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GEREKLİ B A Z I A Ç I K L A M A L A R : 

ÖRGÜTL~E KOMİcEMİZ,yayın sorununda bellı oır çerçevenın ta

y :in eailip kamuoywıa açıklanmasını karar &ltına aldı. 

örgü tl e me Koru lt em ız ın ( ÖK) kararı aşağıdak ı g lb Jd ır. Yolda Şh

rımız ın ve okuyuculsrırınzın bu konudak i ele$ t :ir i ve değerlendir -

me ler :in :i iç tenl :ikl e bekliyoruz. 

rırt;ayıs 1984 yol &.ıyrımından sonra,kendi düO?üncelerim.:izi devrim

ci-demokretjk kamuoyuna,k:itlelere crıçıklamek; ideoloj:ik-polit:ik 

hııttı'mızı belirgin hiile getjrmek iÇin yayının önemi üzerinde 

anlaşmay~ varıldı. 

"Bu anlayı~ımızuan dol•yı,yol tilyrıir.ının hemen ak.abjnden ya
yın hayatına girdik.Yii.)o'lll nitel:ig±ni,:iÇ:inde bulundugumuz kadro
sal, tekniksel v.b. koşullara göre bel:irledik. 

11Belirlenen y•.vın tıayatırrıızd&,ik:i düzey Oelirginle~tirHdi 
.Bunl(;:lrda.n biri,Yekitiya Sosyolist-Dicle Yayınları;diğeri :Ye
kitiya Sosyalist ol~rak tayin edildi. Birinci düzey: periyodik 
olme:oyan y;;;._yın ha ya tın ın somut b ir ifac.ies id ir. D i ger i: Per iyo -
dik bir yay1nuır.Periyodik olmayan ya,yın hay-.tJ.na bir y1lıii ya
kın bir zc;ırı..:ondır ririlwi~ Oulunrrıcıkt&clır. Ama periyodik bir 
merr::ezi yayının çıj(iırılıı,ası iÇjnae şortlcırırnızın olgunlaştırıl
m~sına çalı~ılmaktaJır • 

. "Gtin. UmUz kcşull0r~nq·a. YeKitiv~ Şoşy&l~s. t~Djcle Xay1nları ~er
ı.; ez ı y:=ı:.·ın orf·anı tonKSJVO;ll.:ırınJ. ,Yllıuen:ı,JŞ oulW1ıı.aktadır. Ge-
l ec e;... €:'".;.nı. ı::rde, per :iyou :ik ,~,erteez i YCı.'/ ın olarak ha ya ta geç ir i -
lecek Yek}tiyo Sosyalist He birlikte,YS-Dicle yayınları mer
kezi fonksiyon.J..:;;rını bu ya,;,:ına devretnd;: cl<iiciıkt1r. Yayın hiii
yatımız:Rızg•ri,Ala Rızgari ve Rızgariya Kurdistan isimli peç
mJ0teki y~yınl~rırr.ızınd.« bir devamı ve mirasçısıdır. 

11 Bugtin y•ş;~~mını aevao, ettiren YS-Dlcle Y..ayınlilrı ile jleri
ki günlerde yaşam hcıyeıtıno;ı sokulmC:~sı gerekli oı.om YS'la ilgili 
olarak; muhteva, teknik ve idari koşull..arı aŞOilğıdiiki gibj tespjt 
ed ilmi Ş bulunm.-ıktmdır. 

"1-YS-Dicle Ya.yınları, ÖRGC"TLEI~E Km~!TESi'nin Merkezi Yayın 
Org•nı fonksiyonl.,rını yükl~onmis bulunrr~ktioildır. i)K t•rafındeın 

çıkcırılan bir y•yındır. 
"2-YS-Djcle y;;ıyınloıırı,GYK'nin olu~turulm;;ısına kiidilr bu fonk

siyonlarını yerine getirecektir~Geçici YürUtme Komitesj• nin 
oluşumundiln sonril durum tekr;;ırdiin tartışıl•c~ktır. 

"3-Yekitiyo;ı Sosy~list•in periyoduk olarilk çık«rılmaya ba~

lenm.-ıs ı nd un sonril, YS-D icle Yayınl.arı ~:erkez i Yilyın fonk s iyonla
rını k~ybederek;YS,~erkezi Yayın Organı fonksiyonun• kilvUŞil

cc:-ktır. 

