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Kadın ğoılınu, örel mülkiyetln ve gınıfların ortaya çıkrnaaıyla doğmuştur. Bİnlerce

yıl boytınca kedınl,er toplumsal üretimden ve toplum yönetimlnden uza!ılaşnııÇtrar,

salt bir ailenin işlerini görmi§lerdir. Bunun oonucü, insaÜlıSn y8nısını oluşturan

k*dırılar, sııııf§ğl &Jnrımın da öteşinde ezilmişler, toplıımlarln en geri kaİmıŞ

k epimin t oluş turmuşla rdı r.

Ancak kapitallzntn gelişmeeiyle kadırılar fabrikalırda ucuz işŞücü oleralı yenlden

toplumoal üretime katılmaya başlamışlarür. iler ne kadar kadın emeğt alabtldiğİne

sömürtılse de, toplumsal üretime katıtmaları kadınlar açısmdan ilerİ bİr adım

olmuştur. Nitekim kadırüarın e zgisine karşı tlk tepküerin de lB. 3üzyıl conunda

Frangız lhırjuva Devrimi sıreşında ytikselmeye başladığı görülmektedlr. Ancak

kadırı §ğrununuıd* nedenlş*l}irrrrrrur temelleriyle ve tari}ısel çerçevo içinde eçık-

layan }iarkgizm_Lenintgrni,n uştaları olmuştur. iVtrarkş ve Engels yalnııca 6ürunu

ele almakia kalınaınıA, bunun çözümünüı gınıfşşl corunun çözümtine bağlı olüığunu

da göetermişlerdir. §-enin, kadınları deıırimci gaveşım§ çekrnenirı öneminl defelarcı

ınırgularnıştı. Nilfueun en gerl kalmış kesimi olarak. her iilkede en uor işlerden

birinin kadırüarı harekete geçlrmek olduğunu söyleyerek kadınları örgütlemenin

güçlüğüne değinün Lenin. diğer yandan da |'pekçok emekçi kadın içtnde önemli blr
rol almadıkça, scısyalist devrim. olamazt' diyerek kadınları örgütlernenln ılevrlmci

hnreket için taşıdğı önemi befirtiyordu.{C.28, §.l80)

Büyük Ekim Sosyaliet Devriml ve onu izleyen sosyalist devrirnlerle kadrn §örununun

çözümlenmeal lçin gerekll köklü dönüşümter gerçekteştirilrniştir. Yaıalgrd,a yapılar

değtşikliklerl.e yetinilınem§, kadınların eğitim, ınesleki beçerl ve diğer alarılarda,

ytizyıllnrca şüren eşitatzliğin yarattığı ekeiklikterini gidermek için bu kez "olumlu
ayıııımcıiık" pol.itikası izlçnmlçtir. Nitekirn bu çabalar lııgan toplumlarlnın yaşa-

mında çok kısa sayılabilecgk sürelerde. dahe birkeç l,,uşak içinde btlyük değişiklüleı
yaratmıştır. Ehıgtiıı gerek toplıım yönetlmind,e, gerekse, kalifiye ça,lışrna alanlarıııda

keduılaruı oranı, sooyılist ülkelerde gelişmtş kapitatiet ütkel*re göre birkaç mtslİ

daha yükeektir. Üstelik bur karşıl*çtıııııa yapıldığuıda, aoeynli.şt ülkelerin devrim

öncesi konrıırıları dik}ççte ahrurs§, katedllşn nıeşafenin önemi ıiaha da belirgin

orteya çıkışnktadır.

Öte yandnn; kndın sorıınııının birçok karın*şık fektörü içerd{ği de görtttmeiidir.
Btnlercq,yıl sünesince dinler, gelenekler, töreler, kadırrın "ikinci su,ııf vatandaşl'
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konumunŞ raoyonallze etmiçlerdir. Yaşal,ardaki değiştklikleri gerçekleştirnıek
İktİdar Şorunurıın çözümlenmeıiyle otanaklıdır. Amş geşttli şömürü topluırıtırı
bo;runea eür{Ş giden kültüret }ıepılef,ı, inançtarı, ad*tleri değiçtirmek çok daha
usun Şüreler alrnalçta.ür. Örneğin [.enüı, kadırüaruı eşitltği doğıııltueıında onlaruı
evin dğrt duvarı oraaın& kapanıp kalmaktan, ev işterinln şıkıgı v* ı*§,r yükünden
kurtarılrneşlna büytlk önern veriyordıı. l9l9ıda yaadıgı "Büyük Eir Başlang.ıç" adlı
iİıılü makalesİnde, ha],& tzleri görülen burJuvn-entellektüe!, lafaaanlı§ örnek olarak
kedın §orunımu ele a§or ve kıga şürede bu atanda atılan büyüir adımları belirttikten
8onfa Şunu eöylüyordu: |ıKadını özgürleştiren tüm yaoalare rağmeıı, o geno bir
ev kÖleal olmaya devam ediyor, çüııkü adl ev tçler{ ornı eziyor, boğuyof1 §ef§eıIı-
leştiriyor ve aşağılıyor, onu muü*k ııe çoeıık odasıııa bağlıyor ve o emeğinl barbarcı
verİmsİı, önemeiı, şinİr bozucu, eerseml,eştirtci ve ezici bir çxle içüıde tz§ran
eğı'ofı. (C.29, e.429} Lenin bu nedenle ev tçlerinfu toplumsallaştırılmaeı içln
ça lışmalşrın ala hildiğine hız lan dırılınaş ını tst iyo rü,ı.

KuŞkunuz bugttn de sosyellst üoplumlarda kadınlaruı konurnıına ilişkin dahg çözüm_
lenecek çok nonın verdır. zaten bu ülkelerde hela kaıiın örg,3tlerinin varlığınuı
Şürme Şi bu nedenledİr. Sadece erkeklerin değ1l, bizzat kaduıların keııdi konurnları
halı*cındgkİ gelenekeel görüşlerinin değişmesi yav*ş bir süreçtir" Kaidı ki, komü_
nİatler hİÇbir zaın&n oosyal,iet dşvrinnle kadın sörununun hemen çöztlmlaneceğinl
§evunrnadıkları gİbİ, bugün gelişmiş sosyıliını açam.ağına erişii.ıneoiyle kş.dınlann
"lnırtuldugunu" İlŞn etmİyorlar. Amo, eosyalizın, !ıadınların kurtuluşu için maddi
ve Yaeal örıkoŞulları yaratmakta ve .qorun artık plantı biçimde devtet tarafından
ele alınrnaktadır.

OYea t'ugÜrı geliŞraiş kapitalist ülkel*ıre {hatta çok övtilen İskandinav* ülkeJ.*ı.inn}büe
baktığımudğ. kadınların İştihdam, eğitim, üeret, mesİ_eki eğİtİm, yöııetirne katılma
aÇısından erkeklerin çok gerisinıie kaldığuıı göı"üyorug. Eu şoı.ıınları giıieı.mek
doğrultuzunda hİÇbtr çaha harcanmadıSnı gizlenıek için burJuva ldeologları şonına
YüaoYsel bİr biÇXmde yaktraşıyor, hatta kadın §of,unuııLı salt ılcinsel üzgürltikı'
olarak §ögtermeye çalışıyor!,ğr. Amaçlaı:ı kadrnları,n <leırrirnci mücadeleye katıl_
maŞıiiı erıgellemek, hedef şaşırtmaktır- Qp+rtünişt akırrılar da (örneğin bizde
ışçintn §eşi}. soeyellst ülkeier ke.dınlannuı kazanımlarını gözardı şderek fiilen bu
ağEca hirnıet ediyo ,,, reel sosyatiami karalayarak, kadın hereketlerlnin sosyallzm
iç in aavaşımla bütünle şmşşint e rışettişıorlar.

\J
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Kapitalist ülkele rdtı kadıntari,a erkekler aıesuıda yukarıda bel{rtile n kıştaclar
açıaından farklaruı aıalmadığını, hattı tereine arttığını görüyoruz. Bu dunırn

son oıqyıllırda çeşitlt kadın haııeketlerinde belirli bir yiikaolnıeye yol aEnıştır.
Bunlann büyük çoğurüuğtı 

|nfeminişt" akımle!ıtlır. §özeük anlamıyla kadınlsruı

haklarını şgvıınmel( olan feminizm, bugtin sorıına kadınlaı,ın eıgiainin başlıca

nedenini eı*ıekl,er olerak gösteren akımları tanımlamaiı için lınıltanılıyor. §emİ-

nistler, kedın ğorunıına biçimeel elerak yaklaşıyor, soşrut bir eşttlİk kaıırarnı

getiriy,orlar. Birçok kez. çocuk doğurmaaın kadının biyoloJft bir özelltği ve top*

lumgal bir iştev olduğunu gözardı ediyorlar. §orıırıa gııııfgal değil, bireysel,
ldeallst konuml.ardan bakıyor, köklü toplıımsal değişiklikler olrnadan, sadecş

tutum ve göı.ttşl.eriın değişttritmesiyte kadınların eşitliğiniıı sağlenabüeceğint

§evunııyorlar. Anealı, feminist alıımların çoğu da Marksizın-Leniniamiden şu yada

bu ölçüde etkütnmişlerdir. Eİıı kaçınümagdır, çürıkü kotııüni*m tüm ezil,en]eıtn

}urtuluşu için çıkış yoludur. §rçok feminlst akırnda antf-emper",şaliat, benşçı
yantar y&rdır. Bittnçtri olmagş da, varolaıı düaçne karçı bir tepki içerrnektedlrler.

