kürt burjuvazisinin, büyük toprak
sahiplerinin, afliret reislerinin, tarikat
a¤alar›n›n bu partide birleflmesini borçlu
oldu¤u bilinmektedir. Bu birleflik güç Kürt
orta burjuva katmanlar›n›n as›l a¤›rl›¤›n› da
bu partiye kayd›rm›flt›r. ‹mral›’y› izleyen
dönem içinde Kürt sorunu kapsam›nda
yaflanan temel önemde bir baflka geliflme
de iflte budur. Bu, Kürdistan’daki güç
dengelerini de¤ifltirmifl, Kürt burjuvazisi
halk hareketinin yaratt›¤› a¤›rl›¤›n etkisinde
kurtularak s›n›f ç›karlar›na uygun biçimde
mevziye girmifl ve bölgede inisiyatifi
yeniden etkin biçimde ele almaya
bafllam›flt›r. AKP’nin kazand›¤› güç bunun
yans›mas›d›r, bu gerçekte Kürt
burjuvazisinin gücüdür. AKP flu an Kürt
kanad›yla Kürdistan’›n en büyük partisidir
ve Kürt burjuvazisi flimdi ülkeyi yöneten
bu partinin bünyesinde önemli bir a¤›rl›¤a,
yönetici düzeyde (partide oldu¤u kadar
hükümette de) önemli bir inisiyatife
sahiptir. Dolay›s›yla Kürt halk›na karfl›
ifllenen tüm suçlara o da aktif biçimde

kat›lmaktad›r. Kürt halk›n›n özgürlük ve
eflitlik umutlar›n›n bo¤ulmas›, demokratik
Kürt hareketinin ezilmesi ve
etkisizlefltirilmesi için kurulan cephenin
içinde tüm varl›¤› ve inisiyatifi ile o da
yer almaktad›r.

Kürt hareketi bugünkü kuflat›lm›fll›ktan
baflar›yla kurtulmak ve özgürlük
mücadelesini halk hareketinin gücüyle
gerçekten ileriye tafl›mak istiyorsa, tüm bu
gerçekleri hesaba katmak, gerçek dostlar›n›
ve düflmanlar›n› s›n›fsal ve siyasal olarak
yeniden tan›mlamak, ve buna dayal› bir
yeni devrimci strateji ile ortaya ç›kmak
zorundad›r. ‹mral› ile birlikte seçilen
strateji olaylar›n a¤›rl›¤› alt›nda çoktan
çökmüfl bulunmaktad›r. Bu strateji,
Cumhuriyetin demokratikleflmesi temelinde
Türk burjuvazisi ile bütünleflmeyi
hedefliyordu ve bu arada emperyalizmin
egemenli¤ini hiçbir biçimde sorun
etmiyordu. Bu strateji içinde emperyalizm
engel ya da düflman olmak bir yana,
çözümü kolaylaflt›racak etkili bir güç oda¤›
idi. Tüm bunlar›n gelinen yerde iler tutar
yan› kalmam›flt›r. Türk burjuvazisi ile
bar›fl›p bütünleflerek, emperyalizmi
kabullenerek Türkiye ve Kürdistan’›
demokratiklefltirmeyi ummak, bilimin ve
tarihin gerçeklerini bir yana b›rakmakt›r.
Çünkü gerçek bir demokrasi, onun ürünü
olabilecek gerçek bir özgürlük ve eflitlik,
ancak bu güçlere karfl› mücadele içinde,
onlar afl›larak elde edilebilir. Bütün bunlar
daha en bafltan belli idi, olaylar bunu
yaln›zca bir kez daha do¤rulamaktan baflka
bir fley yapmad›.

Dün oldu¤u gibi bugün de Kürt
özgürlük mücadelesinin tüm yükünü Kürt
emekçileri tafl›maktad›r. Fakat dünden
farkl› olarak bugün onlara bu mücadelede
k›lavuzluk edecek bir devrimci strateji ve
onun tafl›y›c›s› olan bir önderlik yok
ortada. PKK’nin mevcut stratejisi, objektif
içeri¤i ve mant›¤› yönünden, tümüyle
burjuva bir karakterdedir. Oysa s›n›f olarak
Kürt burjuvazisi özgürlük mücadelesinin
karfl›s›ndad›r ve aç›k bir s›n›fsal tutumla
Türk burjuvazisinin yan›ndad›r. Kürt
hareketinin halen en büyük açmaz› budur,
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mevcut tablo içinde Kürt sorununda
yaflanan en büyük anormallik buradad›r.
Olaylar›n netlefltirdi¤i mevcut s›n›fsal-
siyasal tablonun ard›ndan bu daha da göze
batan bir çeliflki olarak durmaktad›r orta
yerde.

Devrimci strateji, özgürlük
mücadelesinin gerçek yükünü çeken s›n›f
ve katmalar›n s›n›fsal ç›kar ve ihtiyaçlar›na
da uygun düflen strateji demektir. Ulusal
davan›n s›n›fsal mant›¤›n› zaman içinde
ad›m ad›m unutmak ve giderek terketmek,
Kürt hareketinin tarihsel nitelikte bir büyük
hatas› oldu ve bu onu bugünkü ç›kmaza
getirip saplad›. Bundan ancak son 30 y›ll›k
mücadelenin bu en temel dersini hesaba
katan yeni bir de¤erlendirme ve strateji ile
ç›k›labilir, ortada baflka hiçbir gerçek ç›k›fl
yolu görünmemektedir. Do¤al olarak bu
halen burjuva ö¤elerle bulafl›k olan mevcut
hareket içinde bir iç ayr›flmay› göze almay›
da gerektirir. Bu elbette k›sa vadede belki
geçici bir güç kayb› anlam›na da gelir.
Fakat orta ve uzun vadede bu,
benimsenecek yeni strateji sayesinde
fazlas›yla telafi edilebilecektir. Önce Kürt
emekçilerinin aç›¤a ç›kar›ld›¤›nda muazzam
bir kuvvet oldu¤u görülebilecek olan
sosyal enerjisiyle ve ikinci olarak da, tam
da bu sayede Türk iflçi ve emekçileri ile
yaflanacak yak›nlaflma ve bütünleflme
sayesinde... Bu yak›nlaflma ve bütünleflme
devrimci stratejinin öteki yönüdür ve
yaln›zca Türkiye’de de¤il bütün bir
Ortado¤u’da Kürt dü¤ümünü çözebilecek
biricik gerçek olanakt›r. Türkiye’deki
sorunun çözüm yönünden tüm bölgeyi
kilitledi¤inin bu vesileyle yeniden alt›n›
çizmek istiyoruz.

Kürt sorunundaki tarihi dü¤ümlenmeyi
açacak yol budur, tercih buradan yap›lmak
zorundad›r. Bunun d›fl›nda ortada flimdiki
k›s›r döngüyü sürdürmekten baflka bir
alternatif görünmüyor. Bu ise hem Kürt
halk›n›n enerjisini anlaml› hiçbir sonuca
yolaçmadan tüketip duruyor ve hem de
iflbirlikçi burjuvazinin elinde bir bütün
olarak Türkiye toplumunu gericilikle
zehirlenmenin etkili bir arac› ifllevi

görüyor. Bunun kaç›n›lmaz bir sonucu
olarak, iki halk aras›ndaki iliflkiler de
sürekli olarak zehirleniyor. Burjuva
milliyetçi bir dargörüfllülük bu
zehirlenmeden yar›n›n kolay kopuflu için
belki bir yarar umabilir, ama ilkin bu tür
bir kopmadan Kürt halk›n›n gerçek bir
ç›kar› olamaz ve ikinci olarak Kürt
halk›n›n iflin asl›nda bu türden bir kopufl
olana¤› da yoktur. Türkiye’nin Yugoslavya
ve Kürdistan’›n Kosova olmad›¤›n›,
olamayaca¤›n› herhalde son olaylar daha
aç›k ve anlafl›l›r hale getirmifl olmal›d›r.
Kosovalar ancak emperyalizmin ç›karlar›
gerektirdi¤inde ve onun özel çabalar› ile
yarat›labilir. Oysa bu co¤rafyada
emperyalizmin kimin yan›nda oldu¤u ve
yüzy›ldan beridir bu bölgede Kürtlere nas›l
yaklaflt›¤› iyi bilinmektedir. Sadece
Türkiye’nin de¤il tüm bölgenin tarihsel
deneyimi, Kürt halk›n›n ac›lar›ndan ve
köleli¤inden emperyalizmin dolays›z olarak
sorumlu oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Güney Kürdistan’daki geliflmeler bu
yüzy›ll›k dersi bir süreli¤ine unutturdu
dargörüfllü Kürt milliyetçisine, ama ayn›
Güney Kürdistan’daki yeni geliflmeler de
gerisin geri en dumura u¤ram›fl bilinçlere
yeniden kaz›yor bunu.

Kürt ve Türk emekçilerinin birleflik
devrimci mücadelesi için!

TK‹P tüm milliyetlerden iflçi s›n›f›n›n
devrimci partisidir. Onun saflar›nda kad›n-
erkek, Kürt-Türk ve öteki milliyetlerden
komünistler omuz omuza mücadele
ediyorlar. Onun ulusal sorunda kendi
teorisi, program› ve takti¤i vard›r. O baflta
Kürtler ve Türkler olmak üzere tüm
milliyetlerden iflçilerin ve emekçilerin
omuz omuza mücadelesinden yanad›r ve
Türkiye’deki Kürt sorununun gerçek ve
kal›c› bir çözümünün de ancak bununla
olanakl› oldu¤una inanmaktad›r. Bu soyut
bir inanç de¤il fakat tarihin ve bilimin
temel dersleri ›fl›¤›nda ve elbetteki iflçi
s›n›f›n›n ç›karlar› ekseninde sorunu ortaya
koyman›n bir ürünüdür. TK‹P, gündelik
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faaliyetinin her alan›nda Kürt halk›n›n
meflru ulusal haklar›n› tüm aç›kl›¤› ile tam
bir kararl›l›kla savunmaktad›r. fiovenist
zehirlenmenin Türk iflçi ve emekçilerinin
bilincinde yaratt›¤› kirlenmeyi gidermeye,
her vesile ile onlar› Türk burjuvazisine
karfl› mazlum Kürt halk›n›n yan›nda yer
almaya, onun hakl› ve meflru istemlerini,
bu istemlera dayal› mücadelesin
desteklemeye, bunun için de bizzat
mücadele etmeye ça¤›rmakta, bu
mücadeleyi pratik olarak da örgütlemeye
çabalamaktad›r. Kuflkusuz Türkiye’nin
herfleye ra¤men devrimci çizgide ›srarl›
tüm öteki devrimci parti ve gruplar› da
benzer bir çaba içinde bulunmaktad›r.

Fakat bu çaban›n baflar›s›, halen Kürt
emekçilerinin önemli bir bölümünü etki ve
denetim alt›nda tutan Kürt hareketinin
izleyece¤i çizgiye de s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Bugüne kadar bu çizgi Türkiyeli
devrimcilerin iflini kolaylaflt›rmad›¤› gibi
esas› yönünden zora da soktu. Sosyal
mücadeleye etkili bir biçimde kat›lmak ve
bu mücadele içinde Türk iflçi ve emekçileri
kaynaflmak gibi temel önemde bir boyutu
içermedikçe sonuç baflka türlü de olamazd›.
Umut edelim ki, bu son geliflmeler,
Türkiye’den öteye bölgesel düzeydeki
gerici ve emperyalist kuflatma Kürt
hareketinin kendi gerçek dostlar›na
yönelmesini kolaylaflt›rmaya bir vesile
olsun.

Sosyal mücadelede reformistler ve
ulusal mücadelede milliyetçiler,
devrimcilerin karfl›s›na, devrimini uzun ve
zor bir ifl oldu¤u, oysa sorunlara h›zl› ve
kolay çözümler gerekti¤i türünden ço¤u
kere aç›kça dillendirilmeyen bir mant›kla
ç›karlar. Biz komünist devrimciler de
diyoruz ki, gerçekte devrim iflin özünde en
k›sa ve kolay yoldur. Reformist çizginin ya
da uzlaflman›n k›sa ve kolay yol oldu¤unu
sananlar tarihe ve bugünün gerçeklerine
baks›nlar. Reformizm ya da uzlaflma nerede
hangi sorunu nas›l çözmüfltür? Örne¤in
Filistin’de olup bitenin anlam› nedir? Ya
Güney Kürdistan’da? Güney Kürdistan’da
sorun (kald› ki gerisinde yüzy›la yaklaflan

bir mücadele var!) tam da ‘90’l› y›llar›n
bafl›nda Talabani’nin Kürt devrimcilerine
önerdi¤i gibi, “piyasa ekonomisi ve
burjuva demokrasisi” yolu ile
çözülebildiyse, halen Kürtlerin üçüncü kez
sat›l›fl› anlam›na gelen olaylar neyin nesi?

Reformizm sorunlar› çözmez sadace
süründürür, bu ulusal sorun da içinde tüm
siyasal sorunlar için oldu¤u kadar sosyal
sorunlar için de geçerlidir. “Sosyal refah”
Avrupas› ad›m ad›m tarihe kar›fl›yor demek
yeterlidir, buna kan›t göstermek için. Öte
yandan, devrim yolu reformlar› d›fllamad›¤›
gibi gerçek reformlar da ancak devrim
mücadelesinin yan ürünleri olarak elde
edilebilirler. Buna ister ayn› “sosyal refah”
Avrupas› üzerinden bak›n, ister örne¤in son
20 küsur y›ll›k Kürt özgürlük mücadelesi
üzerinden, sonuç ayn›d›r, reformlar devrim
mücadelesinin bas›nc› alt›nda elde
edilmifllerdir. Devrim mücadelesinin güç
kaybetti¤i yerde de burjuva gericili¤i
taraf›ndan ad›m ad›m ortadan
kald›r›lm›fllard›r.

Kürt hareketi ve halk› halen bugünün
Türkiye’sindeki tüm gücünü, kazan›mlar›n›,
mevzilerini devrimci dönemine borçludur.
‹mral› sonras› çizgi buna hiçbir fley
eklemedi¤i gibi kazan›mlar›n bir k›sm›n›n
yitirilmesine de yolaçm›flt›r. Buna Türk
burjuva gericili¤i saflar›nda yarat›lan ve
zaman›nda mücadeleye hizmet eden
çatlaklar da dahil. Ayn› flekilde Kürt
burjuvazisinin ara katmanlar›n›n bir k›sm›n›
yan›na ve yede¤ine çekme de dahil.
Reformizm sosyal mücadelede oldu¤u gibi
ulusal mücadelede de bir ç›kmaz yoldur.
Hele de Ortado¤u gibi bir co¤rafyada ve
hele de Türkiye gibi bir ülkede. Ç›k›fl
devrimci mücadelede, bunu esas alan
devrimci bir stratejide, bunun gere¤i olarak
da Kürt, Türk ve öteki milliyetlerden tüm
Türkiyeli emekçilerinin birleflik devrimci
mücdelesindedir. Melanetli 5 Kas›m
anlaflmas› ile bafllayan yeni dönemin
olaylar› bunu günden güne herkese daha
aç›k bir biçimde ve daha kat› bir gerçeklik
olarak gösterecektir.
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TK‹P II. Kongresi de¤erlendirmeleri...

Bu metin, Cihan yoldafl›n TK‹P II. Kongresi'nde “Kad›n sorunu ve emekçi
kad›n çal›flmas›” üzerine yapt›¤› ana konuflman›n, kendisi taraf›ndan kongre

tart›flmalar›n›n ›fl›¤›nda gözden geçirilmifl ve gelifltirilmifl halidir...

Kad›n sorunu ve s›n›f
içinde kad›n çal›flmas›

Girifl

Kurulufl Kongresi sonras›nda bu alanda
yapmaya çal›flt›klar›m›z› sakl› tutarsan›z,
kad›n çal›flmas› bizim için bir zay›fl›k ve
yetersizlik alan› olagelmifltir. Oysa
hareketimizin kad›n sorununa daha bafl›ndan
itibaren belli bir bak›fl› vard›. Sorun bafl›ndan
itibaren bas›n›m›zda hiç de¤ilse genel esaslar›
ile ifllenegelmifl, de¤erlendirmelere ve yaz›lara
konu olmufltur. EK‹M I. Genel Konferans›'n›n
temel metinleri aras›nda kad›n sorununa
iliflkin bir genel çerçeve vard›r ve sorunun
esas›n› iyi-kötü ortaya koymaktad›r. Özellikle
8 Martlar kad›n sorunu ve mücadelesi için
de¤erlendirmeler yapman›n ayr›ca bir vesilesi
olmufltur bizim için. Yak›n y›llarda, özellikle
de partimizin Kurulufl Kongresi sonras›nda,
konu üzerinde daha geniflçe durulmufltur,
gerek teorik gerekse güncel siyasal yönleriyle
ele al›nm›fl, ifllenmifltir.

Gelinen yerde kad›n sorununun genel
teorik-politik çerçevesine iliflkin belli bir
aç›kl›¤› vard›r partinin. Bu aç›kl›k
saflar›m›zdaki kadro ve militanlara ne denli
mal edilebildi, sorunun özü ve esaslar› teorik
ve politik yönleriyle ne denli kavranabildi, bu
ayr› bir sorun. Birçok konuda oldu¤u gibi bu
konuda da saflar›m›zda sorunun kavran›fl›
plan›nda ciddi yetersizlikler oldu¤undan
kuflku duymamak gerekir. II. Kongre sonras›
dönemi bunun k›r›ld›¤›, saflar›m›zda bu
konuda sa¤lam ve bütünsel bir kavray›fl›n
gelifltirildi¤i bir evre olarak ele almal›y›z. Bu
ayn› evrede iflçi ve emekçi kad›n çal›flmas›n›
daha kapsaml› bir biçimde gündemimize
alaca¤›m›za göre, bunu yapmak özellikle
gerekli olacakt›r.

Öte yandan, kad›n sorununun toplumsal ve
tarihsel temelleri ile anlam› konusunda belli
bir aç›kl›¤›m›z olsa bile, ayn› baflar›y› kad›n
çal›flmas›n›n politik-pratik yönleri alan›nda
henüz gösteremedi¤imiz de bir gerçektir.
Bunun k›smen anlafl›l›r bir yan› var, zira
kad›n çal›flmas›n› etkili bir pratik yönelim
konusu haline getiremedi¤imiz sürece bunu
yapamazd›k, yapmaya kalksak bile ortaya
anlaml› ve ifllevsel fleyler koyamazd›k.
Çal›flma planl› bir yönelim olarak daha erken
zamanlarda gündeme al›nsa idi, sorunun
politik-pratik yönlerinde aç›kl›k ihtiyac› da
kendini kaç›n›lmaz bir biçimde dayat›rd›,
nitekim flimdi oldu¤u gibi. Bununla, soruna
iliflkin politik-pratik aç›kl›k ihtiyac› ile
politik-pratik çal›flman›n kendisi aras›nda s›k›
bir ba¤ vard›r, demek istiyorum. Tam da
pratik çal›flman›n önünü sa¤l›kl› bir biçimde
açmak üzere kuflkusuz...

Bu konuda genel esaslar› ile bir bak›fl
aç›s› çal›flman›n daha ilk ad›m›nda
olabilmeliydi elbette. Ama bu bak›fl aç›s›n›
ete-kemi¤e büründürmek, hayat›n içinde
somutlamak yine de ancak bu do¤rultuda bir
çal›flman›n içerisine girmek ölçüsünde, bu
çal›flman›n hiç de¤ilse ilk deneyimlerinin
aç›¤a ç›kmas› ölçüsünde mümkün olabilirdi.
Nitekim flimdi çal›flmay› bir yerlerinden az-
çok ciddi bir biçimde zorlad›¤›m›zda,
karfl›m›za yan›t isteyen bir dizi sorun ç›k›yor.
Düflünsel aç›kl›k sözkonusu oldu¤unda en
temel sorun, çal›flman›n çözüm isteyen
sorunlar›n› aç›¤a ç›karabilmektir. Eskilerin
ifadesiyle, “Sual ilmin yar›s›d›r”! Sorular›
üretebilmeli, sorunlar› saptayabilmelisiniz ki,
beraberinde verimli ve yolaç›c› yan›tlar da
üretebilesiniz. Bu ise pratik yönelimden ayr›
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düflünülemez.
Yine de bu konuya uluslararas› komünist

hareketin kad›n çal›flmas› ve örgütlenmesine
iliflkin tarihsel deneyimlerin incelemesi ile
bafllanabilir ve buradan ç›kar›labilecek
sonuçlar bir bafllang›ç perspektifi olarak
ifllevsel olabilirdi. Sonuçta bunu hala da
yapm›fl de¤iliz. Parti Kurulufl Kongresi'ni
izleyen dönemde gündeme gelen konunun
teorik yönden incelenmesine yönelik çaba
kuflkusuz bunu da kaps›yordu ve bu konuda
belli bir aç›kl›¤a da ulafl›lm›flt›. Fakat
ulafl›lm›fl sonuçlar her neyse bunlar› bugüne
kadar ortaya koyamam›fl olmak, bizim
pay›m›za hala önemli bir eksiklik olarak
duruyor orta yerde.