"4-YS-Dicle Yilyınlıiiırınd.a ÜST ORGAN'ın imzilsı ile kollektif 
yazılar JOilzıliCilğl gibi;bttün örgütsel hiyerarşilerdeki yoldOi!Ş
liıırımız kendi imzi.l«rıyhıd• yiiZl yazsblleceklerdir. 

"Bu yayınliırdi. imz;ısız y~zıliln y;ızıl;ır, ÖK • nin onayınd•m geç
mek zorund~dır.BUtün üyelerin bulunmilması halinde,( ••• )•da bu
lun~n OK üyeleri bu fonksjyonl~rla don•tılmı~tır.Bu yilzıl..ar, 
YS~ ÖK imz•l•rıyhı çıkmış s•yılilciiktır,y.adwı Çık&c&ktır. 

"Kollektif yOilzılar ÖK 'nin oyçoğunluğuylcı y01yınliinır hill e ge
tirllir.I•';uhiilefet eden ÖK üyeleri,muhillefet ettiği konuliır,a 
ili~kin görüşlerini y•yın organındil wıÇıkl•m•k hakkına Silhip
tır. . .. ; .. 
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ıt :bnziiilı yazıliiir,y•z•nı b-.ğl.;ır.Bu yazıl•r üzerinde her.
h•ngi bir tassiilruf yiıpılaııuiZ.Bütün ÖK üyelerinin önce
den bu YiiiiZililrı o kumiisı -istenir birşey oluı.-kl0ı1 birlik
te,11olmazsa olmiıZ" Şliıl'rtliılrdan def:Hdir.Anc.;ık OK iıuz.wlı 
yazılir iÇ in olduğ_u e:ibJ, imz;ılı yazıl•r iÇinde tüm yol
d~~l•rırnızın eleştiri h•kları Viirdır. 

"5-Yay ı nd& yayınlcmiil.c~'i\" koliek t if yw.zıl•rı, OK önceuen 
aapt&r:Bu konuda yold.wşl•rı görevlendirir. Bu yliıl'Zıl~cn 
ho.zırleınmisındiln sonriı,küllektif bir biÇirııde üzerinde 
t•rtıŞmtill yiilplliiir.iık sonuc• varılır.Bu y;;ı.zılOilırın y;ayınlıtn• 
Qlii;Sln& öncel ik t.ınınır. 

"Yayınloırd.a:ÖK'nin tiilyin ettiği y;ızılwrd.il oldugu gibj, 
her ycld&Şın kendisinin tespit ett1g1 konulardilaiil imziii
lı yazıl&r ytiyınlomOilbil ir.Bu yizılı;.rındo;ı: ywyınlwnuı"sın
d• öncelik,döneme uygun düşen ve iÇinden geçilen döne
min sorunlarına OiJÇılım getiren y~zı!OilrOil t&nınır.Bu Y.Oil
zıl•rın yayınlcmmlıiilsı konusund;;;ı ,zo;ımlinl.,.tııii 4iii:Çısındi9;L OK 
t&rrofınu•n bir ci.Ut.enlerııe yiipılır." 

XXXXXX 
xx xx 

8 J.I.:ART günü yc;kl•şıyor.S rlıart, ııınuslar;ır•sı Kadın

lar Güntil'dür.Bue,ünün ne k.ı;ıliar öne:nl i olduğunu d.Unya de

mokr...,tlerı1sos.yalistleri ve komJnistleri çok iyi· billlek

tedirler.Ve her 8 NART Günü:düny~nın aen,okriıtü;rı,sosya
listleri ve komünistleri;bugünün tiirihi önemi üzerinde 

dururlar,t~rihÇesjni dile getirirler,k;;;ıdın sorununun çe
Şitli boyutları üzerine görU~ler ileri eUrerler.KOildın so
rununun: iŞÇi sınıfı h.,.reheti,ulusal kurtulu~ h•reketleri 
ve komünizm açısından açığa çıkOilrılması iÇin görüşler be

lirtirler.Kadın hareKetinin Cirgütlenc"drilmesi iÇin fuıer

melerde bulunurlar. 