Kadınler, ulusal lııuıtuiuş harek*:tlerinde de gittikçe daha yı&nşol olarak yer atnıakt

önemlt bir ıtl üştlenrnektedir. üelişmekte olan geııç devletlerde de kadın şorunuüa

dalıa büyük önçım verildiği görülüyor. Ancak. eoeyalist şEnelimlt ülkelerıie iıadın

§ıorıınüna de süılfsal konumi,ardan yatılaşılır ve onlera eçit haklar taği,*nmaeı için
ıığreşı veri!.irken, enlperyaliaıııe bağımlı ülkeleı"e]e ienılnişt eğilimlerin boy verme

tetıllkeşi beliriyor.

§o* yıllarde kadın hareketlerinin gellşmeeinin arduıda yetan rıedenlerin başlıcesı,
lrapitalirnnin lııırıalırnıııın deriııleşm*ıgidir. Bıı, kadın hareketlsı,ini iki yönden

etkiliyor:
1} İşokrik ve heyat pahalılığı k.ıdınları öticelikl* etkiliyoı:. Ka}ifiye olmayan k*dın

emeği, içsirlik felaheti karşısınela llk hedef glııyeır. F'iyat artışlarıyle de ailenln
bakınıından eorumlu o1an kaürı öııce mtıhata$ tluyoı:,. §osyaI. haki.arda yapüan

kıeıtl.emnlar, uzuıı yütrar sevaşlari,a alırırııış aite yardınıları, çocuk iıalıını merkez-
leri, vb., ol&nakları hısla daraltıyor. §ai.dırganlık politlkalarulırı lıızışırrası,
ailelılanma yarışuıın hııianrnağl ve ğavaş tetüikeşiniıı *rtması da kadınlar lçi,n

daha büytlk bir kaygı kayna§P o},uyç1.. I-eıün aşnı ıı*ktııya 8. Lifinya Savaşı şrı:agüda

dikkati çekrnlş, "aavaş ve hayat pahalılığınııı ,.. kadınların poiitika3ra i!.g! ve

elakasını artırdığuııı' bellrtrnişti. (C. 23. §.l42)

i
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2) Eunatım, kapitatist dürıyada yaşanaın her alanına y*yılıy<ır. A.ile öııernl{ değişik_

l,iklere uğrııyor. Tüm gelenekeel değ*ırler şarııılışıoı., yeiri,erine lee yentleri geti-

rilerniyor. Toplumdaki geriltğini 'İiyi bir eş, lyi tnir annçlı olıııa &ıygum;ylş. tatmtn

eden kadın, bunların artılt topluııda oaygıntık kaznndıracalc faııiletler olmadığını
görü;ror" Çocuklarıyla diyalog kııraınamaya lıaşlıyor" Eği.tirn ekrikliği onuıı §r1

bir r,neHek çdinmesini engelliyor, hatta herhangt btr tş blle bulamıyor. Sıınlar
giderok kadını kendi konumunun bilincine varmeya, bıuıu dügeltıüçk için şu yada

bu biçinıde uğraşl v*rmeye çekiyor.

Bugün artık kadınları, lılaurlee D,ııvergerıin eöyleeliğt gibt 'lgerici bir oy d*posu"

olırak görmek zor. Tam tı?rslne, birçok kez kaünlaruı dahe ilerikonumlarda
olabildiğine tanık cıluyonıa. Önneğin. ABIfıde son yııpılan ğrrketlerde,, kedınların

orkekl.ere göre Reagan yöııetimine %i§ daha karşı atdtığu oı"taya çı§ıor. Gene

İngiltere aeçtmlerinde, hem de ıtkadın baçbakan" propagandnşına karşın, Thatehert
delıe aı kadııı oytı a!.dığını görüyorua. B{ltün tllkeılerde barış hareketlerinde kadın-

Inrırı oynadığı ro1 gttgitie a.rtıyor. Ru durum, koıntintşt paı,til.erinin kadınlar şra-
gındaki çalışmalarını dahş. yoğunlaştıııııaları zoruııi.ıığunu getiri;ror.

Kaıiınların bu harcketl,iriği çok olumlu bir gııttşmedlr. Ançak bunu clç.vrinıci ğav&-

şımİ* bağlayarna.dığıınız r§ı]s.fln, bı; harek*tlşrin b{r }ış,lon gibi nönme yadı g*rlcl,
aııti-korşünie t çizgilere çektlıne tehlikeşi vardıı,. }Ie yar.ık ki, kapltalişt ülkeler
kçrnürılst partllerirıde kadınların orcrnı gen*lliklg artrnakla btrlikte, yğınsal kedırı

haııeketlerinde koınüntstlerin eüıin oJ.duğu illke,ler parıı"alrla eayıla"cak lıada.r azdır,
i. §ünya §avaşı sonra§uıda komüniştlerin başı çekmeıiyle oluşaıı geniş kaç!ın

örgiiileri, 1g60 ve 1960llarıta ltiiçiih:ıüşi.er, pekçok geiişmiş kapitelist ülk*de

inisiyatif feminigtlerin eline g-çmiçtiro Ama non yılio.rda banş §ave,şımma bağlı

olarak yilerict kadın öı:giltle:rinlıı" y*nıdeıı g*liştp güçlenınasi olnnağıııın rİoğduğıınu

ve kçr,nilnistlerin bu alııııa cia!ıa çak dikkat lı*rcadığını gğrüyoruz" §u öne*ıl"idlr,

çtlnkü öto yandarı burjuvaainin d+ kaı]ınlarıı yönelilı iclarılcJlk prtpağandası güçlen-

miştiı:. Örneğin, kadııılıır arasında iş*izttğiı hızin arttığı bu &nenıde, "ev kadın-

lığuıın ünemd" konuşunda, Ai.nıan faşi*tleri.nin iyl lıiiinen, kaduılar için "killse,
rıutfak, çocukl' tşu tnin blr*.z rtviza *di.lmiş biçirni yayşırılaştırılı3i,*ır. Hv kaün-
lığının btr meşlek olarşk kabulü ietenişor, Iiinıi fem*niştler de, fuiarksi.şt gönüşl.erl

çaıpıtarak, ev lşlerinin toplunıual tiretim olöığunu ve bw kadınlarıııııı da artı-
değer ürettiklerini iddia edlycr ve böylace geriei güçleı,e fittren hlsmet ediyorlar.
Eir Şıandan da yııkarıda değinüen, kaduı §orıınıınu çingel özşitrlüğe indirgeme
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şıünündekl teuler yenlden aievlendirilerek, kıdın harehetlerinis çıtg4ar btr betakiık
içine çektlmesine çalışılıyor .

Öte yındüıı, §oğ.fşl demokrasi fJe eon yıllarda hıgla yütışelen kadınlerın barış lçin
haı*ketiııi kendi etktııttğiııe almak, bu hareket içinde gnti_soııpetik gürüşlert

yaygınl*şhrnıak tçln çebalarını artırıyor.

Kıgacaşı, kadınların toplıımsal ve politik yaşamdaki öneınlerinin arttığı tüm polittk
güçler tarafından kaiıııl edilen lıir gerçektiı:. Komtiniştlere d{işen görev ka.dınlar

arasındalçi çalışmalarını hızlarıdırmak. orılara gtırçek }ıuı:tuluşHnıu ancak

devrim ei 5 gı,çlçr: tle bü tünleş rne kle sağlanab i.le ceğini göste rm ekt ir.

W
Ülke mirtle kgçinların konum"u, bazı farklara rağnrıen, genel oIara} d:iğcr geltşmekte

olan ülke kadınlarınuı durumuna benzerdir.
. Ks,dxnlar ülkemi.zde işgücüntln S35lini olııştunıycır. Ame buni.arırı büyük çoğunluğu

halğ kırsal alşnda ücretgiz ev işçisi olarak çalıçıyor (1g?5 yılında tüm çalışan
kağnlaıııı %86.6tşı}. Ir{evglmlik işçi olarak çalıştıktafı Eaman blle ücret çoğu
kez aüe reişl olşrak erkeğe ödenmektedir. Ülkerniu de kapltalizmln gel§mesi,
aetuıda toplaın işgüeüne ketılan kadınların oranınde bir düşmeye yol açmış (1950ıde

%4? iken, 19?§lde fo35.2), aıııa tarım dıçı alanlarda çalıçan kadıaların orenıtıı
ytikseltbıiçtlr. (Tarırn. riışı alanlarda çalışan kadınların toplam çalışan kadınlara
oranı 1950'de %3.5tken, l975ıde IiLl.4'e Jrtikselrniştir}. Bu, d,ğer tllkelerde de

görülen bir eğilimdlr. Sanayileşmeye. taıımda kapitalirmin gelişm*eine pıralel.
olarak , kadınların işgüetine katılım oranı önce azalmakta, kadınların taııım dışı
alande detıa yoğun çalışmıya başlamaslyla yükeelnnektedir. !üitetikslz kadın emeği

özellikle küçük ölçeklt tarımda, earıaylcle iee kallftye olmayan işlerde, dahn çok
emekşoğun sanayllerde yoğıırılaşmaktadır. Ülkemizde 19?ö yılında kaünler tarımdt

çalışanların%SO|şinioluşhırurken, aanaytde çalışaııların ancal( ftall.ğıtınu, hlzrıet_
lorde tge%L2.6'şını oluştunıyorlardı. 1980 yılı şeJnmına ait böyleçlyeriler ellmlzde
olmaıııekla blrlikte, son yapılan bir araştırrna sanaylde kaünlann işgüctine ketılmq
oranıııın glde rek düştüğtlnü göoter{şıor (Nokta Derglai, Sayı 6a3}. Açıktır hi bu,

korkunç boyrıttara yar&n işsizllk gonugu, geleneksel kadın lşkollırındı bite erkek-
lerin çalıçmaya beşladı§nın bir kanıtıü,r. Kğdııılar arasındg ise işetglik dahğ de

hırlı artıyor. Ane §siz kadınlar bttyüil( çoğunlııkla |'ev kadınıt| addedildiğinden,

bu ietetiatİklere yensımışror. Ülkemizde kgdın-erkek ücreti.erüıdeki farkı ügtttne
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tek kecln haşnolı §§K ver ilçrlıitr" §Si( çeşttli 5nliıırda bu farl§ın %i0 ile %{ü ırı-
ş ında d ğişttğint belirtiyor.