Kad›n çal›flmam›z henüz yeni ama yine de
daha flimdiden ortaya ç›kard›¤› bir dizi soru
var önümüzde. Bu iflimizi fazlas›yla
kolaylaflt›rmaktad›r. Gelinen yerde biz bu
çal›flmaya iliflkin sorunlar› hakk›n› vererek
çözeriz, gerekli aç›kl›klar› fazlaca
zorlanmadan sa¤lar›z demek istiyorum, bund-
an kuflku duyulmamal›. Seyhan yoldafl›n
yapt›¤› sunufltan, bu sunuflun verilerinden,
dahas› sürmekte olan tart›flma içinde dile
getirilenlerden de fark ediyorum ki, güç ya
da karmafl›k gibi görünen sorunlar, gerçekte
bizim yan›tlamakta hiç de zorlanaca¤›m›z
fleyler de¤il. Belki konuyu çeflitli boyutlar›yla
daha dikkatli irdelemeliyiz, üzerine enine
boyuna düflünmeliyiz, kolayc› ve h›zl›
yan›tlardan kaç›nmal›y›z, bütün bunlar
yeterince aç›k. Ama sonuçta bunlar bizim
üstesinden gelebilece¤imiz, her biriyle ilgili
asgari bir aç›kl›k yaratabilece¤imiz sorunlar.
Bunu bir an önce yaparsak, böylece
çal›flmaya bir perspektif ve soluk kazand›rm›fl
olaca¤›z. Bu aç›dan sorunu daha fazla
geciktirmeksizin ele almak zorunday›z.

I
Kad›n sorunu ve kad›n çal›flmas›n›n

esaslar›

Marksist-leninist bir parti olarak kad›n
çal›flmas›n› ve örgütlenmesini ele al›rken,
temel önemde ilkesel yaklafl›m›m›z, yol
gösterici hareket noktam›z ne olmald›r? Bu
sorunun yan›t› k›saca flöyle özetlenebilir:

Kad›n sorunu tarihsel evrim içinde ortaya
ç›km›fl toplumsal bir sorundur. Fakat kad›n,

kendi içinde bütünlü¤ü olan farkl› bir
toplumsal katman de¤ildir; tam tersine, bütün
s›n›flar› kesen bir cinsel kesimdir. Toplum ve
dolay›s›yla da s›n›flar, her iki cinsten,
kad›nlardan ve erkeklerden oluflmaktad›r. Bu
nedenle kad›n› kendi içinde ayr›, dolay›s›yla
sorunlar› ve ç›karlar› ortak bir toplumsal
katman olarak sunmaya kalkan burjuva ve
küçük burjuva feminist yaklafl›mlar›n hiçbir
bilimsel bir de¤eri, dolay›s›yla da ciddiyeti
yoktur. Dahas›, bunlar genellikle s›n›fsal
bak›fl ve tutumdan kaynaklanan bilinçli
bilinçsiz çarp›tmalar›n ifadesidirler.

Kad›n sorunu toplumsal, siyasal ve
kültürel boyutlar› içinde cinsler aras› bir
eflitsizlik sorunu olarak da yans›yor olsa bile,
onu temelde cinsel de¤il fakat s›n›fsal iliflki
ve farkl›l›klar üretmifltir. Tarihte oldu¤u gibi
günümüz burjuva toplumunda da... Bir baflka
ifadeyle, kad›n›n ezilmiflli¤inin temelinde
karfl› cinsin varl›¤› de¤il, fakat tümüyle
s›n›fl› toplum gerçe¤i vard›r. Sömürücü s›n›f
egemenli¤i, günümüzün burjuva toplumu
sözkonusu oldu¤unda sermayenin s›n›f
egemenli¤i, tarihten günümüze sürmekte olan
kad›n sorununun toplumsal kayna¤› ve
temelidir. Dolay›s›yla sorunun çözümü de
ancak buradan hareketle bulunabilir, do¤ru ve
bilimsel bir temelde ortaya konabilir. Çözüm,
karfl› cinse de¤il, fakat sorunu üreten
toplumsal yap›ya, bu yap›ya damgas›n› vuran
s›n›fa karfl› mücadeleden, bu s›n›f›n
altedilmesinden geçmektedir. Buradan
bakt›¤›m›zda, kendisi de toplumsal bir sorun
olan kad›n sorunu, gerçekte genel toplumsal
sorunun özel bir parças›ndan baflka bir fley
de¤ildir. Kad›n›n kurtuluflu, insanl›¤›n da
kurtuluflu demek olan proletaryan›n
kurtulufluyla kopmaz ba¤lar içindedir. Kad›n›n
davas›n› proletaryan›n davas›na ba¤layan bu
bilimsel gerçektir.

Bütün bunlardan kendili¤inden ç›kan
sonuç, kad›n sorununun her bir s›n›ftan
kad›nlar için anlam› ve kapsam›n›n hiçbir
biçimde ayn› olmad›¤›d›r; dahas›, konum ve
ç›karlar› karfl›t s›n›flar sözkonusu oldu¤unda,
temelden farkl› oldu¤udur. Kad›n sorunu,
kad›n›n ezilmiflli¤i sorunu, bütün kad›n
cinsini bir biçimde kapsasa da, bunun her bir
s›n›ftan kad›n için kapsam›, anlam› ve
yans›y›fl biçimleri temelden farkl›d›r. ‹flçi
kad›n, ezilen cins olarak da en büyük ac›y›
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bizzat sermaye köleli¤inden çekerken;
sermaye s›n›f›na mensup bir kad›n›n sorunu,
kendi s›n›f›ndan erkeklerle aras›ndaki cinsel
eflitsizli¤in baz› yans›malar›ndan ibarettir.

Özetle, genel, s›n›flardan ba¤›ms›z, kendi
içinde ayr› bir kad›n sorunu yoktur, buna
iliflkin tüm iddialar burjuva ve küçük burjuva
aldatmacalardan ibarettir. Kad›n sorunu s›n›f
sorununun bir parças› ve türevi olarak vard›r.
Bu nedenle de, bu konuda yarat›labilecek her
türlü bulan›kl›¤a karfl› kesin bir ideolojik
aç›kl›k ve sürekli bir mücadele, kad›n
sorununu, çal›flmas›n› ve örgütlenmesini ele
al›flta bizim için temel önemdedir.

Bu, temel önemde ilkesel hareket
noktam›zd›r; dolay›s›yla, kad›n çal›flmam›z›n
bütün sorunlar›na bu ilkesel perspektifin
›fl›¤›nda bakmak zorunday›z.

S›n›f çal›flmas›n›n organik bir parças›
olarak iflçi kad›n çal›flmas›

E¤er kad›n sorunu toplumsal-s›n›fsal
bak›mdan kendi içinde ayr›, ba¤›ms›z bir alan
oluflturmuyorsa, bu s›n›fsal konum ve
kimlikler üzerinden kendini gösteren bir
özgül sorunsa, daha genel ve kapsay›c› olan
sosyal sorunun özgül bir yans›mas›ysa,
s›n›fsal bir sorunun cinsel boyutuysa, bu
durumda, bizim kad›n çal›flmas›n›n sorunlar›n›
ele al›rken bu temel önemde gerçeklerden
ç›karaca¤›m›z önemli sonuçlar da var
demektir.

Bunlardan temel önemde olan›, birbirine
ba¤l› flu ikili sonuçtur: ‹lkin, bizim için kad›n
çal›flmas›, öncelikle ve temelde bir iflçi kad›n
çal›flmas›d›r; ve ikinci olarak, bu kendi içinde
ayr› bir çal›flma de¤il, fakat genel s›n›f
çal›flmam›z›n organik bir parças›, onun özgül
bir boyutudur yaln›zca.

Türkiye'nin kendini marksist sanan küçük-
burjuva demokrat gruplar›, kad›n çal›flmas›
denilince farkl› s›n›f ve tabakalardan genel
kad›n kitlesine hitap eden demokratik bir
çal›flma anlarlar genellikle. Proleter s›n›f
perspektifinden yoksunlukta anlam›n› bulan
halkç› küçük-burjuva ideolojik flekillenifl,
kendini kad›n sorunu üzerinden de iflte böyle
gösterir. Tüm halk s›n›f ve katmanlar›ndan
kad›nlara cinsel ezilmifllik ekseninde
yöneltilecek bir faaliyet, devrimci kad›n
çal›flmas›n›n esas›d›r bu ak›mlar için. Nitekim

kurduklar› kad›n örgütleri de buna göre
olmaktad›r, genel kural olarak. Kad›n sorunu
üzerinden kad›n kitlelerine hitap etmek
iddias› ile kurulan demokratik kad›n
dernekleri ya da birlikleri bunun ifadesidir.

Oysa devrimci s›n›f partisi olarak
komünist partisi için kad›n çal›flmas›,
öncelikle iflçi kad›nlara yönelik bir
çal›flmad›r. Komünistler, elbetteki kad›n
sorununu oldu¤u kadar kad›n çal›flmas›n› da
proleter kad›ndan ibaret görmez, onunla
s›n›rlamazlar. Fakat devrimci bir kad›n
hareketi gelifltirebilmenin biricik sa¤lam alan›
ve temelinin de iflçi kad›nlar oldu¤unu bir an
için bile unutmazlar. Sorunu böyle ele almak,
iflçi s›n›f›n›n genel plandaki devrimci öncü
misyonunu kad›n sorunu özgül boyutu
üzerinden de somutlayabilmenin sa¤lam bir
yolu ve çözümüdür ayn› zamanda. Kad›n
sorununu temelden çarp›tan ve kad›n
hareketini darl›k ve k›s›rl›¤a mahkum eden
orta s›n›f eksenli feminist ak›mlar› etkisiz
k›lman›n en etkili yolu da buradan
geçmektedir. Kad›n›n kurtuluflu bayra¤› iflçi
s›n›f›n›n elinde, en baflta da onun kad›n
kesiminin elinde olmal›d›r. Komünist
partisinin kad›n çal›flmas› öncelikle bunu
hedeflemeli, pratik çal›flma ve geliflme içinde
bunu güvence alt›na almaya yönelmelidir.

Öte yandan, biz komünistler için, kendi
içinde ayr›, genel s›n›f çal›flmam›zdan
soyutlanm›fl bir iflçi kad›n çal›flmas› yoktur,
olamaz. Bizim iflçi kad›nlara yönelik
çal›flmam›z, s›n›fa yönelik genel çal›flmam›z›n
bir parças›, onun özgül ve zenginlefltirici bir
boyutudur yaln›zca. Tafl›d›¤› özgül karakteri
hiçbir biçimde gözden kaç›ramay›z, fakat onu
hiçbir biçimde genel s›n›f çal›flmas›ndan ayr›
da düflünemeyiz, ondan koparamay›z, ayr› ele
alamay›z. Genel s›n›f çal›flmam›z, kad›n-erkek
tüm iflçi s›n›f›n›n temel ve güncel sorunlar›,
ç›karlar› ve ihtiyaçlar› eksenine oturur. Bu
flekliyle çal›flma s›n›f›n tümüne yöneliktir,
dolay›s›yla ayn› ölçüde iflçi kad›nlar› da
kapsamakta, onlar› etkin k›lmay› ve
devrimcilefltirmeyi hedeflemektedir. Fakat öte
yandan bu çal›flma, iflçi kad›n›n cinsel
eflitsizlik ve ezilmifllikten gelen özgül
sorunlar› ile de birleflmek, birlefltirilmek
durumundad›r. Zira s›n›f›n ortak sorunlar› ve
ç›karlar›n›n ötesinde, iflçi kad›nlar›n cinsel
ezilme ve sömürülme konumdan gelen özgül
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sorunlar› ve ihtiyaçlar›, bununla ba¤lant›l›
ç›karlar› vard›r. S›n›f çal›flmam›z bunlar› da
içermeli, bununla boyutlanmal› ve
zenginleflmelidir.

S›n›f›n bütününü kesen sorunlar›n yan›s›ra,
iflçi s›n›f› kad›n›n›n cinsel konum ve
ezilmiflli¤inden kaynaklanan sorunlar›, genel
s›n›f çal›flmam›z›n özgül bir alan› olarak
durmaktad›r karfl›m›zda. Kad›n olsun erkek
olsun, kapitalist toplumda iflçi s›n›f› genel
planda s›n›fsal bask› ve kölelik iliflkileri
içerisindedir, bir bütün olarak art›-de¤er
sömürüsüne tabidir ve bunun çok yönlü
toplumsal sonuçlar› ile yüzyüzedir. S›n›fsal
konum üzerinden yans›yan bu temel
toplumsal sorun, kad›n ve erkek iflçiyi ayn›
s›n›f›n mensuplar› olarak birlikte
kapsamaktad›r. Ama kad›n iflçi, yan›s›ra kad›n
olmaktan kaynaklanan bir dizi sorun
yaflamaktad›r. Salt gündelik toplum yaflam›nda
ve kültürel düzeyde de¤il, ya da yaln›zca aile
ve ev iliflkileri içinde de de¤il, fakat ayn›
flekilde üretim sürecinde, yani dolays›z
kapitalist sömürü iliflkileri içerisinde de
yaflamaktad›r bu sorunlar›. Kad›n›n
iflçileflmesi demek, ev köleli¤inin sermaye
köleli¤i ile birleflmesi, ilkinin bu ikincisinin
özel bir tamamlay›c›s›na dönüflmesi demektir.
San›labilece¤i gibi bu, yaln›zca cinsel
ezilmenin s›n›fsal ezilme ve sömürülme ile
birleflmesi demek de¤ildir. Daha da önemlisi,
s›n›fsal ezilme ve sömürülmenin cinsel
konum üzerinden ayr›ca katmerleflmesi, yeni
boyutlar kazanmas› da demektir. Cinsel
ezilmenin evden fabrikaya, üretim sürecine
tafl›nmas›, egemen sömürü iliflkileri içinde
genifl ve sa¤lam bir zemine oturmas›
demektir.

Bütün bunlardan ç›kan sonucu özetlersek;
s›n›f içindeki kad›n çal›flmam›z, iflçi kad›n›
öncelikle genel s›n›f konumu ve sorunlar›
üzerinden, dolay›s›yla da s›n›f›n bütünü
üzerinden kucaklamal›; ve ikinci olarak, bunu,
onun ezilen cins konumundan kaynaklanan
özgül sorunlar› ile birlefltirebilmeli, bu
çerçevede onu ayr›ca kendi içinde de
hedeflemelidir. Bu ikili görev biz komünistler
için kopmaz bir bütünlük içindedir. Bunu, iflçi
kad›n› öncelikle ve temelde proleter kimli¤i
üzerinden ve bunun bir parças› olarak da
kad›n proleter kimli¤i üzerinden kucaklamak
olarak da formüle edebiliriz.

S›n›f içinde kad›n çal›flmas›n›n
kapsam› ve hedefleri

Bu sorunu ele al›rken, öncelikle iki
konuyu, s›n›f içinde kad›n sorununu ve
dolay›s›yla iflçi kad›nlar›n sorunlar›n› ifllemek
ile bizzat iflçi kad›nlara yönelik olarak
yürütülecek özgül çal›flmay›, birbirinden
ay›rmam›z gerekir.

‹lki, s›n›f›n tümünü hedefler ve onu
toplumdaki kad›n sorunu konusunda e¤itmeyi
ve bu sorun üzerinden de harekete geçirmeyi
amaçlar. ‹flçi s›n›f›na devrimci s›n›f bilinci
kazand›rmak, onu devrimci bir bak›fl ve ruhla
e¤itmek, ezilen cins konusunda, yani kad›n
sorununda da bir e¤itimi içermek zorundad›r.
Bu, bir yandan toplum düzeyinde kad›n›n
genel ezilmiflli¤ini ve bunun her türden
yans›malar›n› yeri geldikçe s›n›f›n gündemine
tafl›mak, öte yandan ise iflçi kad›nlar›n özgül
sorunlar› ve istemleri konusunda genel iflçi
kitlesini e¤itmek ve pratik yönden duyarl›
k›lmak demektir. Bu e¤itimin, iflçi s›n›f›
içinde de derin kökleri oldu¤unu bildi¤imiz
feodal ataerkil ya da burjuva cinsiyetçi
düflünce, e¤ilim ve önyarg›lar› gündelik
yaflam›n ve mücadelenin her alan›nda ve
evresinde çok yönlü olarak hedeflemesi de
gerekir. Siyasal çal›flman›n ve sosyal
mücadelenin bütünlü¤ü içinde kad›n sorununu
gündeme getirip onun özgün ezilmiflli¤ini
erkek iflçiye kavratmadan, kad›n erkek
kaynaflmas›n› sosyal mücadele içerisinde
sa¤lamadan ve özellikle erkek iflçiyi bu
konuda bir e¤itimden geçiremeden, s›n›f
içinde kad›n çal›flmas›nda anlaml› bir mesafe
alamayaca¤›m›z› da unutmamak gerekir.

Burada iflçi kad›nlar›n sorunlar›na ve
istemlerine yönelik çal›flman›n do¤al olarak
ayr› bir önemi vard›r. Bu çal›flman›n içeri¤i,
kad›n sorununu s›n›f›n ezilen cins kesimi
üzerinden özgül yönleriyle somutlamakta
ifadesini bulur. Bu da, özgül olarak kad›n
iflçilerin sorunlar› eksenine otursa da, belki
somut planda öncelikle onlar› hedeflese de,
gerçekte, ayn› flekilde iflçi kitlesinin tümüne
yönelik bir çal›flma olmak zorundad›r. Böyle
yürütelebildi¤i ölçüde amaca uygun olur,
s›n›f›n birli¤ini pekifltirmeye hizmet eder ve
pratikte baflar› flans› büyür.

S›n›f içinde kad›n çal›flmam›z›n ikinci
boyutu, kad›n iflçilere yönelik çal›flmad›r.
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Amaç s›n›fsal sorunlar› üzerinden oldu¤u
kadar ezilen cins konumunun ürünü sorunlar
üzerinden de iflçi kad›n kitlelerini e¤itmek ve
mücadeleye çekmektir. Bu ise bizi s›n›f
içindeki kad›n çal›flmam›z›n esas alan›na ve
tayin edici hedefine getirmektedir.
Çal›flmam›z›n en asli amac›, iflçi kad›n›
devrimcilefltirmek, onu genel s›n›f hareketi
içinde etkin ve inisiyatifli bir güç haline
getirebilmektir. Böylece, ezilen cinsin nesnel
ve potansiyel konumuyla bu en devrimci
kesimini, gerçek sosyal ve politik yaflam
içerisinde de etkin k›lmak, iflçi kad›na
devrimci bilinç, kimlik ve kiflilik
kazand›rabilmektir.

‹flçi kad›n ezilen ve sömürülen bir s›n›f›n
cinsel bak›mdan da ezilen ve sömürülen bir
kesimidir. Bu çifte ezilme ve sömürülme, s›n›f
mücadelesi alan›nda çifte potansiyel devrimci
enerji kayna¤› da demektir. S›n›f mücadelesinin
tüm tarihsel deneyimi, özellikle de modern
zamanlar›n büyük devrimleri, mücadele içinde
bu çifte enerji aç›¤a ç›kt›¤›nda ya da
ç›kar›ld›¤›nda, emekçi kad›n›n müthifl bir güç
haline geldi¤ini göstermektedir. Emekçi kad›n
sosyal mücadelenin d›fl›nda oldu¤u sürece aciz
bir varl›kt›r, mahkum edildi¤i duruma ve
koflullara çaresizce boyun e¤er ve tevekkülle
katlan›r. Ama sosyal mücadeleye kat›ld›¤›
andan itibaren de, kendi s›n›f›ndan erkeklere
göre çok daha enerjik, at›lgan ve yi¤ittir, çok
daha kararl›, çok daha fedakard›r. Tüm
mücadele deneyimleri bunun gerçekli¤ini bütün
aç›kl›¤› ile göstermektedir ve gerçe¤in bu
yönü, komünist partisinin etkin bir iflçi ve
emekçi kad›n çal›flmas›na yönelmesinin genel
devrimci amaçlar aç›s›ndan tafl›d›¤› ola¤anüstü
önemi ortaya koyar. ‹flçi kad›n›n
devrimcilefltirilmesi ve etkin k›l›nmas› devrimci
iflçi hareketini güçlendirip zenginlefltirmekle
kalmaz, böylece güçlü bir devrim ordusunun
haz›rlanmas›na da hizmet eder.