TUrkiye ve K.KürdiEtOiln devrimcileri,sosy~listleri ve 

komünistleride:S M•rt•ta,bwzı Şeyleri söyleme gereğini 

görmüŞlerdir.Türkiye ve K.kürdistan devrimci hQreketinin 
y•zımını inceledi~imiz Z4iii:man bunun ne kadar kısır ve 
Çok geri planlordo yer oldığını görtirtiz.örneğin:blr genç
lik hareketi,bir i~Çi hareketi,Kürt ulusal hareketi w 
hatta köylü hareketi iÇin yazılanl~rın yanındOii,Kadın So
runu ve hareketi konusunda söylenenlerin 11 deveden kulak" 
bile olmodıklorı görtilecektlr,]unun niye böyle oldutunu 
kendi-kendimize sorup cevapl;;;ır bulm~k zorund~yız.Bu an
lamda kaps2mlı bir sorunli k•rŞı-karŞıyayız.Bu sorunun 
ideolojik,toplumsol,ktilttirel,töresel nedenlerle çok yo
kından bağıntılı bir sorun olduğunu altını Çizerek be
lirtelim.Bu sorunun yani k•dın sorununun Ttirkiye ve K. 
Klird i atan devrim c i h~ıreket inde neaen kapsamı ı b ir biÇ im

de ele alınamOildıgı;iŞÇi sınıfı ve Kürdistan Ulusal Kur

tulu~ hareketine bağımlı ve onunla paralellik arz eden 
bir kadın hareketinin ve örgütlenmesinin yaratılamadı
ğının nedenleri üzerinde gelecek günlertie daha detaylı 
durmak gerekiyor. Gü-

... ; .. 

' 
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cümüz ve k;positeffiiz elverQigi ölÇüde bu görevi yerine getirmeye 

ÇoıılıŞilc.ıfi;ımızı ,sistemli O ir ilnl;,;.yış ve k•vro;ıyışın,davrwnış biÇ i

m in in belirlenmesi iç in ça bil silrfeciece~:,jm )Z i tilahhüd ed iyoruz. 

Rızg;ri-Ala Rızgiiri siyiiSil h•reketi olarak,üstelik sosyilizm 

iddi;sı t&Şım.ımız& rilğmen,Kildın sorunundil ~istemli bir düŞünce, 

k;vrayı~ ve d;vr;nı~ biÇimi y.ır•tm;dığımız,y;rat•m;dı~ımız orta 

yerdedir.Bu konuda kim ne derse desin,söylenenler pal&vril olmilk

tiln öteye gidemezler.Bu sorunlw ilgili,subjektif planda Rızgari 

-Ala Rızgilri içinde olan unsurl~rın birÇok olumlu ~ey dtişünmtiş ol

m•sı,bu sorunda sistem.ıtik bir dUşlineeye silhip olduAu anliimına 

gelmez.tlstelik,bu sorundQ,y-ni kadın sorunund8 olumsuzlukl8rın 

8ğır b&stığını ve derin s~pm&l~r t&Şıdığımızı söylemek,sorund& 

çözümleyici olm&y& hizmet edecektir. 

Ala Rızg~rı •nın 12 ı;ylül sonrasınde t~y;n ettiği "Çolı~mo 

Progr~mınd&",k~dın örgütlenmesine önem vermesini (uol&yısiyle k&

dın sorWluna önem vermesini) ktiÇüms.emiyoruz.Am& bu örgütlenmenin 

y~ratılm&sı iÇin,genel k&dın sorunund& bir ~nleyış,k8vr~yış ve 

davranış sjstematiğ:ine sahip olmadı~ımızdan,örgütlenmenin gerçek

leşt:irilmesj mümkün olmadığı gib1,birçok yolda~ımız soruna lüka 

gözüyle bakmıŞl&rdır.Bundan dolayıda,bu sorun üzerinde ~u vey& bu 

evrede,~artta;şu veya bu düzeyde yapılan topl~ntılard~ bu sorun 

üzerınde durulmomı~tır.Bu tesadüfi bir oloy de~lldir.Nlyetlerle 

de açıklanaeak bi~ sorun degildir.Bir yetmezlik ve duy~rsızlık 

olduğu aÇıktır.Ama bundan daha önemlisi,dünya görü~ümüze,toplu

mu kavrayı~ kapasitemize ve mücadele anlayışımıza direk bagımlı 

bir sorundur.Kadın sorunund~ki yetmezlik,yanlıŞlık ve s~pm~l~r, 

genel mantl.ğımız jç in bir kriter olsa gerektir.Hiçbir d iğer te

mel meseleyi (ideolojiyi,politikayı,örgütü v.b.) ele almadan bu 

sorund•ki mımtığımızı bHe kritiğe t•bj tutsak önemli ıeyler yil

kala:y<iibilmerıı.iz mümkün olilCiıktır.Onun L~inde bjz,bu sorunun Çe

Şitli biiğlantılerı üzerinde durmayı ertelenmez bir görev olarak 

kendimizin önüne koyuyoruz. 