. S.ıı;ayllşışmi} çe hıgiı kentleşıae ülkenıiııde a{le yapüarındğ d& hır,lı bir değİŞmtyğ

yol açmıçtır. ı}rıffi aiJ,cl*rirı çağunJuğu çekiı,ıiek a.il* {karı, ko*a v* çoıııklar} yada

g*çict geniş atie {çekirdok gil,e ıne büytik ğnı}ü yada büyük babg yada kareieş,vb.}

biçiınindedj.r. *eleneksr:l a.taırkll ail,ıl*rİn oraru. çtk aıaiınıçtır ve bunlar da dntıı

çcık kıra*l kşgimde Lırj,viik t+p:*ak mü!.kfyetine bağınılı o].arak görtilrnekteÇİİ,r. İhl,

ttinı feoı]d geleneklçı:i.; yı}ıılclığı a;ı].arı:.ina 6elr,t:mektııdir. üv İŞleı{, vo ço*ıık
bakımı !:,a!§ ti',::ıüyl: kadınrıt i.şi oe;ıılmtlıta, kaiıının taruı:ı d.ıçı alanlarda çalıçme8ı

çOğu k,ıa halö iıoş göı,ülrrıçıneittadir. Aile ]ertiç. $err* karar rr*riel şzftel*İr. Ama

lıt.ntl*şTnı:}}rı ve !ıı,f.ın]a.nn çalışrnğı vç eğitirn du:ıımı:na bağlı olarak allede kaduıul

b*ğıııısızlığ3 v* karaı, voriçi rolü artnıakta giır.

. Cııınhuriy*tt*n şonı.a kşçiınların lıtık,,:ki statüstt eçışlndan yapılan CIlıımlu değtŞİk-

li}ıl*r. Ttlrkiy* kariınla.rınm :ıağa1 konıınııırıu diğer tşlam ülk*İ.çrin* göre çok daha

iyil*ştir*ıişti.ıı. A.ııcııh ı,ryş;lannıae ı dcğrultu§und,a öz*] hir çaba jışrcannrayaı,ı bu

yasal. r+fçrmlar, toplumsal yapıda fazla bir rJeğişiklik getirrnemiştir, Öyle ki,

brrakşjuıı işçi ve köylü kadınları, araştırrıalar burjıJ,!ıe, ve büyilk btırokrat alle -

lardaH, kedınların btle bunlşrdşn faal* et}:ilenmğdiklerlrri gösternıektçd{r. Eirçok
üıcg.!.eme, hor şınıftan kadının haln po[tik tercihlerlı:de kocagırıı izlediğiırl, iiııiver-
site eğtti,ıtıi göıuilş kızlarda bi}eı şeleçekten treklentüçriı:ı.in |'şrııvasının kadını, İyl

bin eş ıre &nnğ" olmak olduğııını betirlğyor. (Daha ötesi, bir *raştırma çoğu uaıııan

dgha lıözgün'ı gibr ğörülen burjuva kadınlar:.nuı seçlmlera katıIrna or§nlnın küçilk

hurJııtıa ve işçi şıııüından kadınlara göre çok daha düşük aldıığıınu naptı3ror. Ehına

ğör.e bıı oran burfuva kadırüar için %Sü, kiiçük burjuva kEdınlar için %9i.li iŞçi
şınıfından kndırılşr için ia* %95.§}. Bu veriler, bi,rçok keg ileri eürtllen, filkemizde

kadın sarunuıııia çöz{lıtıün{tıı yalnızça onların eğiti}meşin* bağlı oldtığu doğnıltuoıındal

teıi çtlriitiıyor. Araş a3m1 zg.manda kadınlarda şörtllen bu eğtltm, oniaıırı *ğitilmcoiı

engeXleyict bir r0l rynuyor- Çürıhü, "lıızların okumaaına gğrğk yokturİ' glbi çelenek.
o*1 düŞtlncelerin ötesinde, ı|ovleııip evinin hanırnı ııim*yıll plenl"ayan kırları oğttrnelı

topl.um içlıı rantab} göriilrnşmşktedir. t}niverşite mezııru olup çaİıAilı*ysn kadınları

ür§.nı üilşerniıd* ıılıiııkça yüksoktir. &e yğnden lg?Ş'dqki r*sml şşrlİ.er ökıınıü,*

y§ğrna§ıı kadın ğr&nını %Si çlarak beltrliy,or. iiir arnştırr§ayü gör* lee, kadııılar

ü niv ers ite me zunla rınln aneak % 20'çini olıı ştu rınaktadır.
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. Ttir&lye, kaduıtgrş dğnük p§ğgrarlır açıaından bir çok geri katrnıç ülkenin dç

gerioindedir. Daha doğnueu, kadıni.tı.ın konuınıınu düa,:ltreeye ytineiik lıenıen htçbir

çaiışrrıa ytlrtltüiırışrnelçtşdir. §irleçııılş it§lleğl*rin l$?Sıi katiuı 5nlı, dah& ğünr*

da 19'?S-i98§likadın oa;nlı ilsn etrııd*.i, lıirçcut geri kalnıış iltrke iıtibüm*tiaı,in:in bile
kadııı ğorununa çu yada bu ölçüdt eğilrııeoini s**ğianııştır- Anı* Tüı,ki,şeld* yüzeynei

bir çatıaıııı dahl ğörillıı.emesi ülkeııılsde kadınlırrııt ştatüşünün şıe d*nli dfJÇiiir

oldtığunu k*rnttrıyıır. Kuşkuauz lıunde 3raJıın geçrnişe kadar tiııgütlü bir kaıiın hareka-
ttnin ge§şnnom§ oirn*sı da nol. oynaraıçtır.

Ülkernlz kadınları. ulusai. kurtuluş sııvaşında vazgeçilırıez bir ıo] oynanrışlarciır.
Cephe g,*ri*i,nde cephane taşımaktan, yaralıların tr:dovişiııe katiar çok çeşitlt
görevler üııtlenm§. kuvayı milliye kadın k<ırrıiteleri kurınuş, hatta ğ,aınatı ğamen

doğrudan süah tılde çaıprşrnalaııa girrc.işl*fdir. (Biiiııüiği glbi, ıiııiıa iJk §üşük

Miltet Meolişinde, kadınl.arın kuıtuluş savaşına kotkıtııruıa tieğineı: ılerici millet-
vekilleri, kaıiınlaı:ın oy hakkını elde atmeleri lçin şroğıın çnba lıareaınışlar, ane*k

gericilertn şiddetli ttpkisiyle karşılaşmı,şlardır}" .S.,ına, lü?ii yı}ına k*dnr üJkemind,

yığıııo*l ve öı:gütl{i bir kadın lııırtkett çeşitli faktörleı,tlen ötürü <ıı,tay*, çı}ıanıaııııştır
ilu tarihe kedar Türlıiye'd* birkaç -nüytik burjuva ıre bürokrüıt eşierinin oluştıırdrığu,
hiçbir t*b*na *ah§ ııIınayan Türk lfuduılaı. §ini§i, Ttlrk .diıııra]er Biı.liği gibi
örgütlerüı dışuıda, afı*ak AP ve §}lPinin kodın kollaı.ınırı varlığuıı §öriŞöıtığ,
I';"al*l ki, partlierıı kııciırl kollıırı tıii.t lıüyiik çıığuniı;kla p*ıı"ti şıöıı*üicitı:ı,iüin eşler{:nd

oluşınakta ve ğzel olartk ka*.n oylarını toplaıııah içın bü* bir çalışıns, yapmanıık_
taydıiar.

Öte yandan. Atatürk dön*raiııd* kadııriara ilişkiiı yapıları y*foı:rrıiar, dalıa sünra
kadın İıareketinia geiişmesind; garip bir blçünde engelltıyieı ro1 oynanıışlardır.
Öylu kl, f,I{P'ii, elem*krat, *n"el!,e}:iitei kşrtıntaı. bile kşıirn goı,iınişrı içirı uğı.eşı
ve ırn*yi adota anii-Atatft,kçülük sa;.rııışlar, "Aüatürk kşeiııılara ııiın irakıarı verdİ,

Şiınıii şöı'tin kaıiınlaruı ,ığitileı,.*k bu jralıiarı kulJaııtıa§ı*lıı"" tçzini aavui}fauşlardır.