S›n›f içindeki kad›n çal›flmam›z iflçi
kad›nlar›n bilincini, inisiyatifini, örgütlenme
yetene¤ini, insani ve devrimci özgüvenini
sistemli çabalarla gelifltirmek amac›na
yönelmelidir. Biz devrim yapmak isteyen bir
siyasal partiyiz, bunun için s›n›f›n ve
emekçilerin mücadele enerjisini aç›¤a
ç›karmaya, onlar› devrim mücadelesinin etkin
ö¤eleri haline getirmeye çal›fl›r›z. Bu
çerçevede iflçi ve emekçi kad›n›n s›n›fsal

enerjisinin oldu¤u kadar, tam da ezilen cins
olmaktan kaynaklanan enerjisinin de aç›¤a
ç›kar›lmas› ve en iyi bir flekilde
de¤erlendirilmesi, do¤al olarak bizim temel
önemde bir kayg›m›z ve amac›m›z olmal›d›r.

Emekçi kad›n›n enerjisini etkin bir flekilde
aç›¤a ç›karmak demek, onun ezilen cins
olmaktan ç›k›fl sürecini de bafllatmak
demektir. Mücadele eden kad›na kimse kolay
kolay boyun e¤diremez; ne fabrikada patronu,
ne evde kocas› ya da bekarsa babas›, ne de
toplum ve devlet düzeni içinde herhangi bir
baflka kurum ya da kuvvet... Kad›n› siyasal
yaflam›n ve devrimci mücadelenin içine
çekebilmek, kad›n meselesini, ifadeyi kendi
s›n›rlar› içinde do¤ru anlamak kayd›yla, yar›
yar›ya çözmek demektir. Dolay›s›yla kad›n
sorununu çözmenin bir yönü de, kad›n›n
devrimci enerjisini aç›¤a ç›karmak, onu etkin
bir flekilde siyasal yaflam›n içine çekebilmek
olmal›d›r.

S›n›f içinde kad›n çal›flmam›z, belki tekrar
olacak ama yayg›n yanl›fl kavray›fllar
düflünüldü¤ünde bu gereklidir de, hiçbir
biçimde kad›n›n özgül istem ve ihtiyaçlar›
s›n›rlar› içinde düflünülemez. ‹flçi kad›n
üzerinde yo¤unlaflacak bir çal›flma, onu
temelde s›n›f kimli¤i, dolay›s›yla da buna
dayal› sorunlar›, ihtiyaçlar› ve istemleri
üzerinden hedeflemelidir. Ancak bu temel
üzerinde ve onun bir parças› olarak, elbetteki
iflçi kad›n›n ezilen cins olmaktan kaynakl›
sorunlar› ve istemleri ile de birleflmelidir. Bir
baflka ifadeyle, iflçi s›n›f›n›n genel sorunlar›
ekseninde yürüyen çal›flmam›z, iflçi kad›nlara
özgü sorunlara dayal› bir çal›flmay› da
içermek durumundad›r. Kad›n iflçinin cinsel
konum, durum ve kimli¤i ile ba¤lant›l› olan
bu sorunlar iktisadi, sosyal ve kültürel
boyutlar içeren çok yönlü sorunlard›r.
San›labilece¤i gibi salt fabrika yaflam›yla, ya
da kapitalist ile iflçi aras›ndaki dar iliflkiler
alan› ile de s›n›rl› de¤ildir. Bu alanda elbette
kad›n iflçinin ezilen cins konumu üzerinden
karfl› karfl›ya kald›¤› bir dizi sorun vard›r.
Gündelik s›n›f çal›flmas› bu sorunlar›
gere¤ince gözetmek ve içermek
durumundad›r. Fakat s›n›f ezilen cins
kesimine yönelik bir çal›flma, kad›n›n üretim
sürecinin ötesinde ve toplumsal boyuttaki
sorunlar›n› da içermek durumundad›r. S›n›f
eksenli bir çal›flma içerisinde oldu¤umuza
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göre, bizim için bugün en öncelikli sorun, bu
özgül çal›flmay› s›n›f çal›flmam›z içerisinde
somutlay›p gelifltirebilmektir.

‹flçi kad›n›n›n özgül sorunlar›n›n
ifllenmesine yönelik çal›flma elbette öncelikle
iflçi kad›n kitlesini hedef alacakt›r. Fakat bu
hiçbir biçimde s›n›f içindeki kad›n
çal›flmas›n›n hedef kitlesinin salt kad›n iflçiler
olaca¤› anlam›na gelmez, gelmemelidir. Tam
tersine, bu çal›flma kad›n-erkek tüm iflçileri
birlikte hedeflemeli, s›n›f kitlesi kad›n sorunu
konusunda oldu¤u kadar iflçi kad›n›n özgül
sorunlar› konusunda da bir bütün olarak
bilinçlendirilmeli, duyarl› hale getirilmeli,
harekete geçirilebilmelidir. S›n›fa devrimci
bilinç tafl›man›n temel bir boyutunun da, ki
özel öneminden dolay› bunu de tekraram›fl
oluyorum, iflçi kitlesini genel olarak kad›n›n
ezilmiflli¤i ve özel olarak da iflçi kad›n›n
özgül ezilmiflli¤i konusunda e¤itmek, duyarl›
hale getirmek ve harekete geçirmek oldu¤unu
hep ak›lda tutmal›y›z.

II
Kad›n çal›flmas›n›n örgütsel boyutlar›

Kad›n çal›flmas›n›n sorunlar› tart›fl›l›rken
halen üzerinde en fazla zorlanma yaflan›lan
konu herhalde örgütlenme sorunudur. Kad›n
çal›flmas›n›n anlam›, önemi ve kapsam› az
çok bellidir de örgütlenmesi ne olacakt›r,
nas›l ele al›nacakt›r, kad›n çal›flmas›na
yönelen yoldafllar›m›z› en çok yoran sorun
budur san›yorum.

Örgüt sorunu her zaman politik çizgiye,
bu çizginin içeri¤ine ve ihtiyaçlar›na ba¤l› ve
tabi bir sorundur. Kad›n çal›flmas›n› genel
olarak ve belli bir durumda ele al›fl›n›z,
sonuçta kad›n örgütlenmesini ele al›fl tarz›n›z›
da belirleyecektir.

Bu konudaki en büyük kar›fl›kl›k,
geleneksel küçük-burjuva ak›mlar›n kad›n
örgütlenmesini daha çok ba¤›ms›z kad›n
dernekleri ya da birlikleri biçiminde ele
al›fl›ndan kaynaklanmaktad›r. Sözkonusu
ak›mlar›n bu bak›fl› ve uygulamas›, onlar›n
kad›n sorununu ve çal›flmas›n› ele al›fllar›ndan
ayr› bir durum de¤ildir, buna daha önce de
iflaret ettim. Sorunu genel bir kad›n sorunu
ve kendi içinde bir kad›n çal›flmas› olarak ele
ald›klar› için, kulland›klar› örgütsel araçlar da
buna göre ortaya ç›kmaktad›r. Kad›n

dernekleri ya da birlikleri ad› alt›nda kurulan
örgütlere bakt›¤›m›zda, genel kad›n sorunlar›
temas› üzerinden, daha çok da genel bir
propaganda s›n›rlar› içinde ve genellikle de
son derece k›s›r kalan faaliyetler görürüz.
Bizim bu tür deneyimler ya da
uygulamalardan ö¤renebilece¤imiz bir fley
yoktur, zira kad›n sorununa ve dolay›s›yla da
çal›flmas›na bak›fl›m›z, bu sorunu pratik
planda ele al›fl›m›z tümüyle ve temelden
farkl›d›r.

Komünist partisinin kad›n çal›flmas› iflçi
kad›nlar eksenine oturacaksa ve bu çal›flma
iflçi kad›n›n salt ezilen cins konumu
üzerinden de¤il, onu da kapsayacak biçimde
fakat as›l olarak s›n›f kimli¤i üzerinden
kucaklayacaksa, bu durumda kad›n
örgütlenmesi sorunu her fleyden önce, iflçi
kad›n›n baflta sendikalar olmak üzere tüm
s›n›f örgütlerine genifl katmanlar halinde
çekilebilmesi ve bu örgütler bünyesinde etkin
k›l›nmas› sorunudur. Kad›nlar›n
örgütlenmesinden bu kadar çok söz edip de
kad›nlar›n örgütlenmesi denilince sorunun bu
en temel yönünün gözden kaç›r›lmas›, ya da
yeterince gözetilmemesi, kad›n sorununu ele
al›fltaki çarp›kl›¤›n bir yans›mas›d›r ve kesin
olarak kayna¤›nda burjuva ve küçük-burjuva
feminist anlay›fllar›n etkisi vard›r. Feminist
ak›mlar kad›n sorununu s›n›fsal esaslar
üzerinden ele almay›p sorunu salt cinsiyetçi
bir yaklafl›mla ve tüm kad›n kitlesini kesecek
biçimde ortaya koyduklar› için, sonuçta örgüt
sorununa da ba¤›ms›z bir kad›n örgütü sorunu
olarak yaklaflmaktad›rlar. Kad›nlar birli¤i,
kad›nlar derne¤i vb. örgütsel biçimler,
tarihten günümüze tipik feminist örgüt
modelleridir. Politik bak›fl burada da örgüt
sorununun ele al›n›fl›n› belirlemektedir.

Oysa komünist partisi için kad›n
çal›flmas›n›n örgütsel boyutu, her fleyden önce
emekçi kad›n›n kendi mesleki ve s›n›fsal
örgütlerine çekilmesi, bu örgütlerde etkin ve
egemen k›l›nmas› sorunudur. Bugün kad›n
iflçi kitlesinin büyük bir bölümü sendikal
örgütlenmeden bile yoksundur. Herfleye
ra¤men sendikalarda örgütlü olanlar ise bu
örgütlerde etkin ve inisiyatifli bir konumdan
yoksundurlar. Bu böyle oldu¤una göre, iflçi
ve emekçi kad›n› herfleyden önce kendi
s›n›fsal kimli¤i üzerinden kazanmay› ve etkin
k›lmay› hedefleyen komünist partisi, onlar›
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örgütleme sorununa da öncelikle ve temelde
buradan yaklaflmal›d›r.

Fakat komünist partisi iflçi kad›na yönelik
çal›flmas›n› yaln›zca onun s›n›f konumundan
kaynaklanan sorunlar›na indirgemedi¤ine, bu
temel üzerinde iflçi kad›n›n cinsel
konumundan gelen özgül sorunlar›n› ve
ç›karlar›n› da bu çal›flman›n temel önemde bir
boyutu olarak ele ald›¤›na göre, çal›flman›n
bu boyutunun örgütsel biçimine de bir çözüm
getirebilmelidir. ‹flin asl›nda burada
sözkonusu olan, bizzat kad›n kitlelerini
örgütlemenin bir biçimi olmaktan çok, onlara
etkin ve amaca uygun bir biçimde
yönelebilmenin örgütsel biçimidir. Bu da
temelde bir kad›n örgütüdür, zira esas›
yönünden bilinçli ve etkin iflçi ve emekçi
kad›nlar› genifl iflçi ve emekçi kad›n
kitlelerine yöneltmenin örgütsel bir biçimidir.
Fakat yine de ayr› ve kitlesel bir kad›n
örgütü de¤il fakat s›n›f örgütlerinin kad›nlara
yönelik özgül çal›flmas›n› üstlenecek
uzmanlaflm›fl bir özel örgütlenmedir burada
sözkonusu olan.

Tarihsel deneyimlerin ve pratik gerçeklerin
›fl›¤›nda ele ald›¤›m›zda, bu ihtiyaca uygun
düflen örgütsel biçim, iflçi ve emekçi Kad›n
Komisyonlar›'d›r. S›n›f içinde ‹flçi Kad›n
Komisyonlar› ve öteki emekçi kad›n
katmanlar› içinde Emekçi Kad›n
Komisyonlar›. Bu örgütsel biçim, s›n›f›n ve
emekçilerin fabrika ve iflletme birim
örgütlerinden sendikaya kadar tüm mesleki ve
s›n›fsal kitlesel örgütleri için, dahas› onlar›n
fabrika ve iflletmelerden bölge, il ve ülke
düzeyine kadar her kademesi için bir ihtiyaç,
bir zorunluluktur. Bunlar ba¤›ms›z kad›n
örgütleri de¤il, fakat mevcut s›n›f örgütlerinin
içinde, onlar›n kendi hedef kitlesi içindeki
kad›nlara yönelik özgül çal›flman›n
ihtiyaçlar›na yan›t verebilen özgül ya da
uzmanlaflm›fl örgütlenmeler olacakt›r. Her
düzeydeki kad›n komisyonlar›n›n temel ifllevi,
bulundu¤u alanda kad›nlara yönelik özgül
çal›flmay› düflünmek, planlamak ve
somutlaflt›rmaktan öteye, bunu bünyesinde yer
ald›¤› örgütün geneline maledebilmektir.

Bu tür komisyonlar yaln›zca temel mesleki
ve s›n›fsal örgütlerin bünyesinde de¤il fakat
ayn› zamanda kültür kurumlar›ndan iflçi
derneklerine kadar s›n›fa ve emekçilere
yönelik her türden devrimci ve demokratik

örgütlerin bünyesinde de gündeme
getirilmelidir. Bir kültür kurumu ya da iflçi
derne¤i, bu yolla kad›n çal›flmas›nda özel bir
uzmanlaflmay› sa¤lamak yoluna gitmifl
olmakla kalmaz, tam da bu sayede etkin bir
emekçi kad›n çal›flmas› yürütebilmeyi kendisi
yönünden güvenceye de alm›fl olur.

Komünist partisi s›n›f bilincine uluflm›fl
kad›n ve erkek komünistlerin öncü devrimci
partisidir. Komünist partisinin kendi örgütsel
oluflumunda cinsiyet esas›na göre herhangi bir
türden örgütlenme sözkonusu olamaz. Fakat
iflçilere ve emekçileri yönelik etkin bir
çal›flma yürütmekte olan ve bundan böyle
bunun kad›nlara yönelik özgül boyutunu çok
daha özel bir dikkatle gözetmekle yüzyüze
bulunan partimiz, elbette bu çal›flmay› amaca
uygun biçimlerde yürütmesini kolaylaflt›racak
özel örgütsel görevlendirmeler yapabilir ve
yapmal›d›r da. Bunun ötesinde sorun
komünist partisinin karfl›s›na daha çok etkisi
ya da denetimi alt›ndaki kitle örgütleri ya da
kurumlar üzerinden ç›kacakt›r. Bu alanlarda
ise iflçi ya da emekçi kad›n komisyonlar›
sorunun yan›t›n› oluflturmaktad›r.

Parti s›n›f çal›flmas›n›n tüm alanlar›nda ve
her alan›n kendi içinde de¤iflik düzeylerde
iflçi ya da emekçi kad›n komisyonlar›
kurmak, kad›n çal›flmas›n› bu yolla da
somutlamak, uzmanlaflt›rmak zorundad›r. Ve
bu kad›n komisyonlar› bulundu¤u kurumun,
örgütün, iflçi derne¤inin, sendikan›n emekçi
kad›na yönelik olarak yürütmesi gereken o
özgül çal›flman›n sorunlar›n›, ihtiyaçlar›n›,
planlar›n› ortaya ç›karman›n ve bünyesinde
bulundu¤u örgüte maletmenin temel arac› ve
dayana¤› olabilmelidir. Komisyonlar›n
çal›flman›n bu özgül boyutunu üstlenmeleri,
ama bunu çal›flman›n genelinden de
koparmamalar›, tam tersine özgül olan› genel
olana ba¤laman›n etkin araçlar› olarak ele
almalar› gerekir. ‹flçi kad›n çal›flmas› genel
s›n›f çal›flmam›z›n organik bir boyutudur, bu
temel önemde perspektif, iflçi ya da emekçi
kad›n komisyonlar›n›n çal›flmas›na da ›fl›k
tutmal›d›r. Emekçi kad›n komisyonlar› kad›n
çal›flmas›n›n sorunlar›n› tüm özgül boyutlar›
ile düflünecek, somutlayacak, ba¤l› oldu¤u
örgütün gündemine sokacak, böylece genel
çal›flman›n bir boyutuna dönüfltürecek ve
gerekti¤inde bütün güçlerin önemli ölçüde bu
ifl için seferber edilmesini sa¤layacakt›r.
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Semt a¤›rl›kl› kad›n çal›flmas› ve
örgütlenme sorunlar›

Buraya kadar ortaya konulanlar s›n›f ve kamu
emekçileri bünyesindeki kad›n çal›flmas› ve
bunun örgütsel boyutlar› konusunda belli bir
fikir veriyor olmal›d›r. Geriye bir de semt
çal›flmas›, semtler bünyesinde kad›n çal›flmas›
sorunu kal›yor. Bu çal›flma özel bir önem tafl›d›¤›
için de¤il, ama halihaz›rdaki pratik deneyimin
bir bölümü bu alandan yafland›¤› için üzerinde
k›saca da olsa durmak gerekiyor.

Öncelikle semt eksenli çal›flan bir parti
olmad›¤›m›z›, kendi içinde semtleri esas alan
bir siyasal çal›flmadan bilinçli bir tutumla
kaç›nd›¤›m›z›, bunu halkç› sapman›n tipik
belirtisi olarak gördü¤ümüzü vurgulamak
gerekir. Partimizin genel politik çal›flmas›
s›n›f eksenli bir çal›flmad›r ve bu onu tüm
geleneksel halkç› ak›mlardan ay›ran temel bir
özelli¤idir. Güç ve olanaklar›m›z›n onda
dokuzu s›n›fa yöneltilmifl durumdad›r ve s›n›f
hareketi içinde ciddi bir mesafe al›ncaya
kadar da bu böyle devam edecektir. S›n›f
çal›flmas›n›n ekseni ise do¤al olarak
fabrikalar, iflletmeler, sanayi siteleri ve
havzalar›d›r. Bu böyle ise e¤er, bu durumda
kad›n çal›flmas›n›n pratik boyutunda bizim
için öncelikli ve temel olan, s›n›f çal›flmas›
içerisinde kad›n sorunu ve çal›flmas›d›r, ki
bunun üzerinde de durmufl bulunuyoruz.

Fakat öte yandan s›n›f çal›flmas›na ba¤l›
olarak ve onu güçlendirmek amac› çerçevesinde
belli semtlerde çal›flt›¤›m›z da bir olgudur. Bu
çal›flmalar›n önemli bir bölümü k›s›rd›r ve yarar›
fazlas›yla tart›flmal›d›r. Bu nedenle
abart›lmamal›, mevcutlar gözden geçirilerek
buralardaki çal›flma ya genel s›n›f çal›flmas›n›n
hedef ve ihtiyaçlar›na tabi k›l›nabilmeli, ya da
kendi iç imkanlar›yla sürdürülebildi¤i kadar
sürdürülmelidir.