Bu sorunda bir yolu•Şımız ilra$tırm•y.a ba~lo;ımış durumd&dır.Di

ğer tümyolda Şlı.ırımızdo;ı bu soruno;ı. eğ ilmeye biiŞlamışlird ır.Kad ın 

sorununu arastırmaya Ç~lıŞan Zin SELMAN yolda~ımızın araŞtırmo;ı.

sı devam ediyor.B M•rt Uluslararası Kadınlar Günü dolayısiyle 

bu araetırm.asından bazı notl•rı yayınlilma:yı uygun gördük.Tüm 
temel 

yolda~larımızın d• bu/soruna: yönelerek derinle~tirmeye Çillı~a:-

c~klorıno ~tiphemlz yoktur.H•ydl hep b;rl;kte bu ışe koyulalım 

djyelim .Dileğimiz odur ki, bu sorunun çözümünü diğer temel so

runl•rın çözümlenmesi ile birlikte becerebilelim. 

xP"h 
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T~kvimler yıl 1979'u gösteriyordu.M.ırt ayının 13.güriünUn 
t&n vakti bir acı h~beri Küraist~n jŞÇi sınıfı,emekÇi halkı ve 
devrimcileri duyuyorl~rdı:Mürsel DELEN yolda~ımız provakatörler
ce k~tledilmiŞti. 

Mürsel DELEN yoldaŞımızın şehit oluşunun 6.yılında önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 

Mürsel yoldaş bundan tam altı yıl önce,ietanbul'd~ Van Yur
du ~üdürlüğünU yaparkentyurtsever maskeli provakatörler tarafın
dan katledildi:Türkjye ve K.KürdiStin'dli devriırjci-demokrat,sos
yalist örgütler ve bireyler tarafından 12 Mart fa~ist Askeri 
Cuntanın yönetimi ele geÇirili~i ~rotesto edilirken;provaka
törler,Mtirsel yoldaşımızın katlini pl~nlıyorl~rdı. Ne kadar 
büyük bir talihsizlik ve acı bir olay.Düşm•n.;ı sıkılm.;ısı gereken 
kur~unl.;ırl.;ı ,Kürd is t.;ın h .;ılk ı v:e h.;ıreket im iz yiğit, sav;,ışım ~zm i yle 
tutuş.;ın bir öncü k;,ıdrosunu küybeöiyordu. O günü hdtırl.;ıdıkça 
kim .;ığl;;m;,ım;;ık elden değildir.N;;ısıld.;ı kıydılar o genç dev-r~rrciye? 

sorusun.;ı, iyi n iye tl i yoruml;;ırlii cev•p bt<lm~k rnümk ;_ın olmuyor. 

P,te o gün,:rt:ürsel DELEN yoldG;jŞımız y•~•wıının en verirr:li Çe
Eındı;ı ar;;:mızôcm .r.ıyrıldı:Yoida;olarlrlln ve KüTa.jst~n iŞÇi sınıfı

nıntemekç Herinin klillbine gö:nülciü.Frov;;ık;;;.törler,r-·ursel yoldaşı
mızı aramızd.r.ın •lm~klii birlikte,Bilimsel Sosy&list 0üşünceleri
ni .;ıliınıiiildllilr.Onun sosyolist düşüncelerl,devrimci kişjljği yo
lumuzu iiydınliltıyor.Yüc.;ıdelemizde O,hep .-ıklıınızdil olilciktır. 
11 Kı<ıhrolsun prov.;ık;;ısyon" demeye hep dev;;ırn edeceğiz.Mürsel yold•
şımızı ki.tledenlerin m•skesinin düşürülmesinin Ziimilnının Çok
t•n gel ip ve geçtiğ:ini yüksek sesle hiiykırilciiG:ız. 