Türki3e şolu dş kaıiın §oI"ur§tnu yoterirıc,ı o].,: ıı.lıp i,ıc*il.eıy*iııeıııiçtb" i(ağın tççilerüı
auiığı, polİtik şıaşnnıdn kşdınlaruı p*şifllği lıuııria ırıi aJmayan faittöri,şı, çlarak
taşnlnbili*,. A,ına tşlı te'k poiltizı ointıış kaCınlaz.iıı *ia iıüy*k ç,*ğııııluü.la bu ttöltuye

eğiimediği görtilmektedir. ğu ka.dınlar içiıı dı: ııııııın, blr ç,rke[ı diirıyğ§uıde kendini
kahul ottirm,ek olınuç, kadın yığırılaı,ıuın s§ruğl§rışla uğrnşmak ya alı}a gelmemlş,
y*de küçürnee*eeek bir uğraşı olarnk görülnnüşüür.
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§u dururnu dikkate aldığımııda, Partinni*in bir kndın seksiyoııu oluştuıu,a§l ve
yıFnael kadın örgtitl.*nmegi şçrunun*ı eğilınçsinin ne donll önenli ol*"ığu ortaya

çılınnaktadır. .Agl.ııda llaı,timizl* tarilıinde daha içııçııltışurıdg:ı itİ.barşn kariııı ğğı,11-

nune ciddi biçimde eğilindiği görftlmeHsdiı:, ?KP clahş ,,9i0lde bir lıaduı s.{tsişronu

kurm§ı Cemil* ı,e Fatma ycıldaşl"ar gii:i değerli kadrclardsn oluşaıı bır *eks\yon,

kadın.hgkları İçtn busiin bile biiyük çoğunlııkla ge^çerl.i claıı bir talepi,er v* çalışna
pxıgrşnıı o}uştuıınuştuı". Nevarkt, p§rtiüln karşılaştığı yoğun şaldınılar yç ç§şğtiü
neşıel nedenler, kadıı: aeksiiıonunun çalışm&aını ş{i.rdürmşşini eıgellerif. TKI:}

l9?3'deki blı"iaci atılım dön,.ınıincle şörxınu yeııiden o!,* aLıışk],a, yığınları örşütlemç

çalışınatarı içinde, I,eninıiı dediği gibi 'ıörgütlenmeşi eü g$r olaıı kesime't yaki,aş-

nnak için bilyült iıir adı.rn atrnıçtır" Eu <ic,ğru yaklaşrıu kşEiuıXar ara§ınde göı,ec*İ,İ

kıga şüı"ede ktiçiim§ €nmeyecek i}erlenne kayde tg,şmizi sağlıamış tır.

Fnrtiınigiı:

Partimiçln lçndıni.ar araşındaki çalışmalğrını değerlendlrirkeıı, öncelikle bunıırı

ğntiııde varglan neenel ve ğanel. güçltiklere değinıaekte yarar vardır:

. Yukarıdald verilerin de göst€rüği gibi, kadınlar toplumun *n geri kalmış keei-
mldir. Poltttk olarak herneıı tümüyle kücalarının gürüçlerini iglemekt,e, bıı faali-
yet de zeten çoğuılııkle oy vçı"rnekten iberot ka,imaktadır. Okuraa ygırna orünınln
düÇüklüğünüln ötesinde, büyük ctığııniıığunun okrıına alışkanJ.ığı tıeınerı hiç yoktı_ır"

Rıı, yazılı propagancia ve eJitasyeınu §An derece kıgıtlı kıtmai<tadır. Kadının değil
eylemlere katılıtıtk, tek başuıa sokağa çıkması bile hem tasvip edilnıeyen bir
davranıçtır, hem de ev işleri,veçocıık bakımı ve çalışme yaçamı araşında kadıng
şon derece kıgıtlı bir aamen kalnnaktaür.

- İ}Ş!'e].ik kaıiııı §işruffiı ülkı:;rnird*; ö.,ıglliklş ir*.g*;aş'ıır. ?*plıırnsal ieeli.yetlş:ç katıtaı
lıadır,.ıı ııalılakgız" §ıfatı ç*|* ç*huk 3,a!*:ıştı.rılınaktaCır. Ide,Cui}§.ı"ı,nuzuı çcığrırıu

iişilcndlreıı dağunı kcntr"ıl,ıı, kiiı:taj ş,ada şv],ilüı dışı ç**;.ıi:lar gilıi sçruııl*ı" iışmen
tümiiy!.e "tabıı"d§r. Antj-kcı,ın;"]nir,rıiıı !ç,ı.ba s*.iriır:.i*.rı !ıe riın heı.,ıiı*ij.nıı h-gı_t çab;ık
yön*lınekte. hena de *tkil.t *]"nrnktariır" (}titehiın İIlr kııı.ı;l,uiıığundan dalrır lıirkaç
haftg geçıneden Çelllrt*pı iınamı earıiCı ale"yht* 1ı3.Ru -ı,*ı:rjı*yt. lınşlaınıştı}.

. tjlkenııtnde hiçbir kadın harek*ti deneylml çılıtıarnagı, hntta kşıciıtı kıınşlgr.ınd*kl

araştıı"ırıaların bile yok denecek kadar azlığr, bu alşndaki çatıçmalaı"ııııızııı !ıçmen
tÜmüŞrİ* eİ 3ıordnmıyla beştrameğııış neden olnuştur.

. Partimlço kadın Ergtttlenmeşi şonrnunrı ele aidığınıia, bu *landa çalışatıileeşk
kadrolar şşn der*ğş ş,Edı.
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t §ü§ır relüırü&ütlıü& n*şlış ırğüEdü piıpı ftmıngndı bür,'ılülüıt Sıüitr*
neitıydt. tfD iıınıhı*§ı iıl*ı kwqlın T8tFılllır ioarryı i$l ıüütı*.remÇı
üğÜ*üükş tıt ffiı bıf iil*ü §ıfüğtbü btşt*a }ıı-ş sirııçlııür* §ttriİ btr ç*şç 

,

ğİFıit or*ıt yürffilçıt çıiışuıiıfı ğthil ıort miııı t*ınfıııdro F6lii* küü§!t*.şdı

boıilıhuçtğ. E§itı mlııın ekştiı,i,toı,i. ft(Dbiı dilhı a bı.çtın toncinict htr Erşü
olırı} !31ııı*ş3}m yol ıçtı.

. 1ıtdıııl! igidı blıToL yöldının bilı kağ,n Eoruwau kevıtdıE Sşr.li.lir. Pı}tü-
ıin retıü*tı olııııi üğı,ıüİl dlrcEtiillr audnıiytc brnia gtlİpıdıt dpıtıüı rtı{l-
nıLiı btrliitt, iıülıtr bırekçtt *olı Lcı ışı{ koouıu olırıi ıiıııaıçtııı. & çılıŞ-

l at&t§lg. }a&nın ve too*ıırua pııti[ oleğuEının i}iae{l öacndt g6rrLnaı.

duıgniııda* iüçııtıiıııl re 5ıtttnakİ*r* düil§ıtç ıiı§ilffikıııı§, }*ğığlı§ ülğrbiğ*

ırırıE yıpıIgııııı ııh ıık rıstııaEıştırı

Affit} bç ta üİPr ıüft$ütış lıtıçng, şAübşi § yütü blr şılıFn ıüşati ıoım&
3rolını bı1ı ınldı§ını sryl.rcüütiriı:

* §(§; atruladr po* ıı kıdın harehşti* fiıııtlğııtğ bir hıtıı lıŞrnrd, b*yıth üşt
ısna l0 biııi ıçnıştır. trgütlcpıeei bııiıcı kcnttcıdı it.ılElç. lıçl iŞ* ışru
$i§ıı ffilışnçtışı üşç §tbı{aiu SSSfuHı tn*çl *çt*r.{ eluçrtşaıı$tu,ır- &ltı
üllehrnlır ohı& üttrı1 diğer nııla* ıaHbt tıdııılır uo ğğreıaibr tKDŞlı
öıEütltnnsıidı önso,li ıcr oyoınışiırthr. fu dry,ırcı d.ıüı ğucc vtndiğimiı Hı-
üilrü,h }şüıar. ürjDıııü* kığırrıııa şn ünıniL kştnbrl *ınşşda ci#i blşiue
ğ ıt[tbböllni 9ıaı ıanıtst ığ ı.
. Kşdın hareketi araeılığıyla partiçtıLze önemli sayıdıı kadın yol,öaş kazenıimıştır.
Bu yoldaşlar, 12 Eylül darbeelnden şonra da gerek hapiehanelerde, 3erekse iüegu-
li te koşullaınnda iy i oınav!.ar ve rrn işl erdir.

- k{Şüç rüır$rrc& İnıliy*tiçr, kt&.n gşrtınleranş, dffiati çühn*ft ta bııı ksıi§i
ügş§t}tneıdn üçrc,ini şS*teşrşşk ıçtSru *rı*irü t€plıetffi& ünfanti biı- noi

üy§ü§ıüttr- §İİlrfİİ g§i, drhıı ığ,ürn bütüt *gi htr*ati*ı. kşğıı üıçüti,tı{ ,ııdı
h,üş tşü*İ*tştıfı ]tşııeüşe §;ireıçii!.&§. t[ttta bıırlurııl dü k$ırlıır şıç*çdı}i
sı§ışü*lürışı bş vuıaayı b*şi*uııştıııı- F*şi*tlar keü,ır ff§§t§ kurıaaışiıSın*
Öte yııfu, bu3ün bilı hdın toışIıııadı yı uiııın ırı$ıfın.ı,, mıtılç vt inçlı-
ş*}rıdt;. ffirgn oıt*şt gık*ffis ıoml*rı va ç&ütılırt dıSnilin*tçdir.

Kıödını
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. Kaduıların fuşl Cergisinin tiraJınırı, tfirş. başkıl*m k*rşuı 3ü binş çıkabİlmeei,
öaııliiklç kadıniarın .ığitiın duruınn dii:hat* alındığında, ilnennii bir iı*şnrıdır.

Eu baş*,rıl&ı"ın;ı*ğ},*,rı:ııesınn en §nı,lııli fakt{J:l*ı, kuşkrışua Tlrrkiyeti* 1.Ç',ıS!i*ı'de

i!cıdg1 tını.ek*tin hır}ı gı:i-işntey,e b;ş1*,rıı}$1 çğ Sa*itiklş ılE iıarilıuiziÇ *tkiı;İ"iğtuin

gen*tr .:lnrak ıırtrıııışıılır" .A3,nı ıamaııda, igş.dın sorçıı!.axına şıruf,:ıal ynktaşıın. vş

kadı.ııkırı ha.rç_ıket* gt.çir*:eek şcrunJatrı:ı doğru eaptaıırrıaşı ,Jş ilnçnrli ol-ı:nııştuı'.