Bunlar› önemle gözönünde bulundurmak
kayd›yla, semtlerde yürütülecek kad›n
çal›flmas›na yönelik olarak da elbette belli bir
bak›fl›m›z olabilmelidir. Zira faaliyet
yürüttü¤ümüz her alanda, çal›flmam›z›n bir
kad›n çal›flmas› boyutu mutlaka olmal›d›r.
Her alanda özgül kad›n sorunu siyasal
çal›flmam›z›n bir parças› olabilmelidir,
dolay›s›yla ayn› flekilde semtlerde de... Öte
yandan, buralarda da çal›flman›n etkin bir
flekilde yürütülmesini kolaylaflt›racak özgül

görevlendirmeler, örgütlenmeler olmal›d›r.
Semtler yap›lar› gere¤i kitlelerin heterojen

bir sosyal-s›n›fsal yap› sergiledikleri
alanlard›r. Semt a¤›rl›kl› bir kad›n çal›flmas›
denildi¤inde, bu heterojen yap›y› kesen kendi
içinde genel bir kad›n çal›flmas› akla
gelebilmektedir, ki bu halihaz›rdaki halkç›
ak›mlar prati¤inin kad›n çal›flmas›na
izdüflümüdür. Biz bundan kesin olarak
kaç›nmal›y›z. Semtlerde kad›n çal›flmas›,
bizim bu semtlerde perspektiflerimize uygun
bir biçimde yürüttü¤ümüz genel çal›flman›n
emekçi kad›n boyutu olarak ele al›nmal›d›r.
Bugün için bundan ötesinin bir mant›¤›
olmad›¤› gibi kal›c› bir sonuç yaratma flans›
da yoktur. Semtlerde genel bir kad›n
çal›flmas›n›n bir mant›¤› yoktur, zira üretim
d›fl› heterejon bir sosyal ortamda kad›nlar›
s›n›f kimlikleriyle ba¤lant›l› bir biçimde
örgütleyebilmenin maddi zemini yoktur.

Evet, daha önce de örneklendi konuflmalar
içinde; semtlerde çal›fl›yoruz, kurumlar›m›z var,
semtlerde emekçi kad›nlar var, iflçilerin eflleri
var ve bunlara gitmenin yolunu-yöntemini
bulabilmeliyiz, denildi. Semtlerde kurumlar›n›z
ya da dernekleriniz varsa, bunlar›n iflçilere,
emekçilere yönelik belli çal›flmalar› varsa, bu
durumda bu çal›flma bu ayn› iflçi ve emekçilerin
kad›n kesimlerine özgül bir yönelifli de içermek,
çal›flma bununla birleflmek, böylece
zenginleflmek durumundad›r. Kültür kurumunuz
ya da çal›flmas›n› semtlere de yönelten iflçi
derne¤iniz kendi bünyesinde emekçi kad›n
komisyonlar› kurmak, buna dayanarak iflçi ve
emekçi kad›nlara, bu arada iflçi efllerine yönelik
özgül bir çal›flmay› somutlamak durumundad›r.
Sosyal mücadelenin bugünkü düzeyinde ve semt
çal›flmas›n›n bugünkü somutlu¤unda
söylenebilecek olan herhalde budur.

Kuflkusuz bu çal›flman›n yürütülüfl tarz›n›n
bir fabrika ya da iflletmedeki çal›flmaya göre
belirgin bir biçimde farkl›laflan yönleri vard›r.
Bir fabrikada kad›n-erkek iflçi içiçedir, ezilen
cins konusundaki tüm önyarg›lara ra¤men
iflçiler s›n›f konumlar› üzerinden kendilerini
ortak kimlik içinde görürler. Oysa semtler
böyle de¤ildir, burada ortak s›n›fsal konum
ve kimlikler kaybolur ya da geri plana düfler,
geriye kad›n ve erkek y›¤›nlar kal›r. Erkekten
farkl› olarak semtte emekçi kad›n belirgin
biçimde eve ve ev ifllerine ba¤›ml›d›r.

Böyle bir sosyal-kültürel ortamda emekçi
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kad›nlara, hele de ev kad›nlar›na yönelik
çal›flma, özel yönelimler gerektirmesinin
ötesinde bizzat kad›nlarla yürütülmeyi de
gerektirir. Zira bugünün Türkiye'sinde
emekçilere egemen ortalama bilinç ve kültürel
geliflmifllik düzeyi, geri bilince dayal›
geleneksel de¤er yarg›lar›, egemen kültür ve
duyarl›l›klar, baflka türlüsünü kald›ramaz,
hepimizin çok iyi bildi¤i gibi. Ancak canl›
bir sosyal mücadele ortam› bunu kald›rabilir,
bu ise daha farkl› bir durum ve düzeydir.
Örne¤in iflçi kad›n›n grevde nöbet tutmas›n›
bir erkek iflçi problem etmez, bu mücadele
ortam›nda mücadele yoldafl› durumundaki
kad›n› geleneksel önyarg›lar›n›n nesnesi de¤il
fakat omuz omuza yürütmekte olduklar›
mücadelenin öznesi olarak görür. Mücadele
ve eylem içindeki iflçi kad›n, iflçi erkek için
mücadele yoldafl›d›r, ve bunun tersi... Ama
sonuçta biz bugünün durgun ortam›nda
semtlerde kad›n çal›flmas› yürütmek istiyoruz.
Yoksul ve emekçi kad›nlara, iflçi efllerine
gitmek istiyoruz... Bu ancak kad›nlar eliyle,
kad›n devrimci kadrolar eliyle yürütülebilir
bir çal›flmad›r. Bu nokta önemle gözetilmek
durumundad›r ve zaten hayat›n içinde baflka
türlü olamayaca¤›n› da deneyim daha ilk
ad›mda gösteriyordur.

Öte yandan, tam da bu ayn› nedenle,
semtlerde özel olarak kad›nlara hitap eden bir
dizi etkinlik de örgütlemek yoluna gitmek
gerekir. Elbette biz toplant›lar›m›za, panel ve
konferanslar›m›za, gecelerimize,
festivallerimize kad›n-erkek emekçileri
birarada çekmek için azami bir gayret
gösteririz. Fakat bunun ötesinde özellikle ev
kad›nlar›n›n genifl kat›l›m›n› kolaylaflt›racak,
ilgilerini art›racak, kendilerini kolay ve rahat
bir biçimde ortaya koymalar›n› sa¤layabilecek
özel türden etkinlerler de düflünmeli ve
gerçeklefltirmeliyiz. Biz bu özgünlü¤ü,
toplumun genel politik ve kültürel düzeyini,
mücadelenin bugünkü düzeyini gözeterek
hesaba katmazsak, semtlerdeki emekçi kad›na,
hele de ev kad›n›na yeterli bir baflar›yla
seslenemeyiz ve onu kapat›lm›fl bulundu¤u
kapal› ve dar yaflam›n d›fl›na çekemeyiz.

Yine de semtler üzerinden emekçi kad›n
çal›flmas›, hele de ev kad›nlar›na yönelik bir
çal›flma bugün için fazla abart›lmamal›d›r. Bu
bugünkü koflullar sürdü¤ü sürece k›s›r ve
verimsiz bir çal›flma olarak kalmaya

mahkumdur. Sosyal hareketlilik yoksa, kendi
içinde kad›nlara siz kad›ns›n›z, bak›n evlere
kapat›lm›fls›n›z, durumunuz flu, bir dizi haktan
ve olanaktan yoksunuz vb. diyerek seslenmekle
al›nabilecek sonuçlar›n belli s›n›rlar› var. Biz bu
tür bir çal›flmay› ancak bütünsel çal›flman›n, iyi-
kötü yürüyen, etkisini yayabilen bir çal›flman›n
kad›n boyutu olarak ele al›rsak verimli sonuçlara
ulaflabiliriz. Örne¤in biz X semtinde çal›fl›yoruz,
orada zaten her koldan kad›n ve erkek
emekçilere sesleniyoruz, toplant›lar yap›yoruz,
eylemler düzenlemeye çal›fl›yoruz, festivaller
yap›yoruz... ‹flte ancak bu çal›flman›n bir parças›
olarak kad›nlar üzerinden de ek bir çal›flma
verimli sonuçlar üretebilir. Çünkü bütün öteki
çal›flmalar da sonuçta buna hizmet ediyor. Ama
bu genel çal›flmadan soyutlanm›fl, kendi içinde
bir emekçi kad›n çal›flmas›, fazlaca bir anlam› ve
sonucu olmayacak bir çal›flmad›r, k›s›r ve
verimsiz kalmas› kaç›n›lmazd›r, bunun da
bilincinde olal›m.

Ba¤›ms›z kad›n dernekleri ve
feminist gruplaflmalar

Buraya kadar söylenenler yeterli bir fikir
veriyor olsa bile çok k›sa olarak bugünün
Türkiye'sinde halen baz› örnekleri olan
ba¤›ms›z kad›n derneklerine de de¤inmek
gerekir. Feminist çevrelerin böyle örgütlerde
biraraya gelmesinde, bu türden yap›lar›
kendilerine birleflme zeminleri olarak
seçmelerinde anlafl›lmaz bir yan yok, zira
feminizmin kendi özünde böyle bir yönelim
var. Feminist yönelim kad›n sorununu kendi
içinde tecrit eder, kendine yeterli, kendi
içinde bütünlü¤ü olan ba¤›ms›z bir sorun
halinde ele al›r. Böyle olunca da, bunun
örgütsel biçimi do¤al olarak ayr› bir kad›n
örgütü olarak ortaya ç›kar.

Fakat bir de kendilerini marksist olarak
gören, buna ra¤men kad›n sorunu ve
örgütlenmesi denilince bunu ba¤›ms›z kad›n
dernekleri ya da birlikleri biçiminde ele alan
çevreler var. Böylelerinin bu prati¤i en iyi
durumda bir bilinçsizlik ve kendili¤indencilik
ifadesidir. ‹flin asl›nda feminist etkilenme,
feminist etkinin ard›ndan sürüklenmedir burada
sözkonusu olan. Nitekim bu yönelimde olanlar
bir dönem feministlerle birlikte 8 Martlar'›n
içinin boflaltmas›na da katk›da bulanbilmifller,
salt kad›nlardan oluflan bir 8 Mart eylemi
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saçmal›¤›na ortak olabilmifllerdir.
Sosyal bir kaynaflman›n olmad›¤› ve

dolay›s›yla orta s›n›f eksenli de olsa ba¤›ms›z bir
kad›n hareketi ç›k›fl› için de koflullar›n
bulunmad›¤› bir ortamda, genellikle tabela
örgütleri olarak kalan bu türden demokratik
kad›n derneklerinin ayr›ca pratik bir ifllevi de
yoktur. Bunlar, ifade uygunsa, kad›n sorunu
üzerinden halkla iliflkiler bürosu gibidir. Bunun
ötesinde yürüttükleri anlaml› bir özgül çal›flma
yoktur. Denilebilir ki bu s›n›rlar içinde olsun
yap›lan›n yine de bir anlam› olamaz m›? Belki
de olabilir. Fakat komünistler iflin bu kadar›n›
Emekçi Kad›n Komisyonlar› üzerinden çok daha
fazlas›yla yapabileceklerini gösterecekleridir ve
bu her bak›mdan amaca daha uygun olur. Bu
komisyonlar, gerçekte bünyesinde yer ald›klar›
s›n›f örgütlerinden ba¤›ms›z bir konuma sahip
olmasalar da bu hiçbir biçimde onlar›n toplumun
ve emekçi kad›nlar›n karfl›s›na ba¤›ms›z bir
kimlik ve inisiyatifle ç›kmalar›na, bu kimlik
üzerinden topluma ve kad›n kitlelerine hitap
etmelerine engel de¤ildir.

Örgüt sorunu kuflkusuz somut bir sorundur.
Genel, her döneme iliflkin, her döneme karfl›l›k
veren bir çözümü yoktur. Bugün ba¤›ms›z bir
kad›n örgütlenmesi, kad›n kurumlaflmas›, kad›n
birlikleri ya da kad›n dernekleri, gerekli de¤ildir,
ama bu her durumda, yar›n›n genel sosyal bir
hareketlenmesi ile de¤iflebilecek yeni koflullarda
da gerekli olmaz anlam›na gelmez. Yar›n bunu
gerektiren durumlar belki ortaya ç›kabilir.
Örne¤in '70'li y›llarda genel sosyal kaynaflma
içerisinde bunun bir anlam›, bir ifllevi olabilirdi.
Kad›n› buradan da mücadeleye çekmenin
araçlar› olarak bunlar özel ve özgül bir ifllev
görebilirlerdi. Nitekim bu do¤rultuda belli
yap›lar da ortaya ç›km›flt›. Sosyal kaynaflman›n
bu türden karmafl›k ortamlar›nda kad›nlara
yönelik çal›flmaya buradan giderek de
bakabiliriz, bu türden olanaklar› da kendi
s›n›rlar› içinde de¤erlendirebiliriz, günü
geldi¤inde. Fakat bugünün sorunu hiçbir biçimde
bu de¤ildir, bunun alt›n› özellikle çiziyorum.

Öte yandan, sorun salt bizim tercihimizle
ilgili de de¤ildir. Yar›n›n sosyal hareketlenme
dönemleri ortaya kendi iç dinamizmiyle
ba¤›ms›z kitlesel kad›n örgütleri de ç›karabilir
pekala. '60'l› y›llar›n sonunda ve '70'li
y›llar›n bafl›nda ABD'de ve Avrupa'da orta
s›n›f kad›nlar› ekseninde ve feminist ak›mlar
flahs›nda bunun örnekleri var nitekim. Yar›n

ola ki bizde de bu türden kitlesel kad›n
hareketleri ve onlar›n ba¤›ms›z olmay› seçen
örgütleri ortaya ç›kabilir. Bunlar kitlesel bir
kad›n hareketine dayanan örgütler olurlarsa
e¤er, elbette biz de bir biçimde bunlar içinde
çal›flma yolunu gider ve kucaklad›klar› kitle
ile devrimci iflçi hareketi aras›ndaki ba¤lar›
güçlendirmeye, bu hareketi devrimci iflçi
hareketi eksenine ba¤lamaya çal›fl›r›z. Bunlar
ayr› sorunlar. Biz konuya genel
yaklafl›mlar›m›z içerisinde bütün bunlara yer
veririz. Ama kendi çal›flmam›z ve
yönelimimiz sözkonusu oldu¤u sürece de
s›n›fsal esaslardan flaflmay›z ve dolay›s›yla,
kad›n sorununa oldu¤u kadar onun
örgütlenmesine de buradan bakar›z. S›n›f ve
emekçi hareketini cinsiyet esaslar› üzerinden
bölmeye yönelen her türden sapmaya karfl› da
kararl›l›kla mücadele ederiz.

Biz bugün, feministlerle birlikte baz›
küçük-burjuva ak›mlar›n yapt›¤›n› yaparak,
yani kendi içinde ayr›, salt kad›n sorunu
ekseninde ve ba¤›ms›z kad›n örgütlerine
dayal› bir çal›flma yürüterek, herhangi bir
mesafe alamay›z. Küçük-burjuvazinin
ayd›nlanm›fl, kad›n sorununa duyarl› çok dar
bir kesiminde belki bir parça yank›
bulabiliriz, ama emekçi kad›n› salt kad›n
sorunlar›na dayal› bir teflhir ve ajitasyon
çal›flmas› üzerinden kazanmam›z ve harekete
geçirmemiz mümkün de¤ildir.

Seyhan yoldafl sunumunda anlaml› bir
noktaya iflaret etti; kad›nlar için önemli olan
sigortad›r, önemli olan tencereye girecek
aflt›r, önemli olan sosyal geçim sorunlar›d›r,
çocuklar›n›n bak›m› ve gelece¤idir, vb. dedi.
Yani kad›n herfleyden önce emekçi olarak
ezilmektedir. Bu durumda siz onun kad›n
kimli¤inden kaynaklanan sorunlar›n› da bu
eksen üzerinden ele alabildi¤iniz ölçüde, onu
buradan sosyal mücadeleye çekebildi¤iniz
ölçüde, bir de kad›n olmas›ndan kaynaklanan
sorunlar üzerinden çekmek flans› yakalars›n›z,
üstelik bunu çok daha rahat yakalars›n›z.
Ama e¤er kad›n› sosyal-s›n›fsal bak›mdan
uyar›p, bilinçlendirip mücadele içine
çekememiflseniz, onu salt kad›n olarak
uyand›rmaya yönelik çabalar boflunad›r, bu
kendi ekseni etraf›nda dönüp dolanmaktan
baflka bir sonuç yaratmaz.

Kald› ki kad›nlar›n salt ezilen cins
konumu üzerinden hareketlendi¤i dönemler de
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sosyal mücadelenin geliflti¤i, sosyal
çeliflkilerin keskinleflti¤i ve genel planda
kitlelerin hareketlendi¤i dönemlerdir. Örne¤in
'60'l› y›llarda bat› dünyas›nda boy gösteren
feminist ak›mlar› ayn› dönemin genel sosyal
canl›l›¤›ndan, genel olarak o günlerin
dünyas›ndaki sosyal mücadele dalgas›ndan
ayr› düflünmenin olana¤› yoktur. Dönemin o
genel sosyal mücadele ve kaynaflma
ortam›nda, tüm ezilen kesim ve katmanlar bir
biçimde hareketleniyor, mücadelenin genel
etkisi alt›nda, ezilen cins ad›na eflitlik ve
özgürlük istemiyle ortaya ç›kan kad›n
hareketleri de bu ortamda kendine bir alan
açabiliyordu. Nitekim bu genel dalgan›n
düflmesi ve ortama sosyal durgunlu¤un
çökmesi, daha çok orta s›n›ftan kad›nlar›n
damgas›n› tafl›yan çeflit çeflit feminist
ak›mlar›n önce yozlaflmas›na ve ard›ndan da
h›zla sahneden çekilmesine yolaçm›flt›r.

Feminist kad›n hareketi genel toplumsal
hareketlenmenin bir ürünü ve boyutu olarak
ortaya ç›kt›¤› sürece belli s›n›rlar içinde
ilerici bir geliflmenin ifadesidir ve devrimci
s›n›f hareketi, s›n›rlar› konusunda hiçbir
hayale kap›lmaks›z›n, ona belli bir ilgi de
gösterebilir. Kuflkusuz böyle bir kad›n
hareketinin baz› demokratik burjuva
reformlar› (daha çok da yasal düzenlemeler
plan›nda) zorlamas› d›fl›nda, kendi s›n›rlar›
içerisinde kad›n sorununa bir çözüm bulma
imkan› ve flans› yoktur. Sonuçta bu mesele
temelde gidip kapitalist sömürü iliflkilerine,
burjuva s›n›f egemenli¤i iliflkilerine
dayanmaktad›r. Feminist harekete damgas›n›
vuran orta s›n›f kad›n› ise tam da s›n›fsal
konumunun bir yans›mas› olarak bu temele
hiçbir biçimde dokunmaz, dokunmak istemez.
Zira kendisi de sosyal bak›mdan ayn›
düzenden beslenmekte, s›n›f ç›karlar› bu
sosyal düzenin devam›n› gerektirmektedir.
Onun sorunu bu düzenin temelleri üzerinde
ezilen bir cins olmaktan kaynaklanan
sorunlar›na (cinsel afla¤›lanma ve
horlanmadan tutunuz da özellikle mesleki
alanda f›rsat eflitsizli¤inin yaratt›¤› maddi
sorunlara kadar) reform s›n›rlar› dahilinde
çözümler bulmakt›r. Tarih boyunca ve '60'l›
y›llar dünyas›nda baflgösteren son ç›k›fl›nda,
burjuva ve küçük-burjuva feminist ak›mlar›n
ufku hiçbir biçimde bu s›n›rlar› aflmam›flt›r.

1960'l› y›llar›n bat› dünyas›nda kendisini

“sosyalist feminist” olarak niteleyen kad›nlar
da var kuflkusuz. Kad›n sorunundan hareketle
siyasal yaflama kat›lan, ama sorunu inceledi¤i
zaman da bunun genel toplumsal sorunla,
düzen ve devlet iktidar› sorunu ile ba¤›n›
fark eden ve buradan sosyalizme ve
Marksizme yak›nlaflan (tersinden, feminist
dalgan›n etkisi alt›nda “sosyalist feminist” bir
e¤ilime yönelenler de var kuflkusuz), fakat
uluslararas› komünist hareketin deneyimlerinin
kad›n sorununun özgül yan›n› ihmal etti¤ini
de gören, bu temelde ona belli bak›mlardan
hakl› elefltiriler yönelten ö¤eler de var, ayn›
feminist dalgan›n içinde. Fakat bunlar›n
hareket içindeki yeri son derece talidir. Yine
de kad›n sorunu ile iflçi s›n›f› davas›
aras›ndaki ba¤› gören bu türden feminist
ö¤elerin varl›¤› önemlidir. Ne de olsa bunlar
feminist hareketin içinden gelen, yani özel
bir sorun ve duyarl›l›ktan yola ç›karak genel
toplumsal soruna ulaflan ö¤elerdir.