Mürsel yoldiiŞımız,RıZgilri h•reketinin yol •yrıaıınd•n sonr~ 

kendi dü~üncelerine güvenmeyen burjuv• rnjlljyetÇilerinin •nti
demokr•tik tutum ve Billdırıliirının sonucu ol•r•k kdtledildi.Mür
sel yoldiı~ımızın k.;ıtlediliŞinin llk günlerinde,blz bu olayı ken
diliğinden geli~en ve merkezi y.;ıpının h•berd•r olmiiidığı bir o-
lily ol•rak degerlendirdik. Bu konuda onl•rın iıÇıklilffiil y~prn•l•

rını bekledlk.Ne y•zık ki,gözü dönmü~ Yeni Rızg.;ıri önderliği 

hayilsız bir şekilde bu ol•y• s•hip çıktı: Olilyı kendi lahlerine 
gerekçelendirmeye bi1Şl8dılar ve k•tledilen yold;;ı~ımızı suÇlilyilcilk 
nokt•y• k•d•r iŞi Vilrdırdıl•r.Böylece,olilyı merkezi ol•r•k yükleni
yerıardı ve ol•yl•rın burilda dürmıyilcağı ve gerekirs~ dev&m etti
rHeceği tehdH:Iıı.i a•vuruyorlordı(l).(Bu gelnme,"Şehldler Günü• 
ne iliŞkin 1 NOLU blldirlmlzde de belli yönleriyle •Çıkl•nmı~tı.) 

Yeni RıZgilri 1 n:in önderler:!. bu insilnlık dıŞı dü,üncelerini 
irnz• s ız y;;ıyınlcıdıkl.wrı, "B ir Ölümün S iy;;ısill An il toa is i u biiOlıklı 

teksir bildirlde dile getiriyorldrdı.O günden bu yilnada bu dU-

.•. 1 • . 
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şUncelerını deg;~t;rdiklerlne da;r bir açıklama yapmış degıller. 

Yeni Rızgliiiiri'nin koilem~örlüği.inü. yiipiln kiŞinin dili bizim t8-
rliiiifımızdan tinınmQsın• rilğmen,duyduğumuz k•d;ırıylliiii seğdliiii sold• böyle 
b~r bildirilerinin olm;ıdığını söyleyecek kliiiidliiiir ikiyüzlülük 
gösteriyorl&r:Bu,y•pılan eyl~min Çirkefliğinin,prov;ık;ıtör kilrak
terinin zımnen kliiiibulünden bliiiiŞka bir Şey değildir.Y•pacliiiikl•rı dü
rüst iŞ: Özele9tiri olm&lıdır.Eğer bu provliiiik•tör eyleme s;ıhip çı
kılmıyorsliiii,k]tlelere n•musluea hes•p vermeleri gereklidir.Bu yo-
lun ne kadar kutsal blr yol olduğunu belırtmeye blle gerek yok
tur.Aklı b;;ışındiil ol.-ın her ins;ın ve devrimci bunu bHebHir durum
dadır.Ama korkskl;ırın ve ikiytizlülerin bunu ysp;ımıy•c•klliiiirını 
Çok lyl bllmektey;z. 

Yekitiyil Sosy-.list imzeısıyla y!iiyınlcmtiln 11 Şehidler Günü"ne i
li.<;ıkin 1 NOLU bHdirimizin yii:yınlilnmasındOil'n sonriii,Yeni H".Zg&rici
lerden tepki seslerını aldık.Bu tepk;lerın Çe~ltlı boJutl•rı Uze
rinde gelecek günlerde durillcillğız.Ama ~unu belirtelim ki:Bu sorun
dOii' özele~tiri y•pmilldıklillrı Zii:millni k~dii:r te~hir eylemimizi devilm 
ettireceğiz.Apoculiırın provilkliil.tif eylemlerini kınilyilln bildirile-
re imzliil ii:tiln biıyliirırııızın, iŞin bii:Şındil kendHerini kınii:miiiıliirl ve 
özeleştirilerini y~pmii:lilrı gerekirdi:Ama bunu yspmddll&r.Ustelik 
bunuilliidi kendilerini temize çıkii:racôiikl•rını ve ,creÇmiıı:ıi bii:~killiiırı