Öte yand*n, blnl.eree keıdıı itrlı kşc İK§'de kendi bağuıısız klş1lilıl*r.,iııi ,ıı:taya koYa*

rak çalışabil*cşkieri bir alan lıukiulşr. §ı, oııl.arın krndJlerlne güı"r_,.nlerinİ pğktü*

tird{, yara.tıciıkları.nı gelişti.,di. i(*Cınların özgün yanlan, §&tıır, iııoüçıhlr, g.ür*klİ

ezilr.ırye harşı Cııyıılan lifk*, İK§rde şiuıtıl,ı i:*nı.lı kıy*"rak yararlı ungur}ar hallılŞ

geldl. Bunruı sonu*ıi partil! ve partieia ş,ligl.ı:ce kEıdın *ıı ıışr kuşıl.larda büyiik btr

özı,eriJıle çalıştr, pekçok unrluğu göğüoled.

Öte yandan İ.K§ırıin başarısında i,tk yığınsat kı*dın örgültii olr:ıaüırı ;nğladığı a.vantaJı

ça,*ııııtmamak gerekİr 
"

Kaönlar arşşındaiçi parti çalışmalarımızda şu olumlu nokteler gözXenmektedir;

. Kadı,olara yaklaşım, bolki birçok diğer parti örgütüne §öı:e bile, daha çıık yörılü

olabi.imiş. bu gnların hısla getiçmesine. oiumlu yanlaruıın öne çıkrnaeııı* olanalç

sağIanıştır.
. trğltim ça,lışmalrrı, koşullnr ve olana.iıüg.r ç*rççıreğinıie, iyi ytiı:iltülmüştür.

Kadrolerın düzeyine göre çeşitlt *ğitim pro§:re,m].arı düıeni,enrniş ve uygulanmıştır.

, Yığuı ErgiitlenıııeşinCç küçümsenmey*ce.k bir deıüyirn lıirikiı:ıi aıığlıınmıA, İlğınEı
ğr.ğç ve y$ntemlğr ıri kullanılrnıştır.
. Pşrti rcittikaşınrn yığınların diline çevrilerek prııpaş*ııda edilmçşinde iı*snrıİı
ııiıınrnuAtur.

. Kpdınlar araşındş* bnrış kgnıışunçia yoğun bir çaiışma yüriitülrnüş, hatta bu barış
horek*tintn gelişms§indğ itici bi,r roi oynaı*.ıştır"

. Kadınler eracıııda anti*k*mitniet En yergıların kırıl.ması ftığıııltuşundş lıtiqümsen*

neyeeek a{ımlar atıİmıştır. Eiun& şomııt btr ürnelc olarak, CHPınin İlü§'ye seldırs-
rak t{iırı CliP|lilerin İKnıden çıkrna,sı için örşütlerine §Enülsrdi$i ı:nektubun türııt§ı,İe

etkişig kalnnaeuıı göeterebiliriz.

. Çşrıal çl,arak pianlı ye pra§faınlı bir çalışına yürütitlmeşinde ba.şaın *ağlanınıştır.

. Küdın bare}ıetterl araşıııda eylennbtı"liği çalışmal*ruıdg ilkşgçllilü vş çgııektik

iyt uyıımlaştıntabilmiqtlr. Bunun sonucu olarak CHP. TtP, Dev-§ol, KurtuluŞ,

Eme§in ffirLiğü gibt petttik h*reketlçrln kadın sekeiyon}arı ile, Demokratik Kadıninr
§iriiğİ ilg ortek yğuı eylemleri dtlsenlçnebiXn§tlr. Ulutlarırıgı Çeeıık Yılı
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iıüİ*şııühr* iı*, tt çun-i; Lııbitıü }*ş$ğsır Hr ıyiıutüıüül **ııçının üilrr*
vgşt!ıbilir.

,:] ;'
: ., ,j ,

$*chnİır ıı,ı**ınüS' giçxıhrire** t*çhtr *hıfli,$n frgFiln şıtwüret !tSü-
ıılleçtırttınımeıı oltşık tanımlayıbiüds. Buadı en üııüEıH Gkı{tüh hüyt strç-
şıaı**ttr- §übıttç Pı}tintıtn şwtl 6htıt *ffirürr ırıaın*Ş Wıırtİçronülra
yeü*rtfe ğlrüŞtı kğ{rii*ıda bu kıçıaılmıı&. AttEĞ*ı hğy whwı§ı sr üıb iüffi
tttbşiırı ğçrç§iro6*t*diıı. .8ıaı ttşıtııi ğşçübe kığalırın aıçıdqn rçl,*

dik&ett aid.$ıınışdı, bu al*ndşki ürğ&tlsrrü*arı*ş ğııtroi & oşt§t çıWttı&,şo

YığınstllıçmııEn yetGrrlılilinde, tıdşlenn toçların potitits bığınlılı||ı dı Fcl
oynmıçfr. Ü&ıışııiıdı }şaııı potiitıştı ılgilırnıqirn 5ndı tGrt€ü ilolın bir
ke&gıüı rlı- yıİı§ ü*ç§ü,ihde bitt çıiıştı*ı şot çtüır g$r§lın bir eiryür. Ts}üüıt
sıtdıııtına ırEııı, 9atiı bııkıIııı dı e4ıitrylcr f*lğçicr olmuçffi. Sfgnü
k*ğuış brffiı bınlır* ıtğwen rüıtyüçlçı.* btıbwıı üişçüüçitı,& ştr *iaın,
hıtş tııpüfu§l b*a*ıa iı6, b{ıtçı bııhçtç ıççiııt!ıb*rdiiücr üçnü.ı ün*şi**ş nı
danli bımriı ue dlreşüıan ttffi}ıpuın üyruSttlş.

tsir ği}*r *b*&iü}, hıürn g*ıwiaşı ü*t&o y*taffi** ışrSıüEr*; ştfi§gtb.ı Fü§üh*
mtmtıı oltruçtur. ihnda b*r yındırı kıdro €ltıl*llğı:., ınt*llıLtüçt hıdınlırı öı[§t-
Ic5ıareuiı. ste yındıa dı çniıçnılışıe §,ıpıamlıhür rı gtmt otıgç} tlçrict hııııtığ
hıslı 3ul{ıuıs,i rol oşraıınıltrş.

İI{üıııin çalışmalarında Ca parti ile yığın Ğrgütii araşırıılaltx illşkiniıı her gamşn

g erekli uyıın içinde götüı,üle rne ciiği görti3,nı ıkt t:ıJi r.

Kş"dro rıkeiklfği, tüm kadroların l*ıgalt çıkarrinıe§ını d*. ıı;r!.nyan bir faktör *!muş-
tu:ı. Yığınsallaşmı}ıl v* ,çeşitli 3ığın *şI_er_rıltrini ş-eı"**kleçtiıı*!ıilnıik içia i.ilegıİ

ÇallŞlnltsl hecl*fl*nen baaı kadrolRr da deşİfı"e *rİü_rgı*lt gşrııııdıt kolııımıştır,

-*,_"lijmtiıı ı{eki §ix r ü Lı-çlıi: J*i.u -g*] ffi .

Çeleeekteki çalışnıalaı,ımığ,ııı per§pehtifini çia*bi}ırı*k içirı lıugüçk{l şluıunıa iıaktı-

ğı*ıızda, Fartimlein 'tr'ürklyeı4e yığrngal bir kadın lışrekçti goleneği yğı,aiüığını

söyley*blltrig" ğuntın kii.klşri baaeıı *arııidığını:.ğıi üie şleriııç irııneküecin. Tünı bag_

İıı.arş rağuı*n, Farti ör,giitl*ı,,1ıı;ijain ciağr,udarı bağlaııtı*ıı olırıadığı h;ıilerığe oiie
kiiçilk kaıiın gııışlaı,ı ys§}ıl*larıııı stlfdürın*kiçdir. §uniğr, İKl:ıdş şdindiklçıri
cierıŞy;*1eı.i şu ya-iıı bu biçimde ııyguianıiış& çetışmahtaçlırlaı," Öte yendan, kgdıni*r
graşuıdş çalıçreada d*neyli, p*rtili kaciroların dışuıda sempatizan kşdııglşr da

ytrdırn



ıe
Önümügdeki dğnemde kadınlar arağırıda çalışmnlarınıgı hıglandlrm&nııE roruııludur.
Demokragi ve sosyallzm §ğvaşırnı kadınların da yığansal katılınıı o1,,ıyışdan başanf,a
uiaŞarnaz. Öte yandan ü]keıxılzin goınut koşulla* bunu daha da yaüıcı kı}nnaktadır.
Partirnis, halhımıaı façlst cuntaya karşı yığınsal bir dlrenişe ça}rmıştır. Bu

koşullarda, kadın eylemlerinln öneıTıl artmsktachr. §ütün dünyada gönülen şudur kl,
yığırı bagkı koşullaruıda kedın *.yleınleııi. hern iç ve dış kamu*yunda datu etkin ola-
bi].mekte, heaıı de burJuvazi herçeye reğrn*n bunlara saldı.ımaktı g$receii dııha

çekingen kalabilrnektedir. §arış hareketinln yüks*itilrneşinde 1şe, büt-,Jn dünyoda

cılduğp gitıi Türkiyeıde de kadınlar en kolny harel*ete ş*çirilebilecık keşimdir.