Türkiye'de ise geliflmenin yönü tam
tersinedir. 12 Eylül sonras› dönemin ürünü
feminist gruplaflmalar, büyük ölçüde karfl›-
devrim döneminin ezici a¤›rl›¤› alt›nda
devrimden yüz çevirmifl ö¤elerin ürünü
olmufltur. Burada herhangi bir kad›n hareketi
de¤il, yaln›zca edilgen kad›n gruplaflmalar›
sözkonusudur. 12 Eylül sonras›nda genel
sosyal dava konusundaki umutlar yitirilince,
büyük bir kitle devrimci politik yaflamdan
koptu ve düzenle bütünleflti. Sosyal, siyasal,
kültürel, her türlü dava unutuldu bunlar
taraf›ndan. Devrimden, yani genel sosyal
sorunun devrimci çözümünden umut kesenlerin
çok küçük bir bölümü ise '80'li y›llar›n
sonunda ortaya ç›kan o feminist gruplaflmalar›n
temelini oluflturdular. Yani bu tersine bir
gidifltir ve bundan dolay› da son derece
sa¤l›ks›z bir durumun ifadesidir. Bu çevrelerin
kad›n sorunu alan›nda, devrimci hareketin
genel zay›fl›¤›ndan ve baz› devrimci çevrelerin
aymazl›¤›ndan da yararlanarak, bir dönem için
reformistlerle elele 8 Martlar'›n içini boflaltmak
d›fl›nda halen baflard›klar› bir iflte de yoktur,
olamaz da...

III
Kad›n yay›n› sorunu

Seyhan yoldafl›n sunumunda kad›nlara
yönelik yay›n tart›flmas› da dile getirildi. Bu,
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güçlü bir ç›k›fl halinde gelifltirmek istedi¤imiz
kad›n çal›flmas› için elbette temel önemde bir
ihtiyaçt›r, fakat yaz›k ki buna hiç de¤ilse
flimdilik haz›r oldu¤umuz söylenemez.
Halihaz›rdaki yay›nlar›m›z bile kad›n sorununu
do¤ru dürüst iflleyemiyorlar henüz. Bu kuflkusuz
bu alandaki zay›fl›¤›m›z›n bir göstergesi.
Mevcut yay›nlar›m›z›n bu alandaki zay›fl›¤›n›
bir parça gidermeksizin, ayr› bir kad›n yay›n›
bu aflamada çok gerçekçi görünmüyor.

E¤er bu alanda gerçekten bir
potansiyelimiz oldu¤una inan›l›yorsa, bu
öncelikle mevcut yay›nlar›m›z üzerinden aç›¤a
ç›kar›lmal› ki, böylece yar›nki bir kad›n
yay›n› için de bir haz›rl›k olabilsin. Buradan
bir ilk deneyim ve birikim sa¤lamaks›z›n
dosdo¤ru bir kad›n yay›n› gündeme getirmek
bugünkü koflullarda bizi zorlar. Kültür
kurumlar›n›n yak›n geçmiflteki yay›n
denemesinin çok geçmeden kesintiye
u¤rad›¤›n› unutamay›z, buradan ç›karaca¤›m›z
sonuçlar olabilmeli.

Önümüzdeki süreçte bu soruna ve
çal›flmaya ilgi duyan ileri kadrolar›m›z eliyle
partinin mevcut yay›nlar›n› kad›n boyutu
üzerinden bir parça güçlendirmeyi
baflarabilirsek, ilerde buna dayanarak özgül
bir kad›n yay›n›n› gündeme getirebiliriz ve
bu çok da iyi olur. Toplam parti çal›flmas›n›n
kad›n boyutunun ayd›nlat›lmas›nda ve
yönlendirilmesinde özel bir ifllev de yerine
getirir. Ama bugünkü aflamada, 8 Martlar'›n o
ola¤an yo¤unlu¤unu sakl› tutarsan›z, mevcut
yay›nlar›m›zda kad›n sorununu pek az ele
alabiliyoruz, bu bir gerçek. Öncelikle bu
zaafiyeti gidermeliyiz ve bunu da gerçekten
bir ihtiyaç olan kad›n yay›n›na bir haz›rl›k
olarak ele almal›y›z.

Yay›n sorununu vesile ederek baz› ek
noktalara de¤inmek istiyorum. Çal›flmam›z
bugün için esas› yönünden s›n›f eksenli
olabilir, bu çerçevede biz daha çok iflçi
kad›na sesleniyor olabiliriz. Ama biz devrimci
bir politik partiyiz, toplumdaki her türlü
haks›zl›¤a ve eflitsizli¤e karfl› sistemli bir
biçimde tutum almak, bunu genel teflhir ve
ajitasyon faaliyetimizin bir parças› haline
getirmekle yükümlüyüz. Dolay›s›yla, bizim
bugünkü koflullarda kad›n çal›flmas›n› esas›
yönünden iflçi çal›flmas›n›n bir boyutu olarak
ele almam›z ile, genel planda toplumdaki
kad›n sorunuyla ilgilenmemiz ve onu

gerektirdi¤i durumlarda etkili bir teflhir ve
ajitasyonun konusu haline getirmemiz iki ayr›
fleydir. Bu ikincisini unutursak, iflte o noktada
ekonomistler düzeyine düfleriz. Buradan
bak›ld›¤›nda, yay›nlar›m›zda kad›n sorununun
bu kadar az ifllenmesi bizim pay›m›za ayr›ca
bir zaafiyet göstergesidir.

Toplumumuzda kad›n bir yandan
geleneksel kültürün bin türlü etkisi ve bask›s›
alt›nda ac› çekmektedir, öte yandan da
kozmopolit burjuva kültürü içerisinde kad›n
ve kad›n kimli¤i sistemli biçimde
afla¤›lanmaktad›r. Örne¤in Türkiye'deki bütün
günlük gazeteler ve bunlar›n web siteleri
gündelik olarak ç›plak kad›n resimleriyle
doludur, hemen tüm büyük televizyonlarda
her vesileyle kad›n imaj› pazarlanmakta,
reklamlarda ayn› fley yap›lmaktad›r. Özetle
kad›n gündelik olarak afla¤›lanmakta, bir meta
olarak pazarlanmaktad›r. Burjuva s›n›f düzeni
Fatih'deki kad›n› çarflafa sokarken
Niflantafl›'ndakinin göbe¤ini açt›rmakta, her iki
durumda da kad›n› afla¤›lamakta, ikinci s›n›f
bir insan ya da bir cinsel obje durumuna
düflürmektedir.

Böyle bir toplumda bizim kad›n sorununa
iliflkin genel teflhir ve ajitasyonumuz, bir
yandan kad›na yönelik geleneksel gerici
ideoloji ve kültürü, öte yandan burjuva
kozmopolitizminin çürümüfllü¤ünü hedef
almal›d›r. Kapitalizmin kad›n› ezen ve
metalaflt›ran tutum ve uygulamalar›na, bunun
gündelik yans›malar›na karfl› etkili bir
mücadeleyi yay›n organlar›m›z üzerinden
verebilmeli, sistemli bir teflhirini
yapabilmeliyiz. Bu kendi insan›m›z›,
ulaflabildi¤imiz emekçiyi e¤itebilmenin de
temel gereklerinden biridir. Düzeni buradan
da, onun kad›na yaklafl›m› ve bunun gündelik
yans›malar› üzerinden de “suçüstü”
yakalayabilmeli, kitlelere bunu somutlu¤u
içinde gösterebilmeliyiz.

Bu aç›dan da halen çok çok zay›f bir
durumday›z. Bunun gerisinde yay›n
organlar›m›zla ilgili genel sorunlar›n yan›s›ra
bir dizi baflka sorun durmaktad›r kuflkusuz.
Bunu bir parça olsun yapabilecek
kadrolar›m›z elbette var, ama bunlar bir dizi
baflka iflle meflgul olduklar› için, sonuçta bu
ifl aksayabilmektedir. Ama bunu giderebilmek
durumunday›z. Kad›n sorunu üzerinden
gündeme getirilecek sistemli bir çaba bugün

22  EK‹M  Sayı: 250



için hiç de¤ilse yay›nlar›m›z üzerinden böyle
bir boyut da içermek durumundad›r.

Sonuç olarak; kad›na yönelik yay›n
sorunu, öncelikle yay›nlar›m›z›n kad›n
boyutunu güçlendirmek olarak ç›k›yor
karfl›m›za. Ve bu elbette bir kad›n yay›n›n›n
bir altyap›s›, bir ön haz›rl›k süreci olarak
kavranabilmelidir.

Partide kad›n sorunu üzerine sa¤lam
bir e¤itim ve kavray›fl gelifltirilmelidir

Kad›n sorununu ciddi bir siyasal
mücadele, ciddi bir s›n›f savafl› sorunu olarak
ele alabilmemiz, insan›m›z›n bu konudaki
donan›m›yla çok ba¤lant›l›d›r. Bu konuda
sa¤lam ve oturmufl bir kavray›fl olmad›¤›n›,
yaflam ve çal›flma içerisinde yans›yanlar
üzerinden biliyoruz.

Kadrolar›m›z›n ve sempatizan çeperimizin
kad›n sorunu konusundaki e¤itimi iki boyutlu
olarak düflünülmelidir.

Bunlardan ilki, partide ve çeperinde genel
olarak kad›n sorunu konusunda sa¤lam bir
teorik donan›m›n sa¤lanmas› sorunudur. Bunun
esas› Marksizmin kad›n sorununa teorik
bak›fl›n›n partiye maledilmesidir. Böyle bir
e¤itime ciddi bir biçimde ihtiyaç oldu¤u
anlafl›l›yor. Kad›n sorunu üzerine belli
metinlerimiz oldu¤u halde, bunlar konunun
özünü ve genel çerçevesini genel hatlar›yla
verdikleri halde, kad›n çal›flmas› içindeki
yoldafllar›m›z bile hala sorunun ortaya
konuluflunda zorlanabiliyorlarsa, bunu bu
alanda derinlemesine bir e¤itimden
yoksunlu¤un göstergesi saymak gerekir. Demek
ki gerçekten böyle bir e¤itime, kad›n
sorununda sa¤lam bir kavray›fla ihtiyaç var.
Mevcut metinlerimiz asgari bir kavray›fl›
vermek konusunda elbetteki yeterli. Popüler bir
içeri¤i, rahat bir anlat›m› olan metinler bunlar.
Ama bunlar›n anlafl›lmas›n› ve kavranmas›n›
özel bir çaba haline getirebilmeliyiz. Bu ise
ancak onlara da kaynakl›k eden marksist
metinler temelinde bir e¤itimle
birlefltirilebilirse, gerekli sonuçlar› sa¤layabilir.

Sorunun bir baflka yönü ise kad›na
yaklafl›mda ataerkil ideoloji ve kültürün, yan›
s›ra burjuva yozlu¤unun etkilerinin
saflar›m›zdan özel bir çabayla kaz›nmas›d›r.
Kad›n-erkek iliflkilerinin tüm yönleriyle
devrimcileflmesidir, bunun bir alan› olarak

sevgi ve beraberlik iliflkilerinin de buna göre
flekillenmesidir. Yüzeysel, gelgeç iliflkilerin
ve özellikle erkeklerin sergiledi¤i faydac›
e¤ilimlerin terkedilmesidir. Erkek ve kad›n
militan›n komünist yeni insan ortak
paydas›nda birleflebilmesidir.

Bunlar, kad›n sorununun salt marksist teorik
çerçevede kavran›fl›n›n çok daha ötesinde bir
sorunlar bütününüdür. Elbette öncelikle böyle bir
teorik kavray›fl› gerektirir, fakat bu kendi bafl›na
hiçbir biçimde yeterli olmaz, sorunu çözmez.
Burada as›l ve çözücü olan, bilincin ve kiflili¤in
çok yönlü olarak devrimcileflmesidir, egemen
ideoloji ve kültürün etkilerinin kaz›nmas›d›r. Bu,
özü bak›m›ndan, teorik da¤arc›¤›n geliflmesiyle
de¤il, fakat ideolojik ve kültürel aç›dan, ahlak ve
moral de¤erler bak›m›ndan, devrimci s›n›f
mücadelesi içinde çok yönlü bir dönüflüm
sorunudur.

Dar anlamda partimizin saflar›nda kad›n
sorununun çözümü için bu tür bir dönüflüm,
küçük-burjuva kökenli ayd›n ve yar›-ayd›n
kadrolar, elbette en baflta erkek kadrolar, ama
onlarla birlikte kad›n kadrolar için de,
özellikle gereklidir. 12 Eylül sonras›n›n genç
kuflaklar›n›n bu aç›dan hiç de iyi bir pratik
sergilemedikleri düflünülürse, bu alanda
bilinçli bir mücadele ve köklü bir devrimci
dönüflüm özellikle önemli ve gereklidir.

Saflar›m›z› ciddi bir iç e¤itime, ciddi bir
ideolojik e¤itim ve mücadeleye kesin bir
biçimde ihtiyaç olmakla birlikte, partinin
kendi içinde kad›n sorununda olumlu bir
konumda oldu¤unu da vurgulamak gerekir.
Saflar›m›zda epeyce kad›n yoldafl var, kad›n
üyelerin genel üye say›s›na oran› hayli
yüksek say›l›r, yar› yar›ya de¤ilse bile buna
yaklaflan bir orandad›r. Bir dizi önemli
görevde kad›n yoldafllar›m›z vard›r.
Partimizde kad›n yoldafllara her zaman güven
duyulmufltur, önleri aç›lm›flt›r ve bu da çok
kendili¤inden bir davran›fl de¤ildir. Partinin
kad›na bak›fl›n›n kendi yaflam› üzerinden
yans›mas›d›r. Partinin kad›n sorunundaki
bilinci ve pratik yaklafl›m› buna uygun
olmasa, bu öyle kendili¤inden olabilecek bir
fley de¤ildir. Ama hala da sorunun özünün
kavranmas›nda ve sindirilmesinde katetmemiz
gereken büyük mesafeler oldu¤u da bir
gerçektir. Yeni dönemde güçlü bir ç›k›fla
dönüfltürmek istedi¤imiz kad›n çal›flmas›,
bunun çözücü bir vesilesi olmal›d›r.
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Konu: “Kad›n Sorunu ve Devrimci
Mücadelede Emekçi Kad›n”

Örgüt ve kadro sorunu Partimizin II.
Kongresi’nin en temel gündemlerinden biri
oldu. Hedef ve görev, parti örgütünü,
koflullara ve sald›r›lara dayanakl›l›¤›, s›n›f
mücadelesi görevlerinin etkin ve yarat›c› bir
biçimde üstlenilmesi ile birlefltirebilen bir
devrimci yap› halinde gelifltirmek olarak
saptand›. Bu çerçevede, kadro sorununun,
döneme ve ihtiyaca yan›t verebilen yeterli
say›da e¤itilmifl ve yetkinlefltirilmifl kadroya
sahip olman›n, tayin edici önemi üzerinde
duruldu.

Kadrolar›n e¤itilmesi ve yetkinlefltirilmesi
sorunu, teorik ve pratik boyutlar› içinde çok
yönlü bir sorundur; canl› bir iç örgütsel
yaflam›n yan›s›ra s›n›f mücadelesinin zorlu ve
zengin, e¤itici ve s›nay›c› pratiklerinden ayr›
düflünülemez. Partimizin temel örgütsel
belgeleri, özellikle de Kurulufl Kongresi
materyali, kadro sorununu ideolojik, politik,
örgütsel ve pratik boyutlar›n›n organik
bütünlü¤ü içinde ortaya koymufltur her
zaman. Kadro sorununun devrimci çözümü,
her durumda bu bütünlü¤ü titizlikle
gözetmeyi gerektirir. Kadrolar›n
de¤erlendirilmesinde ve görevlendirilmesinde
bu bütünlü¤ün gözetilmedi¤i durumlarda
önemli hatalar yap›lm›fl ve bunun partimize
önemli zararlar› olmufltur.

Burada konumuz, kadrolar›n ideolojik
e¤itimi, daha somut olarak, partinin
bütününde marksist dünya görüflü ve parti
çizgisi temelinde e¤itim sorunudur. Genel
durum üzerinden bak›ld›¤›nda, parti
kadrolar›m›z›n bu alandaki bir e¤itime
fliddetle ihtiyac› oldu¤u görülmektedir. Bu, II.
Parti Kongresi’nin de kadro sorunlar›
kapsam›nda üzerinde ›srarla durdu¤u temel
önemde bir sorundur.

‹deolojik
e¤itim
yetersizli¤i
elbette
kadrolar›m›z
tek yetersizlik
alan› de¤ildir.
Halen yeterli
say›da kadroya
sahip
olmad›¤›m›z
gibi mevcut
kadrolar›m›z›n
da önemli bir
bölümü yeterli
ideolojik,
örgütsel ve pratik e¤itimden yoksundur. Parti,
II. Parti Kongresi’nin ba¤lay›c› saptamalar›n›
da gözeterek, bu bütünsel e¤itim yetersizli¤ini
tüm cephelerde çözmek göreviyle yüzyüzedir.
‹deolojik e¤itim sorunu burada bunlardan
yaln›zca biridir ve elbetteki sorunun öteki
boyutlar› ile birlikte bir anlam tafl›maktad›r.

Partinin 10. y›l›na ideolojik e¤itim

seferberli¤i ile girelim!

Parti Merkez Komitesi, II. Parti
Kongresi’nin de¤erlendirmelerini ve
saptamalar›n› da gözeterek, girmifl
bulundu¤umuz y›l içinde, partinin bütününde
kapsaml› bir teorik-ideolojik e¤itim program›
uygulama karar› alm›flt›r. Bu e¤itim
program›n›n konular›, hayattan kopuk ve
dolay›s›yla soyut de¤il, fakat toplumun ya da
partinin gündemindeki temel toplumsal ve
siyasal sorunlarla ba¤lant›l› olarak
saptanacakt›r. Böylece teorik-ideolojik e¤itim

Partide planl› bir ideolojik e¤itim
seferberli¤i!
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süreci ile partinin siyasal gündemleri ve
görevleri aras›nda canl› ve amaca uygun bir
bütünlük kurulmufl olacakt›r.

Bu, saptanan her somut konuda, marksist
klasikler ile partinin konuya iliflkin
metinlerinin birlikte ele al›n›p incelenece¤i
bir e¤itim program› olacakt›r. Amaç; marksist
dünya görüflünün ve bu temel üzerinde
partinin teorik-ideolojik çizgisinin partide
daha derinlemesine ve yarat›c› biçimde
kavranmas›, kadrolar›n ve dolay›s›yla bir
bütün olarak partinin ideolojik düzeyinin
yükseltilmesidir.

Marksist teorinin incelenmesi ile parti
çizgisinin incelenmesi aras›ndaki bu organik
bütünlük önemlidir ve ilkesel de¤erdedir.
Nitekim bunun bilinciyledir ki, marksist
dünya görüflünün kavranmas› ile hareketimizin
çizgisinin do¤ru ve derinlemesine anlafl›lmas›
ve yarat›c› bir biçimde uygulanmas›
aras›ndaki s›k› organik iliflkiye bizde s›k s›k
ve önemle iflaret edilmifltir. Örne¤in
saflar›m›zda iyi bilinen 1994 tarihli MK
De¤erlendirmeleri’nde, marksist dünya
görüflünün kavran›fl›ndaki her zay›fl›k ve
yetersizli¤in, “hareketin ideolojik çizgisini
do¤ru kavrama, özümleme ve yarat›c› bir
biçimde prati¤e uygulama çabas›n› da zora
sokaca¤›” dile getirildikten sonra, flunlar
söylenebilmifltir:

“Hiç bir abartmaya düflmeksizin denebilir
ki, marksist-leninist dünya görüflünün genel
esaslar›n› bilmeyen, Marx ve Lenin’in
teorinin temel sorunlar›na iliflkin eserlerini
inceleyip kavramayan bir kimsenin,
hareketimizin ideolojik çizgisini do¤ru
anlamas› ve bunu uygulama yetene¤i
göstermesi olanaks›zd›r. Böyle bir kimsenin
EK‹M yandafll›¤› biçimseldir ve her türlü
ayk›r›l›¤›n (bu arada “kan uyuflmazl›¤›”n›n)
da temel nedenlerinden biridir. Bu sorun,
parti düzeyi kazanma süreci içinde ve bizzat
bu düzeyi kazanabilmek için h›zla aflmam›z
gereken temel bir zaaf› oluflturmaktad›r.
Partinin bilinç ve önderlik düzeyi elbette tek
tek kadrolar›n›n düzeyine indirgenemez. Ama
kuflku yok ki bundan ayr› da düflünülemez.”
(EK‹M 3. Genel Konferans› / Siyasal ve
Örgütsel De¤erlendirmeler, Ek bölüm, Eksen
Yay›nc›l›k, s.235-236)

Bugünün gözüyle bakt›¤›m›zda. bu

sözlerde konunun önemini vurgulamaktan
gelen bir abartma olmakla birlikte yine de
söylenenler temelde do¤ru ve çok önemlidir.
O gün için oldu¤u kadar bugün için de.