nın gözünden kıÇ:iirilc~klilrını sandılilr.Amil yilnıldılOil'r.Asıl bu tür 
dl:Snem.eÇlerde hesiiiip sorucul~rın başlilrını d<"hil dik kaıldırclıkliiiırını 
bilrnelerj gerekir.Bunun y~nındii,Yeni Rızgiiiıricilerin,Avrupa'd• çı
k·~<!.·dıkliiirı Yekiti Dergisinde ycızdıkl&rı,"gönüllü birljk olur,c:önül
lü ayrılık olmiizn ilkesine uygun illdıkldrl ve kiimuoyunQ aÇıkl•n
may.an devrünci olmily;;ın k-.riiiirlilrının tiiiirtı!'!ılmliildığı mı zomediliyor?. 
G6rev: ~erçekler) olduğu gibi görmek ve ort~ yere sermektir.ÇUnkU 
bir hwreket:in,piirtinin,gurubun ve ki~'-'inin ciddiyeti kend:i kusur
ı~rını ve yanlı~l;;ırını görmekle ortay& çıkar.Provakötlere sahip 
Çı km& k ve de onlii:rı korumi1k,kend is ine devri mc iyim d iyenler in gö

revi olilm~z.Bu anl•yıŞliır aı,ılmiiildığı sUrece,Kürdistiiiln Ulus&l ve 
~plums;;ıl Kurtuluı, mücedelesinde bir .arpiiil boyu yol alın•m•z. 

Hilngi hareket ve örgüt bu tur prov;;ıkasyon eylemlerine ve pro
vakat6rlere Bliilhip çıka;;ıd•: Mürsel Delenleri,Enver Atalliilrı,Canan 
oguzları,Mustliilfa Çamlıbelleri,Mustafa Kaymazları,Mehmet OruÇları, 

Mehmet Çilkmiiiiklii:rı ve bunli1rı Şehid eden provakatörleri i~Çi sı
nıfımız,emekÇi hliillkımız unutmliilyacak.Her zaman onl•ra kar~ı öfke
Sini dile getirecek~ir. 

Her 13 Mart•l;rda dü~:ııii:n.a sıkılm.ıısı gereken kur~unl•rla katı

edılen Mürsel yolda~ımızın nezdmde tüm provakatif eylemleri kına
mak ve bu konuda •nl&yış birliği yaratm•k iÇin Kürdistanlı eos-

••. 1 . • 
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yal istlerle b l'~l 'ik te ortak sava,ımdan y~na olduğumuzu aç ıkça r.. be

lirtmekteyiz.T.a ki,proleter sosyalist anlayı~ egemen oluncaya 

kadar mücadeleye devam edece~iz. 

Mürsel DELEN yolda~ımızın silahı:baeımsızlık,demokrasi ve 

sosy~lizm kavramızda jŞletilecektir. 

KAHROLSUN PROVAKASYON 

xx xx 
xx xx 

D.-;hliil Önceki yiiZlllôlrlm.lZci.Oıiı,bÖlgemjzdekj p:eljRmeler Üzerinde 

be ll j boyutlon·1yl.;ı durmw=ıtuk.Böl?.emizdeki geli$melerin en önem

l i boyı..<tJ<-·rındom birini Kürd istiln olu$turm-.ktiidır.Geçen yazıla

rF 1 zd;;,ı ,KUrd iS t•n so.ıh:;sındak i gel i '?melere ve bu fel i ;;melerle il

~H1 #'Örl'_.:-;ıerimize yer vermi~tik.O günden bu yı:ona .aııktPrılmesı 

:'ereken ve boy nt k~z.cınr.m sorunları ayrı '-lT_ır"r""k kıseııc;;ıdil olsa 

yoldrı-'i1Frımız.a ve oku~/ucularıunz& akterm~ıı:kt.ı: y<ıır•r görü.,yo-

rı_ı_z. 

T.C 1nin K.Klirdjstan-'dı:;ıki oper•osyonları deveım ediyor.Blr kı

sırr, bölgelerde Xıo•lkın k&z•nılmtiHn iÇ in,yumuŞa:k bir pol it ik• iz

lenirkenj bjr kısım bölgelerde,sert bir politik& izlenmekte.Tu

tukl;mma, i'fkence, be.: sk ı günlilk .v~~dmın bir p~rçeısı h;l jne gelmjı:ı. 