Öntmtlrdeki dönernde tKS gibi tek }ıir yığınsai örgütlennte olanakşıadir. Şimdi çok
daha kıızrıışık bir çalışrııa tıiçimi yürtltülm.eli, legal ve iliegıi çeçitli olnııaklıırtlan
y *ra rJ"a rnl ııta ] rrjı r,

$ii*;'in tıı*. çalışmı.ların nı*rkeci biı, şelışi:fo;l aracılığıylı, ylirüiülıııesi yaı:arlı
olacai;tır. tsıı ıncı*:ııııi yapl, ııçağıci*.ıı yı!ıarıyı* !;tlgi. 1,: cl;,ıtı:-?bt::i]ç;r.,:;iı,ıi toşı,lytamal"ı

v {, k adıııla r a r§§ ınd aki çalışma i.arı yöniendirrrı eliıiir .

K$gıIür *üüaı§ğıŞt şıİıçn*lırınünıü ğrffii ısııüdır e§nüi**ıİ,1trık*u Wn

ç&ı ,Üş tE eşÜaİSm #ğilrt tEı*Şçtüç ümİn*ıt dkıçrıııın gttişıeşıo b*şt*ma*ıdır.
Bıı. bımea gtttpiç kıpttıllat ü&ctoıdçkt igtniıt alrımlsrın üügıatldrki ctLl-
İüt{§& ıırS **şüçıB}ııışe y§ışiıd§E btr ğaemds dnha ü ııü* ıüdüü, hışıaçn
dı bgalııın mcrdını boş bıılnıılıııııdıa kayaıklennııLtağıı. Kuçkuıııc h ıkınlır
6geltlkte B!ı&,nJ ıırııtçırvb., hadırıl§.r arı§ındı yey3ınlcşıJıor. Aını bur!ırrııhl,n
de d**tağtylş hnlıııa üğretıner*, ü§reaei, nıö§tıf şibf ke*fui*rds rıği*şıbtluçĞği
tftüşıliüi $ütdcn kışı*mmuXıyıı. §arış şe kşğın hgiçişrı kowıtu* sybarı birliği
yçtbİltc*üfuıüğ hı şkınlüşl*, ıdrololil ptındıht ü*ffiüı§ı üğ!d&u*h ş*xtüi {ıb
önsm,lldir.

Öılrİo ınıdt tut}ınıcağ:n ıı y&ı tcmlcrin §iştıılnııın dı ıowt otıge&tgr vı
yoldıÇrtnnııın iniı$rıtlrlfu yıretrcı gıtışnıeı beçlıcı ı.olü o5rnışncıktır. Au,
ta şqaoİind* şp}*ııı oııctşıbiiiriş; üutt}h ıliıioı{at ür8ütiçınç&, t*hl İlffi İlüS**
!ğı,iüt a*şl*n§ııaı}ı şt§iıü üryütiır lfişrı $hüıilşn ı9ılüüıü {Tğşt K$ıntır
§eii& 

"§tft 
&üü §"iığüirılır Duaı|i, §ıı{ı Ktüş K§!u, fiİnx*§ Kı*ğ Krltrşb.

r€§İ *rşüülxa* bigış*l*ı"l bı*mıi tŞ.nolln* §strt üçüğBlı§}ı trbüidit k*ırşşn,
sıFyst tonnıjvb.ı troFtatır atııİıdı üggüttanu,ei, el tşleEi hooporıtiİIcrl}ı



ı§
Rıaç vs ftlüıı|,ü İgtn [Et-lııı,aşııı liıdıntır Eslillgrbl ııFırırıra§, bıtıçtın
Jıı§a hBüı ö4ütlcrintn şubelerint oiuçturcrye tıtrymat, höDlırg yönılik vıuolıı
yqnşiır içiade çılıçaat ve 3reni, den*nıt bir yqiaa or3ıD* l$a şıbı bırcıruL,
Eğr,ğtin, üşsılıvb., hıöniarlı lıdııı ıoımlııııe üirHn ırıştım3; 38nlı9ç.
BğEpo.ıruıılyb.1 yışıbıa lşln ili$t keınıh. iıün ııııtgtırı btnışrı gıttra*
lgtn ortıh ıorli. ıntolo}i,tü., 6ıı8çiltrlo oıIırlı iliıül }uıaıt.

,'

Pııtigtıin hı*ınlır eiıaıBd§.}* gslıİEfltlıiıJıdö tğllncıı gtEıLın bir ıiıı & Ayırıı-
pı'dıld, gügınen Qçi kıünlardır. Iialea bıııılır ırığıEdı Pı^rtinlıdffi b$ıı tiçHı,
ıol üıçıt§tn *ıiçnr $rrğrdiüü çrrriu*i*ür. ğ[ıir ç,phşa*l*rımıü **q *§trrİi,
olı!ııkiuıı uzıLtııı.. I}ıhı ğnse lıırulnıış giın hıdıı &5ütltı{ıia bQüL ffiurh.üım
riağlÖ}ı, s.|ilt tlltçltıdıLi j§pın Qçl öılEtlçı,tndı oh$unırıa bdın btlırııın
ise, 54ğınsıl iadıs ütj$lenrıcıhdtn §oi, bnı doıruilçrdıid iıdıtrlııııı biııııışrı
5ebsı1 bişinlıüt oldnlu iıtenıttedir. Awqıııdeil 5üçntı kıdıııtııınııın
komıınn ü}edçHıdEn bııı fııtlıEbr $6ıtenı*tedir. Rıdıı. lgin& oiumlg yınlır
vaıdı§: Eıne§tı, bqyŞk çoğ,ııulu§unıın ıenqyt ve hlgmet celıtöriirinde üeretll lrgi
olnaSl 8İbl. Ane qlrnı Eenc.ıında dE, görecelİ ratıat yeşın ko3ıltırıı İerlol ıİ[ıır-
i*;*rı etLlıİı İ$aı &aşüetııe i&likş*lı hgr ıü ytıı{eşı edİl-mt tohd.*Üİ $lbİ bÜrffi
ft§üş üg şabş ğıınündıkl çaişmılırınııı ı*ri,ıçiırışıer"

§,u bffiim ffüı§üılğl ç*lşmıınıııı * hfui*şü lll&l§ mıı*oıi şırı tıı.rür&n
şğni,çdir{imed prffi lı otacıbtır*

Yışt üçınd§i nığ§ ı*tişiıilaşüş şürıryiçri h*çtıeı iH ;l*tıde to$*u*biiirı fft§|*
ıuı ş*iıpıİıı* ıı$ 3üçntn iç$ h*nbr ış**ıffi üıçütiçnaç*

*} Wış*twı, F; ürııcl dş*nıım*B bır*hrtınin ğ*şi* hlr prgışnı şbİüğruüt-
üıqr- ff*S b.ffi *ü*ülırı y*şıiın {Suu*l;rı b*n Hr&l§lır ş&i howtrııı
şİıırlrş§q*ı hş,şşştrydı eb* goe şı*,a§,,rymaüııru*k*,,* 1& hıg. dş şıuı! uiırı&
Ttı*§o ıöcil L@ırıı komıuunı ,{tsı* blı il5ı *ırür. ÜştıIlkı çok çe;ltli
p§ltdl ntrıtıiııdüğ hüelüşı *ır§ı}çıııı çğfr*ühds birı*tşn ptlrmıL h*iı ıar
ahı.ıuıEığı.. h ıiındı ;İnd{p eıaht yalrttq"üntı gılışııian güçlofnı*
içia* :riıs bıiiyıtinlıl ırtıtaaiı uhıiırırı^eı ptıüornlıa öbı ılffin iulh!ı-
bİb*, mut tıİı1üsr-ls oı{şı çıkei, gğiltli üILçtırıbii drhı sırlİ Lı&n hı§ı-
kııii§ı rİt iŞ*r* lmıw* gçşıffiĞbit#s. &ıt& tn bffiL rüffii}ltrtniıfu bffi,
1rıt lşlıdta ımui H$i ıtııusıııfu {&ruliı. iı&8 tıırül[lır hıxfuı&' brl5b

kŞffiffi 'hçniiıııı, i§üffihı.f şh. } *
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b} Göçmen işçi ]ıadınların örg,iitlenınesi: partlmiz şıı anda hu şoruna eğt}en ve

eayıları au <iış olsa hrı alanci.a çalışabiiecek k*dı:olaııa sahip tek politik harekettir.

3u biaiı,ı içiıı hüyük alaıı*iç].ar ı;ağla"rıakta<iıı," 'An*ak şiııı.tiki örgütlenme düıırşıişltç

ılannklai:ı,ı""tızia kaı.şılaştııı,i.eiığ*ııia çcık Ciişiiktflr* Bu alarııfa yapılmaeı geıııkenleri

ştiy}.t öz etleyııtıiliriz:

" Jöe;r:rçrı işçi ka*iınj.arıı soı,uııiarı, trıiepleı"i, onJ.aruı psikoic,jisi. *stünde "daİıa

;ı;,rrıırtıl.ı tıitgt t<ıp}anıak, ,§u aı:ıe;çls, ı.*,ı:,;],*.ır ,r-r.,a*İtı;-tıeJ.arı.n iııı:eişııı:ı.,.1ğ,i, YĞni aı:aŞ.

tırç:rıla.r yapılniası içiı "Aı,::ırp*.'çia yı_şayfırı kaılur araş[-r-flacı, öğr*tiın il.y*l*rl İle

ii:lçiıi iıii::ulşıaşı .yar*.r},ı ,;lt*ektı.l. :t:ülıı kuşki.ı.suz ıııı ğnt:-ı1:].i§ij liizJai grılıı:"ın Jçinde:

ö rgü t J ı :ı, . ı,,ık ç_. ].çi e,;, ıj +; t :ğ iıTıi e d ı: rı,ı: İilı: iç: rii r" .