Kas›m 2008 tarihinde Partimizin 10.
Y›l›n› kutlayaca¤›z. Partimizin II. Kongresi,
10. Y›l›n partiyi genifl kitlelere tan›tman›n bir
önemli olana¤› olarak de¤erlendirilmesini ve
bunun bir kampanya halinde
gerçeklefltirilmesini karara ba¤lam›fl
bulunmaktad›r. Buna iliflkin parti plan›
önümüzdeki dönemde, 10. Y›l› önceleyen
aylarda, somutlanacak ve uygulanacakt›r.
Merkez Komitesi’nin planl› e¤itim program›
ise ayn› anlaml› y›ldönümünü partide bir
ideolojik e¤itim seferberli¤i de karfl›lamay›
hedeflemektedir.

‹deolojik e¤itimin esaslar›na
iliflkin parti metinleri

Parti, ayl›k ya da iki ayl›k dilimler
halinde sunulacak bu program çerçevesinde,
kadrolar›ndan elbette büyük bir sorumluluk ve
etkin bir bireysel inisiyatif beklemektedir.
Fakat bu, e¤itim sürecinin yaln›zca kadrolar›n
ya da her bir organ›n kendi inisiyatifine ve
sorumlulu¤una b›rak›laca¤› anlam›na
gelmemektedir. Tersine, bu program
çerçevesinde, partinin her düzeyinde ve parti
çal›flmas›n›n tüm alanlar›nda, bu e¤itim
örgütlü ve planl› bir müdahale halinde
sürdürülecektir.

Buna iliflkin sorunlara burada
ayr›nt›lar›yla girmiyoruz. Zira partide
ideolojik e¤itimin önemi, ifllevi, kapsam› ve
sorunlar› üzerine, II. Parti Kongresi ön
sürecinde ve bizzat bu kongreye haz›rl›k
amac› çerçevesinde kaleme al›nan iki önemli
metne sahibiz halen. Bu metinlerde hemen
herfleyi yeterli aç›kl›k ve kapsamda yer
almaktad›r ve bu burada herhangi bir tekrar›
gereksiz k›lmaktad›r. Bu metinlerden ilki ve
temel önemde olan›, “Partide ‹deolojik-
Teorik E¤itim” bafll›¤› tafl›maktad›r ve halen
Parti De¤erlendirmeleri’nin 2. kitab›nda yer
almaktad›r (s. 218-234). ‹kincisi ise Parti’ye
fiubat 2006‘da sunulan bir MK metninin
konuya iliflkin bölümüdür. Bu bölüm “Teorik
cephe ve partide ideolojik e¤itim” bafll›¤› ile
ilk kez olarak Ekim’in bu say›s›nda
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yay›nlanm›fl olacakt›r. Bu iki metne partinin
web sitesinde de birarada yer verilecektir.
E¤itim program›na bafllaman›n ilk ad›m›,
do¤al olarak bu iki metnin öncelikle tüm
partide tart›fl›lmas› olmal›d›r.

Daha çok k›sa bir sunuflu amaçlayan bu
sözlerin ard›ndan ilk e¤itim konusu olarak
saptanm›fl bulunan konuya geçmek istiyoruz.

Kad›n sorunu üzerine marksist eserler

Uygulanacak e¤itim program› ile partinin
çal›flma gündemleri aras›ndaki ba¤a iflaret
etmifl bulunuyoruz. Önümüzde bahar dönemi
ve bunun ilk ad›m› olarak 8 Mart var. Ve
halen partinin gündeminde ise etkin bir
yüklenme ile kad›n çal›flmas›nda mesafe
almak görevi ve pratik çabas› yer almaktad›r.
‹lk e¤itim konusu olarak “Kad›n Sorunu ve
Devrimci Mücadelede Emekçi Kad›n” bu
çerçevede saptanm›flt›r. Bu konunun II. Parti
Kongresi’nde de önemli bir yer tuttu¤unu,
sorunun çeflitli yönleriyle de¤erlendirildi¤ini,
partinin bu alandaki dönemsel hedef ve
görevlerinin belirlendi¤ini de bu vesileyle
hat›rlatm›fl olal›m. “Kad›n Sorunu ve
Devrimci Mücadelede Emekçi Kad›n”
konusu bu aç›dan da amaca uygun bir
seçimdir.

Konuya iliflkin olarak önerece¤imiz
literatürün esas›n›, e¤itimin amaç ve kapsam›
da düflünüldü¤ünde, konuya iliflkin temel
marksist eserler ya da makaleler ile Partinin
bu ayn› konudaki temel metinleri
oluflturacakt›r haliyle. Fakat her bir konunun
kendi özgül durumu da gözetilerek, konunun
tarihsel ya da toplumsal boyutlar›yla daha
somut biçimde anlafl›lmas›n› da
kolaylaflt›racak tamamlay›c› baz› kitap ya da
metinler de önerilecektir.

Marksizmin büyük ustalar› sözkonusu
oldu¤unda kad›n sorununa iliflkin temel yap›t,
do¤al olarak Engels’in ünlü eseridir. Ailenin,
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, ezilen
cins sorununun tarih içinde ortaya ç›k›fl›n›
özel mülkiyet, s›n›flar ve devletin tarih
sahnesine ç›k›fl› ile birlikte, bu tarihi
geliflmelerle organik ba¤›, bütünlü¤ü ve
onlara paralel evrimi içinde ele ald›¤› için,
toplumsal bir sorun olarak kad›n sorununun
tarihi materyalizm bak›fl aç›s›ndan

kavranmas›nda paha biçilmez önemdedir. Bu
bütünlük gözetilerek, kitap sadece konumuza
iliflkin bölümleriyle de¤il, fakat bir bütün
olarak dikkatlice incelenmek durumundad›r.
Kad›n sorununun ancak toplumsal geliflmenin
bütünlü¤ü içinde anlafl›labilece¤i (ki Engels’in
temel amaçlar›ndan biri budur, bunu bizzat
göstermektir) unutulmamal›d›r.

Engels’in an›lan ünlü eseri d›fl›nda,
Marksizmin ustalar›ndan konuya iliflkin olarak
önerebilece¤imiz bir baflka temel eser yaz›k
ki yoktur. Ancak farkl› konular›n incelenmesi
içinde konuya iliflkin bölümler, parçalar,
de¤inmeler ve konuflmalar sözkonusudur.
Önemli bir bölümü konunun anlafl›lmas›
bak›m›ndan son derece de¤erli olan bu
metinler çeflitli derleme kitaplar halinde
Türkçe’de yay›nlanm›fl bulunmaktad›r.

Bu derlemelerden biri, Sol Yay›nlar›’nca
yay›nlanm›fl Kad›n ve Aile’dir. Bu kitapta
Marx, Engels ve Lenin’in kad›n sorununa
iliflkin metinleri, kad›n sorunu kapsam›ndaki
bir dizi bafll›k alt›nda s›n›fland›r›larak okura
sunulmufltur. Bu aç›dan derleme fazlas›yla
ifllevsel ve yararl›d›r. Ayr›ca derleme kitab›n
son bölümünde, Clara Zetkin’in Lenin’le
kad›n sorunu konusunda yapt›¤› görüflmenin
notlar›ndan oluflan son derece önemli bir
metin de, Lenin’den An›lar bafll›¤› ile yer
almaktad›r. (Bu metnin Türkçe’de bir dizi
baflka çevirisinin bulundu¤unu da bu arada
belirtelim.).

Marksist klasiklerin yan›s›ra baz›
Komintern belgeleri ile Clara Zetkin’in baz›
yaz›lar›ndan oluflan bir baflka derleme ise
‹nter Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan Kad›n
Sorunu Üzerine bafll›kl› kitapt›r. Bu derleme
kitap, Kad›n ve Aile’den farkl› olarak, seçti¤i
metinleri kronolojik bir s›ralama içinde
sunmaktad›r. Marx ve Engels’ten al›nan iki
bölüm d›fl›nda (ki bunlardan biri Engels’in
konuya iliflkin ünlü eserinden al›nmad›r) esas
olarak Lenin, Komintern ve Clara Zetkin’e
ait metinlerden oluflmaktad›r. Lenin’in büyük
ölçüde Ekim Devrimi sonras›na ait yaz› ve
konuflmalar›, sosyalist devrimin kad›n
sorununa pratikteki yaklafl›m›n› ortaya
koymalar› bak›m›ndan ayr› bir öneme
sahiptirler.

Klasiklerin d›fl›nda, tan›nm›fl marksist
yazarlardan bu konuda, kad›n sorununun ele
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al›n›fl›nda klasikleflmifl baz› kitaplar ve
metinler de önerebilecek durumday›z.

Bunlardan ilki do¤al olarak August
Bebel’in ünlü eseridir. ‹nter Yay›nlar›
taraf›ndan tam metin olarak yay›nlanm›fl
bulunan bu kitap, Kad›n ve Sosyalizm, kad›n
sorununun, tarih içindeki görünümü, sosyal
yaflamdan dine, kültür yaflam›ndan cinselli¤e
ve fuhufla kadar bir dizi boyutuyla zengin bir
tarihsel malzeme eflli¤inde anlafl›labilmesi
bak›m›ndan, gerçekten klasik de¤erdedir ve
kad›n sorununu incelemek ve anlamak
isteyenler için vazgeçilmez önemdedir. Temel
fikirlerini Engels’in yolgösterici eseri ›fl›¤›nda
tekrar tekrar gözden geçiren, gelifltiren ve
güçlendiren Bebel’in kitab› kad›n sorunu
üzerinden burjuva toplumunun sert bir
elefltirisidir ve esas› yönünden güvenilir bir
eserdir.

Önerece¤imiz bir baflka kitap, ad› kad›n
sorunu, kad›nlar›n kurtuluflu, 8 Mart ve
emekçi kad›n hareketi ile özdeflleflmifl de¤erli
Alman komünisti Clara Zetkin’in derleme
eseridir. ‹nter Yay›nlar› taraf›ndan Kad›n
Sorunu Üzerine Seçme Yaz›lar ad› alt›nda
yay›nlanan bu kitap, kad›n sorununa iliflkin
marksist bak›fl› sa¤lam bir biçimde ortaya
koymakla kalm›yor, çeflitli yönleriyle burjuva
kad›n hareketlerini de irdeleyerek burjuva
feminizmiyle komünist kad›n hareketi
aras›ndaki derin uçurumu gözler önüne
seriyor. Zetkin’in kitab› kad›nlar içindeki
komünist çal›flman›n sorunlar› bak›m›ndan da
yararl› bir kitap.

Konuya iliflkin kaynak kitap önerilerine
ad› kad›n sorunu ve kad›nlar›n kurtuluflu
mücadelesi ile özdefllemifl bir baflka komünist
kad›n militan olan Aleksandra Kollontai’›n
iki kitab› ile devam ediyoruz. Bunlardan ilki
Toplumsal Geliflmede Kad›n›n Konumu
bafll›kl› eserdir (‹nter Yay›nlar›). 1921 y›l›nda
Sverdlov Üniversitesi’nde iflçi ve köylü
kad›nlar için verilen derslerden (toplam 14
ders) oluflan bu kitap, ilkel komünal
toplumdan proletarya diktatörlü¤üne kad›n
sorununu tarihsel evrimi ve bütünlü¤ü içinde
sistematik bir biçimde ortaya koydu¤u için
konumuz bak›m›ndan temel önemdedir ve
mutlaka titizlikle incelenmesi gereken
kitaplardan biridir. Aleksandra Kollontai’dan

önerece¤imiz öteki kitap, Marksizm ve Cinsel
Devrim bafll›kl› derleme kitapt›r. “Aile
Bunal›m›” bafll›kl› ilk bölümü konusunu ele
al›fl› bak›m›ndan özellikle güçlü ve ilgi çekici
olan bu derleme bir bütün olarak incelenmeyi
hak eden önemli bir kitapt›r.

Klasiklerden ve marksist yazarlardan
önerdi¤imiz temel önemde bu kitaplar, kad›n
sorununun teorik temellerinin ve kad›n
özgürlü¤ü sorununun bilimsel marksist
çözümünün anlafl›lmas› bak›m›ndan yeterlidir.
Öncelik do¤al olarak bu kitaplara verilecek,
e¤itim program›nda bunlar esas al›nacakt›r.

Baz› yard›mc› kitaplar...

Bunlara birkaç da yard›mc› kitap eklemek
istiyoruz. Gerçekte bunlar›n seçimi zordur,
zira umulan amaç bak›m›ndan kendi içinde
yararl› ve ifllevsel olan bir dizi kitap var
önümüzde, oysa biz, konuya ayr›lan zaman
süresinin s›n›rl›l›¤› da düflünüldü¤ünde,
bunlardan ancak birkaç›n› seçmek
durumunday›z ve kendimizi bununla
s›n›rlayaca¤›z. Konuya özel olarak
yo¤unlaflacak olan ve dolay›s›yla da kad›n
sorununun özellikle günümüz dünyas›ndaki
görünümlerini ve soruna taraf ak›mlar›n
düflüncelerini incelemekle yükümlü olan
yoldafllar›m›za daha sonra ayr›ca baz› kitaplar
önerebiliriz.

Yard›mc› kitaplar kapsam›nda
önereceklerimizden ilki, Kad›nlar ve ‹flçi
Hareketi bafll›kl› kitapt›r (Yaz›n Yay›nc›l›k,
1992). Üç troçkist yazar›n (Annik Mahaim,
Alix Holt, Jacqueline Heinem) kitab›
oluflturan üç ayr› incelemesi s›ras›yla, 1914
öncesi Almanya’da, Ekim Devrimi sonras›
Rusya’da ve ‹ç Savafl dönemindeki
‹spanya’da kad›n sorunu ve hareketini konu
al›yor. Yazarlar›n›n ideolojik konumundan
dolay› tezleri ve baz› gözlemleri do¤al olarak
tart›flmal› olan bu incelemeler, buna ra¤men
kad›n hareketinin tarihi bak›m›ndan önemli
bir malzeme sunmaktad›rlar ve ele ald›klar›
konuyu elefltirel bir gözle irdeledikleri için
her fleye ra¤men yararl›d›rlar da. Fakat tam
da ayn› nedenle bu kitaplar, yukar›da sunulan
temel marksist eserlerden edinilecek bak›fl
aç›s› ile elefltirel bir gözle incelenmelidirler.
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‹kinci kitap, Tony Cliff’in Kad›nlar›n
Özgürlü¤ü ve S›n›f Mücadelesi bafll›kl›
kitab›d›r (Ataol Yay›nc›l›k, 1991). 1648
‹ngiliz Devrimi’nde, 1789 Frans›z
Devrimi’nde, 1871 Paris Komünü’nde ve
1917 Ekim Devrimi’nde kad›nlar› ele alan bu
kitap bu çerçevede de¤erli bir malzeme ve
yararl› gözlemler sunmaktad›r. Yazar›n
devrimin Lenin sonras› seyrine bak›fl›
bilinmektedir ve do¤al olarak Sovyetler
Birli¤i’nde kad›n›n durumuna bak›fl›n› da bu
belirlemektedir. Buna iliflkin özel bölüm bir
yana b›rak›l›rsa, kitab›n devam›nda ‚60‘l›
y›llar›n orta s›n›f damgal› feminist dalgas›n›
inceleyen bölümler de ayn› flekilde son
derece yararl› bilgiler ve gözlemler
içermektedir. Bu kitab› yard›mc› bir kitap
olarak de¤erlendirmek bu aç›dan da
önemlidir.

Yard›mc› kitap olarak önerece¤imiz bir
baflka kitap, Nina Popova’n›n Sosyalizm
Diyar›nda Kad›n bafll›kl› kitab›d›r (‹nter
Yay›nlar›, 1999). 1950‘lere do¤ru Sovyetler
Birli¤i’nde kad›n›n durumunu daha çok
propaganda formunda ortaya koymaya çal›flan
bu kitap, daha çok sunulan bilgi bak›m›ndan
ilgiye de¤erdir ve elbette elefltirel bir gözle
incelenmek durumundad›r.

‘60‘l› y›llar›n sonuna do¤ru Bat›’da
baflgösteren fakat çok geçmeden ac›nacak
biçimde çöken orta s›n›f feminist ak›mlar›n
da etkisi alt›nda ortaya ç›kan “sosyalist
feminist” e¤ilim hakk›nda da bir fikir
edinebilmek amac›yla bir baflka kitap
önermek istiyoruz. Hollandal› yazar Anja
Meulenbelt’in Feminizm ve Sosyalizm
bafll›kl› kitab› bu konuda iyiniyetli ve
nispeten olumlu örneklerdir biri olarak
okunabilir (Yaz›n Yay›nc›l›k, 1987). Ayn›
konuda derlemesini J. Mitchell-A. Oakley’in
yapt›¤› Kad›n ve Eflitlik kitab› da, Britanya
iflçi hareketi tarihinin özellikle Çartist
mücadele dönemine iliflkin son derece yararl›
bir tarihi malzemenin yan›s›ra kad›n sorunu
üzerine yararl› elefltirel tart›flmalar içeren bir
yard›mc› kitap olarak okunabilir.

Fazlas›yla kabarm›fl durumdaki kitap
listemizi flimdilik bunlarla s›n›rl›yoruz. Kad›n
sorunu üzerine Türkçe’de bir dizi baflka
yararl› kitap var. Fakat bu ancak daha uzman

bir okuma için olanakl› ve yararl› olabilir,
bunu daha önce de ifade etmifltik. Yine de
vakit bulabilen ve konuya ilgi duyan
yoldafllar, özellikle de çeflitli tarihi kesitlerde
kad›n›n flu veya bu ülkedeki mücadeleler
içindeki yerini anlatan kitaplara
baflvurabilirler. Frans›z Devriminde Kad›nlar
(Evrensel), Nazi ‹flgalinde Sovyet Kad›nlar›
(Evrensel), Faflizme ve Alman ‹flgaline Karfl›
Silahl› Direniflte Kad›nlar (Belge), Yunan ‹ç
Savafl›nda Direnen Kad›nlar (Koral), Küba
Devriminde Üç Kad›n (Kaynak), Sandino’nun
K›zlar› (Metis), bunlardan ilk elden akla
gelebilecek baz›lar›d›r.

***
Geriye iki önemli nokta kal›yor.
Bunlardan ilki, yak›n tarih içinde ve

bugünün Türkiye’sinde kad›n›n durumu ve
sorunlar›d›r. Bu önemli ve mutlaka
incelenmesi gereken bir konu olmakla
birlikte, kad›n sorununda marksist bak›flaç›s›n›
ve parti çizgisinin teorik ve ilkesel esaslar›n›
parti kadrolar›na ve çeperine kavratmay›
amaçlayan böyle özel bir e¤itim program›nda
yeri yoktur.

‹kinci önemli nokta ise, partinin kad›n
sorununa iliflkin metinleridir. Bu metinleri
burada özel olarak anm›yoruz. Zira bunlar›n
temel önemde olanlar›n›n uzun zamandan
beridir parti sitesinde ve partiye dost sitelerde
birarada sunulduklar› bilinmektedir. Marksist
eserlere dayal› inceleme ve e¤itim çal›flmas›
muhakkak ki bu metinlerin de dikkatle
incelenmesi ile bir arada yürüyecektir.
Bunlara Ekim’in bu say›s›nda yer verdi¤imiz
temel önemde bir baflka metin ekleniyor:
“Kad›n sorunu ve S›n›f ‹çinde Kad›n
Çal›flmas›”. 2. Parti Kongresi’nin iflçi ve
emekçi kad›nlar içindeki çal›flman›n
sorunlar›na iliflkin de¤erlendirmelerinin ürünü
olan bu metin bu özelli¤i ile haliyle apayr›
bir önem tafl›maktad›r.

Son olarak, bu e¤itim program› metninin,
gerekli görüldü¤ü takdirde daha sonraki
haftalarda belli bak›mlardan
güncellenebilece¤ini de ekleyelim. Bu, parti
örgütünden bu konuda gelebilecek önerilere
aç›k olmak ve onlar› hesaba katabilmek
olana¤› anlam›na gelmektedir do¤al olarak.