. Çr:şitli.,lıv:.ul;ıa iil.:ı:].er.i::ııi; koş:ıllaı" f;ı:.,k].ılık gösteııııehişiır. İ}tı neçienle geneıl

Şıi{_:}Tİ ii:,i;iitlııı;;r"lır ;*t-:*;]İ ı;,i ig",-ıiı:ı-ı:k ıı;rşİL.r. .;ılİl;* rr1utl&ka cğrunllı gÖrÜneıı Şeyı

)nTİlın,ı*_1_ kaclı.n i;ı,6iüt.Ltırıuı,:si için, iıal,en Avrupa'eia vıırtrlan göçmen iÇçi ıİerneklerİnc

ıyrı,çoi; rlah*. e snek ö:"giitjcrıı:ı*'L:içiır:.ıeri bulıınnıası geı'*ktiğidir.

. Çaiışrnalarıınızda, Avrupa'ıiaki iişrici kııdıı:ı ör,giitleriyle işlıirliği yapılrnalıdır.

Eunun h i" çirn t hu r ii lk,ı ni,n k,ı ş::ıl !.arlni} gö r* **ş tırıııı:.ı !-ı,jı r.

" Mr*rkezi l,iı.:ııayı}j ürgan1 nılça:ııJ_r*pı1 fJ;ı"ı-;r:li ]-,iı: ıC1:ı-ı ııltı.ç:ş,l;.tır. Sll yqnın

}:,crı bj.:zlın ör.g,iıilr.nn,:enıiz içiiı i:ir a]:;iiç oiuştrıraeak, iı.:rı. de çeşttli ltlk*ıierdeki

ç*trışnı.aiarırıızı kaordj.nş ,:tı.::..+m.izi ss.ği.a;ı*.*ııkiır" ,-l:,ztıiiii<]e lçariıı yığıni.arınğ

y,5ne lik olacak lıu yayuıııı, ç*çiili arsştırmala-ra ıia yer verrrüösi düştiııül*bllir.

i3öylesi bir yayını çıkarrrıakta .:ıı öıen,ı].i şOrun, hadro §orrırıudur.

. Cülçrıiıı"ı içç1 kz,;ı;:"j.ırui öı"6;üiicnn:ışlıii*, iıarşritı.t rııiktarıııia onlerın sünliik, ğğm.ut

uoı:uniarı, olmalıdır, Aııcgık oıılaı..ı.n;:ıt--m1;,}ıetteki l;s,ülıırlarla daha sıkı bir bağ

kuııııra"larıııı s*ğiaınalc, çcğuııurı biigisiz oitiuğu Türkiy;iıdekj. kadın çalıçrnalarıııı
gnlş-rıı aktarı:ıak için .:i* ca.iıa harcarşıalıyız. Ru açıdan 1ıııliüik göçm*n kııtluıler,
İI{ i' ııiıı d* rı*ü, imi t} neınli rcl ı;yi.ayacaktır.

. Çeüşınalğr,ıffiııa hıa katacalı }ıi.ı, ğnerl oiaı,ak, ,{ııttıpa çEpıffia eir/Ş,ffiffi§çl
kadınlar kunferangı taplam:ııaşl&r getirebillı.iı. Alabi}diğinee geniş i*ir konfetrang

top}anraaeı için üDl(3idc n vc ıiiğ*r uluşlarar&fiil 1ıg u}.uşııi iış.§ııı örgütlerinden

yardını iştenebilir. J3E*vİı: bir kçnferan§a çeşıtli biliış. açtamiarınuı tebliğler şunmaş

*a sğlnıabüir. Auı.n en ünr.rnligi bizaat tşçi k*dınlarırı şııruni.arıııı dtle gtti,ruı*tr*ı

o!,açnktır. Bıı koııl'çranş so§urıda oiuşturu}ğcek ırıateryallerin yeyınlallmaaı, Avrtıpı

üikeleri hüüdmetlerine sunulacnk bir ieterıler liştetıi hazırlaruTıe§ı düşünülebüir.

Merkeıi bir hampaılra b*şlatıl*bilir. i(ıışhu*ıız böylesi bir haııfe}an§ *ııo*k işt
h açı rla nm a.*ı ko şutuyla başa rıya ula,ş abilir .

*
ç"
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}laıJırılıır arpsında çck yıXıılii ııt; kap§,şrı:iı btıyir,ıi. çalışnra.lari.n gtltiirül*bİlrrıegİ İsiın,

Pe.rıi:ıııiain iı,[, §u"piıi iüü. ş,ıJ. ierlcriıiı: dş Iı<;]irtiidiği gibi, prugramh, ğoınut

kıışui3.nrı iyi ieğaırJ,eııdire;i lıir çalışnıay,a giCilnıeıj. ve uzıaeıı}aşıııa 3rcl*rıda çaba

}aşır* i*l}iı 1 i? ij 1 a ,; fq.i i}J.* ıjı:" r ,

F şeı, ti yle:i!,ıli*ııılı} ü$} ıç"ş,,;iııı § i}r:i*uiia,

d,iğ*r yerılış g*rei şi,,* ı,fuj *1q,ışü irişi;ış
u* r:t ğç:ı*ı*. ekt i v i s i,i; j,i..ı. ;,,ı ;,: vi-Jiı,.

üeçınişteki *en*yim.i.eriııriz ğiae kadııı yığınlar,l \,,.j iıaciın örgütlerİ are§uıdğ. e3'3,em-

biriiğini sağlaaıanın görece **aha kolay olCuğunu göatıriyor, Gene i00" yıl teclerind

Lıç.iİı.ıüıın geçıxıişt*}:i şitsü:i:lkİr.,.rinrl;ı v,* t.ııtalarıntız aşıİ-nrak vt-. tezl*rde getİrİlen

çalışır:a Iıiçun vg ii|ıel*rint lığh kaiınarak, *yi*rrriıiriiğın<le büyıli< yol a.llnmaaı

e a ğlaı.ııbiliı,.

i;}ı.i",k yurl içİrı:İ:ki kuşıı].i:ı.r,ır, vı,tiıiışi:,ı;.l:i;,ıii;i,,,iıı tiüiıye;ıa ye;ısıtılrnası ı'e bUnlar

ç,Çvi"f-§intl.-, çş.yarilşi:ra :|.r,ii],i,ıl:i,ıi:ilil, {ç;lşkal,ı ;.,ır,tdrşrncaıı içerİyı, bİ.lgi, yaYurr'ıb.,

;ı}.t;ırırrıı uağlan::rıaı;ı içiıı geı".,iı.i,i çlaııai<iııı,ı:i J aı.r,,htıhrıaşı aci]" bir g*ıııksirıim

çlarak ort aya çıkmaktadır,

keç]enişr ıı,ragı.iüüitrki çekşH,is-i.ai,a, f *ışıiıri;çt Ş*

ilişkirı ç*k ei*tıa fg.ıı-g" ş-ea1 çr"k;**sı için, tiı].ıffruıek

ı}
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KADIN ŞORUNUNA İIIŞKİN RAPORA EK

Daha önce kadın §orunun& iltşkin çlarak verdlğimir raBord*, bu alandtki partt
ÇalıÇmalarımızdan edindi§nılı deu*yin an*,hatlarıyla EtçtXenınlç, knrşıIaştığımız
nesnel ve öznel sorunlar, eksikllkleriniz verilmiş, geleeektek[ çolışnıalarıınıı
lÇin genel bir öneri gdtrilmişüir. lKP Kadın Aktiviştter Konferaneında tnı raşor*
ek olarak aÇağıdaki görüş ve öııeriler daha ayrıntılı olarak ele alınıp tartışılabllir:

. l(arlınfuş arasıniiaki çalışınalarda salt kadırı yoldaşl,ardan oluşan parti komfleri
kurma.k çioğnı mud,ır ? tsu bizim geçmiş döneımde tartıçtığınıg bir §§ru olnuştur.
Deneyimimiz, Tüı*iye toplumunun yapısının bıırıu objektiİ otaştk gerekll kıldığını
gösteriyor. Ilı nedenle önümüzcieki dönemde de böylesi korniteleı. }unılmıgı
yararlı obcaktır.

. GeÇtiğiıniz dönernCe şöyie bir yapıyla çalışılmıştır: MKıya bağlı meı*ezi blr
kadırı }:on-it,:si ı'e il yada bölge konıi.telerine tıaği.ı yerel kadın komitşleri.
Bu Yapı içİndı merkezi yörılendirme \r3 aşağıclan yı,ıkan bilgi ve deney üetişi
baŞlıca !,egal (yani İKP) kanallarından olmuşhır. Parti komiteleri ltadıntar ğr*
sındıki ÇalıŞmıyı gündemlerln* çok az atrnış!.ar, bunu dşha çok ft§}ıye bırakrnış-
lardır.

- Şİmdİ ÇalıŞınaiarım.ız nasıl bir yapıyla sürdürülmslidir? Bu konudaki Enşrimlz,
ll ğŞlül'den sonra dağıtüan merktsi örgütlerımenln yeniden kuınılırıgşıdır. Bu
meı&eeİ Örgütlenmenin aşağı doğru doğrudan bağları olmalıdır" şımdikİ koşullarda
eski bıçimde bir yapının işlem*tsi ıor görtilmektedir. Bunun 1çiıı nedenlerımizl
şöyle eırnlnşebilirlz:
. Kadınlar ıregınde çalışnıayı ağU göravl alan blr örgütteıımş oingılıkça, bu §alıç -
maY8 ağırhk tıerilnıesi thtimalt, eaki deneylmlşrlmlçln gösterdiği üzere, ıayıi
görülmelıtÇdİr, OYee Şimdi önüınügdş ntifueun yf,rı§ıııı otruşhıran geniş kadın
Yığınlarını faŞ{ot cuntaya karşı örgütlernek ve harekete geçirmek şöııevi üırmgktadır,
- AŞağı doğnı, bağlan oİmayan mçrkari bir kaqÇın komiteşlniıı ş*dşte p*rti kannl].a*
nnı kullanarak yöıılerıdirrae şıapabtlrnaet şimdı çok daha aoıdur. Öııtimitgdeki
dönemde ise İ(D gtbi tek btr yığınaal örgütlenırıe olanakşıç&r, Şind{ çok dah*
karmaŞık bİr çalışmn bİçtmi yür{ıtütmeli, legatr ve illeşal şeçitli şl,anaklardan
Yararİanümatıdır. &e yandan bnı yönlendirıne için de aşnğıdgn ın*arı bi§i.ve
deney alrışını güçl.endirmek de gerekliür.
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- Böyle bi.r yapı dertn girlilik koşullanndaki çalışma 1çin daha uygun olabilir.
Böylece kadın örgütlenmesine olabilecek bir §lgına, yntay o].arak parti örgütlerine
ui.aşamayecqktır.

. Örgiltlenmede kullanacağımır yöntemler neler ol*bllir? Kuşkueuz bıırıda şomut

olanaklgr v* yoldaşlarımıızın inisiyatifli, yaratıcı çalışmeeı başlıca rol,ü oynayacak-

tır. Ama, en g*nelinde şunları eıralayablliriz: tutuklu ailelerüni örgütlernek,

eşki İK.D ilişlrilerini can].andırmRk, varolan örgütlar içinde çalışmayı sorlamak

{T{irk Kadınlar Birliğt, Türk Kaıiın L[ııkııl<çıılar De rneği, Baro Kadın Kol.u.

rÜRK-İŞ Kadın kolu.vb.}. yenl örgütlenme biçimleri bulmak (örııeğin çocıık
soııınları. tükatlciyi konımş. ı çerre koruma ı,b. §orunlar etrafında örgütlenmek,

el işleri kooperatifleri), tsarış ve Öagürlük İçin Uluslararaşı Kadınlar BirJ.iğİ

gibi uluslararaşı barıştan .ıJnn§ kadın örgtitterinin şubel.erini oluşturı§aJıı çalışmak,
varolan kaduılara yönelik yayın!.ar içinde çalışmak ve yenl, demokrat bir yeşıırı

organı için çaba harcamak, öğretim üyesi, vb., kıdarılada kadın gorıınlarına

i tişkin araçtırma, §enciner. §empozyum.vb. yapılrnagı 1çin tlişkt kurmglç kadın

sanatçılan biraraya getirmek için ortak sergi, antoloji.vb. önerilerle onlarl.g

ilişki kurmak. EhI biçiınlerin olanaklıl.ığı ve daha da zerıginleştirilmesi gerek

koııferansrJa yapılaeak tarüıçma.larla, ger*kse rnernlekettekt yoldaşların önerilerlyle
eağlanabilir.

, Btiylesl çok yönlü ve kapeamlı çalışmaların gerçekleştirilebilmeol için, partirntztı
M.Suphi 100" yı1 üealerirıcie de belirtildiği gibi, programlı, sorrıut koşullaıa ıyi
değerlendiı,en bir çalışmays gidilmeei ıze uumanlaşma yolunda çaba lıarcanmaşı
zonınludlır.

. Gerek yırt içindekY§gİtlkğffrYrŞrızın dünyaya yaıısıtılnıagı ve brgılar çevreeinde
dayanışma eağlanma§ı, gerekee yurtöşından içeriye bilgi, iıJi.lnrvb. aktarımı
s ağlanm ası iç ln gerekli o lanakla r yaratılmalıdır.

. Geçnılştekl deneyimlerinıiz bize kadın yığınlan ve kaduı örgütlert araşuıda

eylembirtiğini sağlamanın göreee daha kolay oHuğunu göoteriyor. Gene 100. yıl
tealerindeM belirtilen geçmtşteki eksikltklerimig ve hatalarııııız aşılarak ve

tezlerde getlrüen çalışma btçim ve tlkelerlne beğlı kalınıral(, eylembirliğtnde

büytil< yol alınmaaı sağlanabillr.

s
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. Yıırt dışındakt kadın gktivigtlerin görevleı.i bışlıca iki alaıııda toplınabtlir: daya_

nlşrüe çılışmalağl v€ göçmen işçi ka&ıılar aragında örgütl€nm§.

a} Dayanışma: bu, çenel, dayanışma hareketinin önenı.].l bir parçasını o1uşhınmak-

tadır, Çiinkti, hem kadın-lara yapıiıın işkenceter. kaclın tutııki.ular gibi konular

uluelararaşı kamuo5runda dalıa çok yanlrı uyandırrn,aktadır, iışnı ıic gen*l çlargık

Türkiyedeki kadınların konumuna ytiksetr< lıir ilgi verdııı. Üştelik, çğk çeşitli
politılt ah,rnlardan i<adınları dayıalçfit*ı- çevrestnde bira::aya getirıxıek farla gçr

ol.mame.ktadır. Bıı alanda şimdiy* ka<lı-r yıi_riittüğüıııüz çalışmılanı güçJ.en{irmek

için, yaü.ıı faaliyetirrıizi aı,tırmak, uluslara}:,ısı platiormları dahn *tkiıı hullana_

bilınek, somut tale;ıl*rle crtaya çıkmak, ç*şitlt ü]kelerdeki daha geniş kadın

hareketleriyl.e iltşki lıurnnalç g*rekrnektedir. Eurada eıı büytik eksiklikleriıııizden
birl, ştırt içind*n şoı::ıut bitgi eksikliğtdir {Sıneğln, kadın üııtuklular hakkuıda

bilgl, hapishane koçull.an, içkenceler.vb. }

b} Göçmen işçi kadınlaruı örgütlenmesi: paı.timiz şu anda bnı soruna eğllen ve

çu yada tıu öçd* ölçüde bu alanda çalışabüecek kadrolara oa}ıip tek polittk

harekettlr. Bü bizim içia büytik olanaklar sağlaınaktadır. Aneak, şimdiki örgüt-
lerıme düzeyimiz bu verilerin ışığında çok düştiktilr. Bu alanda yoçılmatı gere-

ken].eri şöyte özetleyebiliriz :

_ Göçmen işçi kadınların şorunları. tal,epleri, onlarırı psikolojioi üstüııde deha

ayrıntılı bi}gi toplamak. E}tırııııı i,çin, varolan aıaştırmai;arın incelenroesi. yeni

ar*ştırınalar yapılması için Avrupaide yaşayan kadın a.raştınnıacı, öğrettm üyeleri
tle iltçki kunılrııası yararlı tılaeaktır. 8.me kuşkusuz en önemlisi blzsst onların
içinde ö,rgütlene rek elde ede ceğimdz deneyimlerdir.
- Çeşitri Avnıpa ülkelerinde koşullar farklılık göeteıırıektedir. ihı nedenle, genel

g€çer örgütlenrne modellerl getirmek gordur. Am& uıutlaka ğğrunlıı görünen şen
yığınsal kadın örgtitlenmesi için, halen Avrupa'<ia vaıtlan göçmen işçt dernekle-

rinden bağımsız, &yrı, çok daha eşnşk örg',itl,enme blçlnnleı{ bulunrnaaı gerektrğidir

- Çalışınalarımı gda, Avrçadaki ilerici kadın ürgütleriyle işbtrltği yapılmat ıdır.
Bunuıı biçtmi de ülke lroşullarına göre oaptanmalıdır.

- IWerlıesi bir Jnyın orgaJıı çıkarılnıaşı bu çalışrnalarıRız için ö,nernli bİr adıgı

olacaktır. ffix Bu yayın. hem btzim örgütlerım*miz için bin e§aç oluşturaeak, hem

de çeçitli ülkelerdekt çelışrnalanmııı koordine etmemiai eağla5a calıtır. Başlıca
yığuılara yörıelik glacak bu yeyının. çoşitlt araştırmelerş da yer vçruıeei düşünü_

lebllir. hı yayın içln en önemll sorun kadro oonınudur,

\
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_ üöçmen işçi kadıni.arın örgütlenmeeinde haraket noktamıg onların günlük. şomut

eorunlşrı şl,malıdır. Anc§k, tınların memlaketteki kadınlarl.a daha eıkı bİr bağ

kurrrra.lşrını aağl,amak, çoğunun htlgisiz olduğu Türkiye'deki kaduı çatışınal&§ını
şnlara oktaırnak tçin de çaba hşrçamalıyız - §u açıdan politik şöçmen k*dınlnr,

İKD'nin deneyimi önemli ro1 oyııayacaktrr.

- Çalışrnalarırnıra hıa kaüacak bir ğneri olarak, Avrupe çapında bir korıfer&n§

tırplıanrnasını getireiıiliriz. Jağbildiğiııeo. gğniş bir konf*rşın§ toplannınsı lçİnn

UüKLTiden ve diğer uluşlaran&ğı vş tıluşal kadın örgütiı rinden yardım isteyebİlirİı.
Böyle bir kçırıi'*,raı}s& çeşit},i biiirn ariamlarından tcbiiğler *unmaları iştenşbİliı'.
/{ma aynı zemanıİa, bLrzat işçi kaıJuı}arın cla gorurılarınışndİle getİrn:çler&

erğiarııı;ılıciır. Bu konf+ırax$ soüuııda oiuşturacak mateıyallerln yayırılaıımaŞı,

"A_vrupa ilii<eleri hükürn*tlşriııç şuııulaçakbir iştşın}or llştegt haaırlaııntağı, düşünti*

lebi].ir, l\ıl*rkezi iıir kampanyğ başlatıla}ıi].ir. KuşkuCIua böyle*i bir korıferang

ancak iyi hazırlanmşgı koşuluyXa başarıya iülaçahi}ir.

\"
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