28  EK‹M  Sayı: 250



Partiye Mektup’tan parça...

Teorik cephe ve partide ideolojik
e¤itim

(...)
2- Partinin teorik cephedeki kazan›mlar›n›

ve üstünlüklerini özetleyen 7. y›l
de¤erlendirmesi, bunu Kurulufl Kongresi
sonras› dönemde bu alanda kendini gösteren
belirgin yetersizliklerimize iliflkin flu tespitle
birlefltirmektedir:

“Son y›llarda partinin ideolojik
çal›flmas›nda ve mücadelesinde yaflanan
belirgin zay›flama aç›k bir olgudur. Kurulufl
kongresini izleyen dönemde darbeler ve
kay›plarla partinin önderlik yap›s›nda
yaflanan zay›flaman›n sonuçlar›n› belirgin
biçimde gösterdi¤i alanlardan biri, belki de
birincisi budur. Örgütsel inflay› ilerletmek ve
politik çal›flmay› güçlendirmek kayg›s›, ki bu
tümüyle yerinde bir kayg›d›r, öte yandan
ideolojik çal›flma ve mücadeleyi zay›flatma
sonucuna yolaçabilmifltir...”

Devam›nda söylenenlere ek olarak bu
konuda burada söyleyeceklerimizi flöyle
s›ralayabiliriz.

- Partinin ideolojik çal›flmas›nda ve
mücadelesindeki zay›flamada, partinin kendi
durumundan kaynaklanan özgül yetersizlikler
ve kusurlar›n yan›s›ra, sol hareketin mevcut
tablosunun da belli s›n›rlar içinde bir rolü
vard›r. Geleneksel solda gerçek teorik
sorunlara ve çal›flmaya ilgisizli¤i, ideolojik
tart›flma ve mücadeleyi düflmanl›¤a varabilen
bir gerici tepkiyle karfl›lama tutumu
tamamlamaktad›r (Komünistler olarak biz
bunun ilk örne¤ini TDKP flahs›nda
görmüfltük; yak›n dönemde bir baflka örne¤ini
MLKP flahs›nda gördük; ve nihayet flu s›ralar
son bir örne¤ini PKK flahs›nda görüyoruz...).
Bu küçük-burjuva gericili¤inin ilkeli ve
tavizsiz bir ideolojik mücadeleyi
engellememesi gerekti¤i aç›k olmakla birlikte,
sonuçta bunun bizi bir ölçüde s›n›rlad›¤› da
bir gerçektir. Bu s›n›rlama sözkonusu

gericili¤e prim vermekten çok, ideolojik
elefltiriyle amaçlanan yararlar›n elde
edilemedi¤i duygusunun yaratt›¤› bir sonuç
olarak anlafl›lmal›d›r.

- Teorik geliflmede ciddi muhataplarla
giriflilen tart›flma ve polemiklerin önemi
yads›namaz. Oysa çifte yenilgiye izleyen yeni
dönem Türkiye’sinde yaz›k ki art›k böyle
muhataplar yoktur. Düflünsel aç›dan bu k›s›r
ortam›n bizi de olumsuz etkiledi¤i bir
gerçektir. Kendi d›fl›m›zda herhangi bir
düflünsel katk›dan yararlanamak bir yana,
kendi üzerimizde d›fltan gelen herhangi bir
düflünsel bas›nç hissetmedi¤imiz gibi kendi
cephemizden uygulad›¤›m›z ideolojik bas›nc›n
(bunu ideolojik tart›flma ve elefltiri olarak
anlamak gerekir) yeterli bir ilgi ya da sonuç
yaratt›¤›n› da göremiyoruz. “Suskunluk
fesad›” uzun y›llard›r geleneksel küçük-
burjuva ak›mlar›n ortak tutumudur. Yeri
geldi¤inde önemsiz gündelik ya da dönemsel
sorunlar üzerine kendi aralar›nda bir bardak
suda f›rt›na koparanlar, devrimin temel
sorunlar› üzerinden ortaya konulmufl ve
sonuçta program formu kazanm›fl görüfllere
hiç de¤ilse d›fl görünüflüyle ilgisiz
durabilmektedirler. Üstelik içlerinden birço¤u
için bu sorunlar konusunda teorik ve
programatik aç›kl›¤a kavuflmak hala da
önlerinde en temel sorun olarak durdu¤u
halde.

Tüm bunlar›n bizi de çeflitli yönleriyle
s›n›rlad›¤› ve zay›flatt›¤› bir gerçektir.
Bolflevizmin düflünsel bak›mdan içinde
geliflti¤i zengin ve canl› ulusal ve uluslararas›
ideolojik ortam ile (bu konuda Lenin’in
“‘Sol’ Komünizm”in bafllang›ç bölümlerinde
söylediklerine bak›labilir) bugünü
karfl›laflt›rmak, burada söylemeye
çal›flt›klar›m›z›n anlafl›lmas›n›
kolaylaflt›racakt›r. Bunlar›, kamuoyu önünde
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aç›kça ortaya konulmufl ve vurgulanm›fl kendi
yetersizliklerimizi hiçbir biçimde mazur
göstermek için de¤il, fakat yaln›zca, bu
yetersizliklerin beslendi¤i ortam ve kaynaklar›
çok yönlü olarak belirtmek üzere söylüyoruz.

- Genel düflünsel zay›fl›kta d›fl ortam›n
rolü aç›k olmakla birlikte bizde yak›n y›llarda
kendini gösteren yetersizlik temelde, ilgili
de¤erlendirmede de ifade edildi¤i gibi, bizim
kendi durumuzla ilgilidir. Kongreyi izleyen
dönemde partinin karfl› karfl›ya kald›¤›
sorunlar yaln›zca dikkatleri baflka sorunlara
kayd›rmakla kalmad›, geçici olmas› gereken
bu kaymay› zaman içinde süreklilefltirdi de.
‹fade uygunsa bu, parti hiyerarflisi içindeki
görev ve sorumluluklarda bir “ifllev
kaymas›”na yolaçt›. Yerel komitelere ya da
daha alttan kadrolara ait olmas› gereken bir
dizi görev ve sorumluluk zorunlu olarak
yönetici yoldafllar›n omuzlar›na bindi. Bunu
bir de ayn› darbeler nedeniyle önderlik
yap›s›nda nicel ve nitel aç›dan oluflan belirgin
zay›flama ile birlikte de düflündü¤ümüzde,
ortaya ç›kan sonuç daha tam olarak
kestirilebilir.

Ciddi ve verimli bir teorik çal›flma bunun
gerektirdi¤i bir yo¤unlaflmay›, dolay›s›yla
gündelik bir dizi ilgi ve sorumlulu¤un bir
ölçüde olsun d›fl›na ç›kmay› gerektirir. Oysa
bizde halihaz›rda bunun olana¤› yaz›k ki
bulunmuyor, bulunam›yor. Elbette do¤ru bir
görevlendirme ve çal›flma tarz›yla bunun
baflar›labilece¤i düflünülebilir, fakat tüm
arzular›m›za ra¤men sonuçta bizim bunu
halen baflaramad›¤›m›z da bir gerçektir.

Bunu baflarmakta belirgin biçimde
zorlan›yoruz; zira görev ve sorumluluklarda
sözü edilen “ifllev kaymas›”n› gidermek
yaln›zca bir çal›flma tarz› sorunu de¤il, ayn›
zamanda yeterli say›da ve düzeyde kadro
sorunudur da. Saflar›m›z günden güne
kalabal›klaflmakla birlikte bu kadrolar›n nitel
geliflmesinin ayn› h›zla olmad›¤›, olamad›¤›,
bunun için zamana ve dahas› zengin
pratiklere ihtiyaç oldu¤u bir gerçektir.
Yoldafllar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u genç,
dolay›s›yla e¤itimleri, birikimleri ve
deneyimleri henüz yetersizdir. Buna nispeten
eski ve herfleye ra¤men belli bir birikim
sahibi kadrolardan hiç de¤ilse bir k›s›m›n›n

daha ileri ve çok yönlü görevler üstlenmekte
kendilerinden bekleneni verememeleri de
eklenince, mevcut durumu aflmak halihaz›rda
baflar›lamamaktad›r.

- Bu sorun üzerinde II. Parti Kongresi’nde
elbette gere¤ince durulacakt›r ve öyle
san›yoruz ki durumda amaca uygun köklü bir
de¤iflim de ancak bunun ard›ndan gündeme
gelebilecektir. Kongre bir yandan bu durumun
çok yönlü bir de¤erlendirmesini yaparak, bu
çerçevede partinin öncelikli görev ve
hedeflerini saptayarak, öte yandan partinin
çok yönlü önderlik sorumluluklar›n›
karfl›layabilecek yeni bir MK seçerek, böylece
bu sorunun çözülmesini de kolaylaflt›racakt›r.
O zamana kadar ideolojik cephede
yapabilece¤imiz en anlaml› ifl, kongreye
gündemi çerçevesinde iyi bir haz›rl›k ve bu
haz›rl›¤›n bir parças› olarak da mevcut
düflünsel birikimimizin kitaplaflt›r›lmas›
olacakt›r.

- Epeydir fazlas›yla ihmal etti¤imiz
kitaplaflt›rma ifli mevcut birikimimizden
yararlanmay› alabildi¤ine kolaylaflt›raca¤› için
san›ld›¤›ndan da önemlidir. Kurulufl
Kongresi’ni izleyen döneme ait yaz› ve
de¤erlendirmelerimiz kongre haz›rl›k
materyalinin bir bölümünü oluflturdu¤u için,
bu h›zl› kitaplaflt›rma ayr›ca önemlidir. Bizi
aflan çeflitli nedenlerin yan›s›ra bizden
kaynaklanan plans›zl›k ve ihmalin de bir
sonucu olarak bunu yapmakta bugüne kadar
fazlas›yla gecikmifl durumday›z. Kongreye
kadar bir dizi konu üzerinden bu
kitaplaflt›rma iflini gerçekletirflirmek
hedefindeyiz. Bu vesileyle tüm partiyi bu
kitaplar›n etkin da¤›t›m› ve sempatizan
çeperimiz içinde incelenmesi sorunuyla
dolays›z biçimde ilgilenmeye, tüm partilileri
ise partinin düflünsel birikimini oluflturan tüm
bu materyali yeniden ve gerekli dikkati
göstererek incelemeye ça¤›r›yoruz. Bu,
kongreye haz›rl›k süreci çerçevesinde tüm
parti üyeleri ve aday üyeleri için ayr›ca
yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk ve
yükümlülüktür de.

3- 7. Y›l de¤erlendirmesinde mevcut
düflünsel birikimimizin halen büyük ölçüde
genç ve taze güçlerden oluflan partili
kadrolar›m›za gere¤ince maledilemedi¤i
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belirtilerek flunlar söylenmektedir:
“... Parti belki ilk s›rada sayd›¤›m›z

zay›fl›ktan da önce bu ikincisine
yüklenmelidir. Zira eldeki birikimi parti
kadrolar›na derinlemesine maledebilmek,
partiyi tüm alanlarda oldu¤u gibi ideolojik
çal›flma ve mücadeleye yönelik yeni
çal›flmas›nda da güçlendirecek ve
rahatlatacakt›r. Bir partinin ideolojik birikimi
ve gücü onun toplam› üzerinden
yans›yabilmelidir. Bu ise onun kadrolara
maledilebilmesi ölçüsünde olanakl›d›r. Oysa
halihaz›rda partinin en zay›f yanlar›ndan biri
budur ve bu zay›fl›k, partinin toplam
çal›flmas›n› ve geliflmesini belirgin biçimde
frenlemektedir. Planl› önlemlerle ve sistemli
yüklenmelerle giderilemedi¤i takdirde,
halihaz›rda zaten oldu¤u gibi partinin
çal›flma ve mücadele kapasitesini
zay›flatmakla kalmaz, güçlüklerin artmas› ve
koflullar›n a¤›rlaflmas› ölçüsünde partinin
birli¤ini de zaaf u¤ratabilecek potansiyel bir
zay›fl›k etkeni haline gelir.”

Herfley burada olabilecek en aç›k biçimde
ortaya konulmufltur. Bu nedenle biz buna
önemini kuvvetli bir biçimde yeniden
vurgulamak d›fl›nda ekleyecek bir fley
bulam›yoruz. Parti, merkezi planda ancak
e¤itim malzemesi sunabilir ve ortaya bir
e¤itim politikas› koyabilir. E¤itim malzemesi,
eksi¤i ve fazlas›yla partinin mevcut ideolojik
birikimidir. Kitaplaflt›rmalar ayn› zamanda
partinin kendi içinde bunun kullan›m›n›
kolaylaflt›rmaya yönelik bir çabad›r. E¤itim
politikas›n›n sorunlar› Kurulufl Kongresi’nde
ve özellikle de kadrolaflman›n sorunlar›
gündemi çerçevesinde s›k s›k ve bu konudaki
deneyimlerimizin irdelenmesiyle de
birlefltirilerek tart›fl›lm›flt›r. Konu yak›n
geçmiflte Ekim’de konuya iliflkin temel bir
de¤erlendirmede ayr›ca ele al›nm›flt›r (Partide
Teorik-‹deolojik E¤itim Sorunu, Say›: 237,
Haziran 2004. Bu vesileyle bu
de¤erlendirmenin bu konu çerçevesinde tüm
organlarda yeniden tart›fl›lmas› gerekti¤ini de
hat›rlatmak istiyoruz). Bu durumda “Planl›
önlemlerle ve sistemli yüklenmelerle” sorunu
pratikte çözmek sorumlulu¤u, esas olarak
yerel yönetici organlar›nd›r. Sorun bu
çerçevede ve içinde bulundu¤umuz dönemde

esas itibariyle kongre haz›rl›k süreci
kapsam›nda, yerel yönetici organlar›n
gündemine mutlaka girmelidir.

Elbette e¤itim sorunu halen saflar›m›zda
ihmal ediliyor de¤il, tersine birçok komitenin
gündeminde bu sorun ve buna yönelik pratik
bir çaba var. Fakat sorunu enine boyuna
yeniden ele almak ve kongreye haz›rl›k
sürecini de buna iyi bir vesile yapmak
gerekir. Organ bünyesindeki e¤itim
çal›flmalar›na zorunlu olarak ancak s›n›rl› bir
zaman ayr›labilmektedir ve bu ço¤u durumda
böyle olmaya da devam edecektir. Bu tür bir
çal›flma sorunu çözmekten çok, ideolojik
e¤itimini önemini gözeterek ve ideolojik
ilgiyi ço¤altarak çözümünü teflvik edebilir
ancak. Bir partilinin partinin düflünsel
birikimini edinmesi ve bunu genel marksist
e¤itimiyle birlefltirebilmesi, pratikte büyük
ölçüde kendi kiflisel çabas›n›n ürünü
olacakt›r. Yönlendirme, teflvik ve denetimi
organ›ndan, genel planda partisinden görecek,
fakat sorunu kendi inisiyatifli çabas›yla
pratikte bizzat çözecektir.

Partide ve çeperinde ideolojik sorunlara
ilgiyi sürekli canl› tutmak büyük önem
tafl›maktad›r. Bunu özenle gözetmek yerel
komitelerin görevidir. Organ toplant›lar›n›n
e¤itim boyutundan kurumlarda düzenli e¤itim
seminerlerine kadar bu konuda her yol ve
yöntemden yararlanabilmek durumunday›z.
E¤itim seminerleri mutlaka sistemli ve
mümkün mertebe s›k periyotlu hale
getirilmeli, sempatizan iflçi kufla¤›n›n genel
marksist e¤itimi bak›m›ndan bu özellikle
önemsenmelidir. Birbirini izleyen
kampanyalar›n yaratt›¤› yo¤unluk
bilinmektedir. Ayr›ca özellikle fabrikada
çal›flan yoldafllar›m›z›n ve iflçi
sempatizanlar›m›z›n ciddi zaman sorunu da.
Fakat tüm bunlar e¤itim sorununda zay›f
kalman›n mazereti olmamal›, duruma ve
koflullara uygun çözümler mutlaka
bulunmal›d›r. (Siyasal çal›flma bak›m›ndan
kritik önem tafl›mayan durumlarda haftal›k
zaman›n büyük bölümünü yutan türden
fabrika ifllerine son vermek gerekti¤ini de bu
vesileyle hat›rlatmak istiyoruz).

(...)
2 fiubat 2006
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Çok yönlü ihtiyaçlar ve
olanaklar

Partimizin hedefleri do¤rultusunda yol
alabilmesi, öncelikle iki alandaki durumuyla
yak›ndan ilgilidir. ‹deolojik s›n›fsal çizgimizin
do¤as› gere¤i birbiriyle yak›ndan iliflkili bu
alanlardan ilki örgüt, ikincisi ise s›n›f
çal›flmas› alan›d›r. Genel siyasal faaliyet
plan›nda sergiledi¤imiz düzey ve kapasiteyi
tüm yerellerde s›n›f çal›flmas› zemininde
süreklilefltirmek, örgüt ve s›n›f çal›flmas›
bafll›¤› alt›nda ifade edilebilecek sorunlar›n
üstesinden gelmemiz oran›nda mümkün
olacakt›r. Bir baflka deyimle, parti, bir
yandan etkili bir siyasal s›n›f faaliyeti
yürütürken, di¤er yandan tam da s›n›f
çal›flmas› zemininde örgütsel niteli¤ini
gelifltiremezse, karfl›s›na ç›kan olanaklar›n
heba olmas› kaç›n›lmaz olur. Partimizin II.
Kongresi tam da bu iki bafll›ktaki sorunlar
üzerinde yo¤unlaflm›fl ve bir dizi sonuca
varm›fl bulunuyor. Nitekim yolumuzu buna
uygun ad›mlar atarak yürümeyi sürdürüyoruz.

At›lan ya da at›lmay› bekleyen her yeni
ad›m, bir y›¤›n ihtiyaç yarat›yor. Üstelik
bunlar s›n›f ve kitle hareketinin zay›fl›¤›,
dolay›s›yla kitle taban›n›n darl›¤›
koflullar›nda, karfl›lanmas› her geçen gün daha
da zorlaflan ihtiyaçlar. S›n›f ve emekçi
kitlelerle birleflmifl bir parti olsayd›k, bugün
karfl›lamakta zorland›¤›m›z bir dizi ihtiyaç,
flüphesiz çok daha kolay giderilirdi. Fakat biz
henüz kendi maddi-toplumsal kuvvetiyle
birleflme çabas›nda olan, bunun için de onu
harekete geçirmeye, hareketine yön verip
gelifltirmeye çal›flan, bu anlamda partileflme
süreci devam eden bir yap›y›z. Geçmiflin
devrimci yükselifl döneminin miras›n›
hoyratça tüketip reformist çizgiye kayanlar
gibi bir tak›m maddi imkanlara (kökleflmifl
bir kitle taban›, kadro birikimi, geçmiflin
manevi itibar›, mali-teknik imkanlar vb.) da
yaslanmad›k. Gerçek bir örgütsel yap›ya
dönüfltü¤ümüz y›llardan itibaren, toplumsal-

siyasal süreçler nedeniyle, böylesi bir nitel
s›çramaya zemin olabilecek olanaklara sahip
olamad›k. Hareketimizi partiye tafl›yan tüm
birikim, ›srarl› bir öz eme¤in ürünü olarak,
deyim yerindeyse ço¤u zaman verimsiz
topraklar›n diflle t›rnakla kaz›nmas›yla
oluflturuldu.

Süreç esas› itibariyle bugün de benzer bir
seyir izlemekte, çal›flmam›z ayn›
zorlanmalarla yüzyüze kalmaktad›r. Toplumsal
süreçler devrimci bir mecraya giremedi¤i ya
da yönlendirilemedi¤i müddetçe, böyle olmas›
da kaç›n›lmazd›r. Bu koflullar alt›nda
karfl›m›za ç›kan sorun ve ihtiyaçlar›n, her
geçen gün daha da a¤›r ve zorlu bir hale
gelmesi anlafl›l›rd›r. Burada kastetti¤imiz, her
dönemin kendi içinde ola¤an say›labilecek
zorlanma ve s›k›nt›lar› de¤il. Bugün karfl›
karfl›ya kald›¤›m›z çok yönlü ihtiyaçlar,
kitlesel kabar›fl dönemlerinin ya da difle
dokunur bir hareketlilik döneminin çözümünü
kolaylaflt›raca¤› ihtiyaçlar› kadar büyük de¤il.
Fakat buna ra¤men zorlanabiliyoruz. Devrimci
hareket cephesinde illegal devrimci örgüt
iradesinin k›r›lmalar yaflad›¤› bugünün
tasfiyecilik ve gericilik döneminde bu
zorlanma daha da artmaktad›r.

Artan ihtiyaçlar ve daralan
kaynaklar

‹htiyaçlar birikerek a¤›rlafl›rken, “keflif”ler
ve kaynaklar sürekli daralmaktad›r. Örne¤in,
örgütsel yaflam ve süreklilik için gerekli
teknik donan›m, çal›flman›n finansman› için
gerekli mali kaynak, asgari ihtiyaçlara
karfl›l›k verebilecek bir kitle iliflkileri a¤› gibi
sorunlar, asl›nda genel bir hareketlilik içinde
daha kolay afl›labilecek bu türden say›s›z
sorun bugün çal›flmay› ciddi boyutlarda
yavafllat›yor, yer yer sekteye bile
u¤ratabiliyor. Y›kmaya çal›flt›¤›m›z s›n›f-
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devlet de kendi eliyle yaratt›¤› toplumsal
siyasal atmosferden en iyi bir biçimde
yararlan›yor, iflimizi daha da zora sokmak
için elinden geleni yap›yor. Gözetleme, takip,
denetleme ifllerinde tekni¤ini ve olanaklar›n›
sürekli  büyütüyor. Sürekli t›rmand›rd›¤›
karfl›-devrimci propaganda ile devrimci
mücadeleyi alabildi¤ine izole etmeye ve
kontrol alt›nda tutmaya çal›fl›yor. Yasal
düzenlemelerle destekleyerek, teknik ve
güvenlik alan›nda bir dizi ad›m at›yor,
toplumun tüm hareketini (mali alan,
demografi, çal›flma yaflam›, siyasi hareketlilik
vs.) kay›t alt›na almaya, böylece kontrol
alt›nda tutmaya çal›fl›yor.

‹htiyaçlar› karfl›lamak plan›ndaki
zorlanmalar nedeniyle çal›flman›n yavafllamas›,
hatta bazen sekteye u¤ramas› flafl›rt›c› de¤il.
Bunlara çoktan geride kalan bir dönemin
anlay›fl›, al›flkanl›klar› ve prati¤iyle yaklaflmak
ise fazlas›yla flafl›rt›c›. Ne yaz›k ki
saflar›m›zda bu türden al›flkanl›k ve anlay›fllar
varl›¤›n› sürdürüyor. Uzun y›llard›r kesintisiz
bir faaliyet yürüten baz› yerellerde çal›flan
güçlerimiz hala da mali ve teknik donan›m
baflta olmak üzere bir dizi ihtiyac›n d›flar›dan-
merkezi olarak karfl›lanmas›n›
bekleyebiliyorlar. Hem bugüne kadarki pratik
böyle, hem de bunun baflka türlü
çözülebilece¤ine olan inanç zay›f. Böyle
oldu¤u için de, yol ve yöntem düflünmek,
bulmak, pratik bir seferberlik içinde olmak
iradesi oluflmuyor. Örne¤in genel olarak
kitlelerin kat›l›m›n›, katk›s›n› örgütlemek ve
esasta buna güvenip, buna yaslanmak üzerine
söylenen her söz havada kalma ak›betinden
kurtulamayabiliyor.

Çeflitli biçimlerde karfl›m›za ç›kan
beklemecilik ya da haz›rc›l›kla afl›lamadan
karfl›m›zda duran sorunlar asla esasl› bir
çözüme kavuflamaz. Dahas›, haz›rc›l›¤›n,
beklemecili¤in do¤al say›ld›¤› bir yerelde,
ister bir birim ister daha ileri bir komite
olsun, gerçekte ciddi anlamda bir örgütten
söz edilemez. Günlük yaflamda s›radan
ad›mlar atmak için bile haz›rc› davranan bir
birey ya da komite, kitlelerle ancak tek
boyutlu, tek yönlü ve dolay›s›yla da zay›f
ba¤lar kurabilir. Çal›flmas› her zaman
“d›flar›dan” olmaya mahkumdur. Zira o en

bafl›ndan itibaren, kitle iliflkileriyle bir a¤
yaratmay›, örne¤in toplant› mekanlar›
edinmeyi, çal›flma araçlar› yaratmay›, mali
kaynaklar› art›r›p onlar› sürekli k›lmay›,
çal›flman›n her an önümüze ç›karabilece¤i bir
y›¤›n ihtiyac› (bas›m-yay›n araçlar›, kimlik ve
çeflitli sahte belge, eylem ve savunma
silahlar›, da¤›t›m, haberleflme ve nakliye
olanaklar› vb.) güvenceye almay› hesap d›fl›
b›rakm›flt›r. Böyle bir alg›lay›fl tarz› içinde
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›, o anki ajitasyon-
propaganda ve eylem-etkinli¤in zorunlu hale
getirdiklerinin ötesine geçemez. Tabii ki her
durumda ihtiyaç keflfin anas›d›r! Böylesi
ihtiyaçlar ise ancak karfl›m›za ç›kt›¤› anda,
geçici olarak, d›flar›dan destekle veya i¤reti
olarak çözüme ba¤lanarak karfl›lan›r.
Dolay›s›yla bir örgütü gerçek anlamda bir
örgüt haline getirecek bilinç ve iradeden
yoksun kal›n›r. Partimizin olumlu ve olumsuz
her deneyimleri sürekli olarak bunu
do¤rulamaktad›r.

Olanaklar› saptamak!..

Partimiz kadro niteli¤i kriterlerini çok
yönlü bir geliflim üzerinden tan›mlam›flt›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, almam›z gereken önemli
bir mesafenin oldu¤unu söylemeliyiz. Çok
yönlü geliflmifl, yetkinleflmifl, dolay›s›yla
faaliyetin, örgütlenmenin, gündelik yaflam›n
binbir türlü ihtiyac›na yan›t üretmeye çal›flan,
bunu sürekli bir çaba haline getiren kadro ve
kolektiflerden oluflan bir örgüt niteli¤inin
yaflamsal önemde oldu¤u bir dönemin
içindeyiz. Çok yönlü geliflmenin yaflam›n›n
her an›n› belirlemesi gerekti¤inin bilincinde
olan her devrimci, ihtiyaçlara yan›t verecek
olanaklar›n varoldu¤unu da bir an olsun
unutmaz. Neticede, ihtiyaçlar ile olanaklar
aras›nda, o ünlü sözün de çarp›c› bir flekilde
dile getirdi¤i diyalektik bir iliflki vard›r.
‹htiyaçlar› saptamaya çal›fl›rken oldu¤u kadar,
olanaklar› bulmaya çal›fl›rken de bu bak›fl
aç›s›n› yitirmemek meselenin çözümünün en
önemli anahtard›r.

Somutlamak gerekirse, parti saflar›nda
mücadele eden her militan, parti faaliyetinin
say›s›z ihtiyac› oldu¤unu, meseleye yaln›zca
bir birey veya yerel üzerinden
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bak›lamayaca¤›n› hiçbir koflulda
unutmamal›d›r. Zira ancak bu bütünlük içinde
ve çok boyutlu bakabilen bir devrimci,
olanaklar› görme ve de¤erlendirme baflar›s›
gösterebilir.

Hangi düzeyde olursa olsun bir örgütün
baflar›s›, baflka etkenlerin yan›s›ra, potansiyel
veya aç›¤a ç›km›fl bu olanaklar›n
de¤erlendirmesine, en az›ndan elindeki
olanaklar› ne kadar verimli kulland›¤›na
ba¤l›d›r. Olanaklar› say›s›z flekilde tarif
etmek mümkündür. Basit bir teknik araç da
bir olanakt›r, bir kitle iliflkisi de, bir
fabrikadaki iflçi tepkisi de, genel bir kitlesel
hareketlilik de… Devrimci bir örgüt, yaflam
içindeki say›s›z olana¤›n bulunup
ç›kar›lmas›n›n, devrimci hedefler
do¤rultusunda seferber edilmesinin arac›d›r.
Komünist bir örgüt ayr›ca, maddi olarak
aç›¤a ç›km›fl ya da potansiyel olarak sahip
olunan imkanlara diyalektik bir bak›fl aç›s›yla
yaklaflmak zorundad›r. Onun için, karfl›s›na
ç›kan olana¤›n süreçlerdeki rolü, a¤›rl›¤›,
gücü önemlidir. Bir baflka deyimle,
karfl›lafl›lan olana¤›n büyük mü küçük mü
oldu¤una, içinden geçilen süreç ve ortaya
ç›kan ihtiyaçlar hesaba kat›lmaks›z›n karar
verilemez.

Bunu da en tam flekilde ancak kolektif
bir bilinç yapabilir. Devrimci bir örgüt
olman›n mant›¤› da burada yatar. Bir birey,
s›n›rl› bir alg›ya, özgün yanlar› olan
önceliklere sahiptir. Karfl›s›na ç›kan imkan›n
anlam›n› tam olarak kavrayabilmesi, o anda
ihtiyaç ve önceli¤i nas›l alg›lad›¤›na ba¤l›d›r.
Örgüt ise, tek tek iradelerin bir toplam› de¤il
de en ileri düzeydeki diyalektik birli¤i oldu¤u
için, karfl›lafl›lan olanaklar› en ileri düzeyde
alg›lama ve de¤erlendirme yetene¤ini
bünyesinde tafl›r ya da kolektif zeminde
üretir. Bunu yapam›yorsa, örgüt niteli¤inde
ciddi bir zay›fl›k var demektir.

Devrimci bir örgüt aç›s›ndan konu, yeri
geldi¤inde ölüm kal›m meselesine bile
dönüflebilir. Örne¤in, ifllerin bir flekilde
yürüdü¤ü bir süreçte görülememesi esasa dair
etkide bulunmayan bir olana¤›n, kritik
anlarda gözden kaç›r›lmas› herfleyi altüst
edebilir. Bu yüzden, saflar›ndaki güçleri
kolektif bir bilinçle e¤itip donatmam›fl bir

parti ya da örgütün baflar› flans›, rastlant›lara
kalm›flt›r.

Düflmandan ö¤renmek!..

Bizim karfl›m›zda, düzenin iç krizinin en
derinleflti¤i anlarda bile toplumsal muhalefete
karfl› yekvücut davranabilen, devrimci
mücadelenin geliflmesini engellemek için tüm
güçlerini kullanmay› baflarabilen bir s›n›f var.
Üstelik günümüzde burjuvazi, kendinden
önceki egemenlerin deneyimlerden en iyi bir
biçimde yararlanmaktad›r. Bugünkü davran›fl
tarz›n› bundan ba¤›ms›z düflünemeyiz.
Örne¤in F Tipi zindanlar konusundaki
kararl›l›¤›n› ancak buradan giderek
anlayabiliriz. Borçla dönen bir ekonomi
gerçekli¤ine ra¤men, her y›l milyarlarca
dolar, savunma ve güvenlik ad› alt›nda bask›
ve terör ayg›tlar›n›n tahkim edilmesine
aktar›labilmektedir.

Halihaz›rda devletin hukuksal, askeri,
teknolojik vb. her aç›dan tahkimat› için
hiçbirfley esirgenmiyor. Devrimci hareketin ve
toplumsal mücadelenin en zay›f
dönemlerinden birini yaflad›¤› bir dönemde,
düflmanlar›m›z›n devrim mücadelesini
bugünkü zay›f konumda tutmak için
ellerindeki tüm olanaklar› kullanmas›, önemle
üzerinde durulmas› gereken bir davran›flt›r.
Hem örnek almak aç›s›ndan, hem de düne,
güne ve gelece¤e dair devrimci
kavray›fl›m›z› pekifltiren bir örnek oldu¤u için
önemlidir.

Düflman› altetmenin yolu, t›pk› onun
yapt›¤› gibi, i¤ne ucu kadar bir olana¤› bile
aray›p bulmaktan, en iyi bir biçimde
de¤erlendirmekten geçiyor. Dahas›
düflman›ndan çok daha fazla kendisinde bu
yetene¤i gelifltiremeyen bir örgütün ciddiyeti
tart›flmal›d›r. Sözkonusu olan devrimci bir
militansa ve bu yetene¤i gelifltirmek için
çabalam›yorsa, gerçekte ne yapt›¤›n› bilmiyor
demektir. ‹ktidar perspektifi olmayan
devrimcilerde de durum böyledir. Buradan
bakarak, her parti militan›, her birim ve
kolektif, partiye kaç güvenli kitle ba¤›,
bar›nmaya yard›m edecek kaç aile, güvenlikli
kaç toplant› mekan›, çal›flmaya kat›labilen
deflifre edilmemifl kaç çevre iliflkisi, ne kadar
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parasal katk›, ne tür teknik imkanlar, ne
kadar istihbarat ya da teknik bilgi vb.
sunabilece¤ini sorgulayabilmelidir. Bu,
zay›fl›klar› görmeyi de kolaylaflt›racakt›r.

Sorunun bu flekilde el al›nmas›, bugünün
koflullar›nda çok daha gereklidir. Zira
kitlesine kavuflmufl bir parti düzeyinde bu
ihtiyaçlar konusunda s›k›nt› yaflamak afl›r›
düzeyde da¤›n›kl›kla, laçkal›kla vb. ile
mümkün olabilir. Di¤er türlü, tüm nesnel
zorluklara ra¤men kitle gücü her türlü
olana¤› sunacakt›r. Bolflevik parti, bir kez
iflçi s›n›f› içinde güç oldu¤u içindir ki,
emperyalist paylafl›m savafl› öncesi dönemde
Petersburg’da ard› ard›na polis s›zmalar›na ve
operasyonlara maruz kald›¤› halde, her
defas›nda Viborg’daki kitle taban› ve kadro
kayna¤› sayesinde yeniden yeniden aya¤a
kalkabilmifltir. ‹flte 1914’lerde bu olana¤a
sahip ayn› parti, bir zamanlar da merkezi bir
haberleflme a¤› yaratmak, merkez yay›n
organ› Iskra’y› yerel örgütlere ulaflt›rmak için
deyim uygunsa bin takla atmak zorunda
kald›¤› dönemler yaflam›flt›r. Onun Putilov
iflletmelerine ve Viborg semtine kök salmas›n›
bundan ba¤›ms›z düflünebilir miyiz?

Elbette çal›flma yürüttü¤ümüz herhangi bir
alanda mutlaka bir tak›m olanaklar yarat›r›z,
az çok kitle iliflkisi ediniriz. En elveriflsiz
koflullarda bile bu kadar› yap›labilir.
Bafllang›çta bir dizi ihtiyac›n karfl›lanmas›
için partiye baflvurmak da gayet do¤al say›l›r.
Fakat uzun bir dönemin arkas›ndan, diyelim
ki hala partiden mali, teknik vb. katk›
bekleniyorsa, dahas› bir de faaliyetin
gidiflat›n› partinin merkezi olarak sunaca¤›
olanaklar belirliyorsa veya örne¤in güvenli
toplant›lar yapmak için birkaç yer
ayarlanam›yorsa, orada örgüt niteli¤i-kimli¤i
alan›nda esasl› sorunlar var demektir.

Aç›k siyasal faaliyet imkanlar›n› son
s›n›r›na kadar kullanma olana¤›na sahip,
dolay›s›yla imkanlarla çok daha fazla yüzyüze
gelen birim ve yoldafllar›m›z bu sorular
üzerine iki kat fazla düflünebilmelidirler. Zira
partimizin örgüt ve kadrolaflma sorunlar›
bafll›¤› alt›nda döne döne dile getirdi¤i
hedeflere ulaflabilmesi, ihtiyaçlar ve olanaklar
konusunda kolektif devrimci bilincin,
özellikle çal›flman›n a¤›rl›k merkezi

durumundaki alanlarda vücut bulmas›yla
yak›ndan iliflkilidir. Sözkonusu bilincin tüm
parti saflar›nda cisimleflmesi, ayn› zamanda
bugün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z bir dizi
pratik-teknik sorunu kolektif akl›n ve katk›n›n
gücüyle aflmak için de zorunludur.
Saflar›m›zda bu konudaki ilgisizlik,
kendili¤indencilik, haz›rc›l›k k›r›lamad›¤›
koflullarda, bu tür ihtiyaçlar a¤›rlaflarak
geliflimimizin önünü t›kayacakt›r.

Daha dar s›n›rlara indi¤imize göre
denilebilir ki, bunlar için özel
görevlendirmeler, özel komiteler gerekmez
mi? Kuflkusuz bunun tersi olamaz. Fakat
geçmiflin en kötü al›flkanl›klardan biri de, bu
konular›n neredeyse tümüyle bu özel ayg›tlara
ve kiflilere havale edilmesidir. ‹flbölümü ve
uzmanlaflman›n çarp›k bir alg›lan›fl›n›n da
ifadesi olan bu yaklafl›mla, günümüzde ne
bask› ve zor ayg›tlar›n›n dörtbafl› mamur
ablukas›n› parçalamak mümkündür, ne
faaliyetin süreklili¤ini sa¤lamak, ne de
karfl›lafl›lan olanaklar› saptay›p
de¤erlendirebilmek…

Dolay›s›yla, günümüzde ihtiyaçlar›
zaman›nda ve isabetli bir flekilde
belirleyebilmek için oldu¤u kadar, toplumsal
yaflam›n ve s›n›flar mücadelesinin
gözeneklerinden süzülüp karfl›m›za ç›kan en
küçük olana¤›n dahi heba olmas›na göz
yummamak için de, her zamankinden daha
ileri bir kolektif ak›l, çok daha yetkin bir
kat›l›m, çok yönlü bir kadro bilinci ve daha
kenetlenmifl bir örgütsel irade gereklidir.
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Clara Zetkin

“Kad›n›n davas›yla iflçinin davas›
ayr›lmaz flekilde birbirine ba¤l›d›r”

“... aç›klamalar›m›z›n en özsel
noktalar›n› özetleyelim!

Üretim iliflkileri kad›n›n
konumunu ekonomik temellerinde
altüst etmifl (devrimcilefltirmifl),
onun aile içindeki ev yöneticisi ve
e¤itici faaliyetinin hakl› temelini,
evet olana¤›n› yok etmifltir

Üretim iliflkileri kad›n›n aile
içerisindeki eski faaliyetini yok
ederken, ayn› zamanda onun yeni
faaliyetinin temelini toplum
içerisine tafl›m›flt›r.

Kad›n›n yeni rolü onu
ekonomik bak›mdan erkekten
ba¤›ms›z k›lmakta ve bununla
birlikte de erke¤in kad›n
üzerindeki siyasal ve toplumsal
söz hakk›na ölümcül darbeyi
indirmektedir.

Ama erkekten kurtulan kad›n
bugünkü toplumda kapitalist
ba¤›ml›l›¤a düflmektedir; ev
kölesinden ücret kölesine
dönüflmektedir.

Kad›n›n tam kurtulufl, son ve belirleyici tahlilde, iflçi sorunuyla en yak›n ba¤lar›
olan ve oncak ona ba¤l› bir flekilde nihai çözüme ulaflacak olan ekonomik bir
sorundur. Kad›n›n davas›yla iflçinin davas› ayr›lmaz flekilde birbirine ba¤l›d›r ve son
çözümlerini ancak sosyalist toplumda, eme¤in kapitalistlerden kurtuluflu üzerinde
yükselen toplumda bulur.

Bu yüzden kad›n›n, tam kurtuluflu için ancak sosyalist partiden beklentisi olabilir.
“Kad›n haklar› savunucular›“n›n hareketi tek tek noktalarda belli avantajlar sa¤layabilir,
ama hiçbir zaman kad›n sorununu çözemez.

Sosyalist iflçi partisinin görevi, kad›n sorununun çözümü için örgütlenmeyi ve
politik-ekonomik e¤itimi, yeni üretim iliflkileri sonucu faaliyetleri en genifl ve en
temelden dönüflen kad›n kesimlerinde bafllatmakt›r: Sanayideki kad›n iflçilerin
örgütlenmesi. S›nai kad›n iflçilerinin örgütlenmesi ve e¤itimi, yaln›zca kad›n›n
durumunu düzeltmek için en önemli ad›m olmakla kalmaz, genel olarak iflçi hareketinin
daha h›zl› ve daha güçlü ilerlemesi için de önemli bir faktör oluflturur. Dolay›s›yla
varolan toplumsal koflullar›n daha h›zl› dönüflümü üzerindeki etkisi çok büyükür.”