Köylüler in yiyeceKler inin k•rneye ve kontrol& biı1€:;hmmı~ olması 

böl.genin dağlık koşııllurından dol~yı kı ış ayından önce> yiyecek 

stoku yeı.pm(-jk zorund~ ol in köyLiler, bu kı~ iilYliirında açlıkli kar

ıo:ı k..,r~ıycodırliir.Zetiln bu durumun orttily& Çıkilcağını ANAP dı-~ın

d•ki p~rtilerde piılrl~mentoda dile getirmi~lerdi. 

Tutuklanma, iı:ıkence ve biiilskıl•rın •m& cı :Bölgen:in. ''bölücüler" 

den temizlenmesi<.dr.Ve bu 11 bölücliler", 11bir avuç :insiiln11 diye ni

telend ir il i rken; tutuklöiinomliılrın, iı,:ıkence görenler in s;yısı bin

lerj buldu.Gör~en o ki,~bölücüleri temjzleme" adı altında bir 

h&lk ve hemde önlınde Ulus~l Kurtulu~ görevi olan bir hiiillkı temiz

lerneye çalışıyorl~r.Bunun iÇin:aınır boylsrınd• köyleri bo~al

tıyorlar. Köylüleri yeni isk~nl&ra zorluyorlar. Bunun jÇjn,Irak 

ve tran sömürgecileri ile &nl~~m•l~rı daha güçlü,dah~ Sistemli 

hele getjrmeye çalı~ıyorhır.Bölgede gerekı i kontrolun ve "temH~

lit:in11 y~pılm .. sınd•n sonre,bunun yanındi pe~merge güçlerjne k&r

~ı sav•~mi kabiliyetlerjne s~hjp olmayan ordu birliklerinin 

efitimini Silğ,ladıktiln sonrôil,Güney Kürdist&nla kıŞ ~yliilrından 

hemen sonr• s ald ırilcaeının bütün ~BrtlGırı mevcuttur. Tüm güçler in 

duysrll. olmeıları,kendi ş~rtların&,döneme uygun tedbirler ve mü

cadeleler gelj tirmeleri gerekmektedir.~zellikle de,Güney Kür

djstiiiln1diil T.C sömlirı;zeci ordvsunwı saldırıama iliiÇık olan bölge

lerde örr,ütlü ve silahlı güÇlerj ol&n C\ffi örgütlerinin daha 

••• 1 . • 
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duyarlı olm~sı gereklidir. 

T.C'nin Irilk merkezi otoritesi ile ı.nlcı::-~milsı gün geçt:lkÇe güç

lenmekte ve peki~mektedjr.Ustelik bu anl:iii~manın önünde ııengel 11 o

lacak bir sorun olan,KYB ile otonemi görüşmeleride son bulmu~tur. 

Dolayısiyle,T.C ve Irok devleti istediğini dün olduğundan daha faz

la bir biçimde yiiiıpiıbilrııek Uurumund.-ıdır. 

. da 
T.C ne ıran orasında /belU bır onlo~m~nın yopıldıı:tı 20,1,985 

tilrihinde açıkl•ndı.Bu anliı~m~nın özellikle neye yönelik ol-

dugu aç ık :Devlet güven ı ik ler in ]n SQSl&nması •• Devlet güven ı ikler i

nın sağlonmasıia,sınır boylerında gerekli iŞbirliği ve güÇbirli

ğine bağlı, Bu işbirliğinin hedefide Küraiston mesolesidir. Anlaş

manın asıl nedenj budtir.T.C ve İran sömürgecilerinin söyliyecekleri 

hiÇDir şey dünyiıyı ve halkımızı iknil etme durumund• deg:ildir. 

Bu geljşme1erden sonre,Kürdis"biını parÇalayan ve sömürgele!!lti

ren merkezi hükümetlerden ve devletlerden medet umm•nların kendi 

durumlarını birkez d•ha ~özden geçirmeleri gerekmektedir. Yoksa 

y•pıl&n i~ler ve Çalı~m~lartyurtaeverlik adına h~lk dUŞmanlı~ı 

olur, işler g;ttJkÇe hossoe noKtalara gelmektedir.Dün belkide he

sap scrucul•r yoktu:Ama bugün hesap sorucuların olduğunu ve hes•p 

sorucul;;;rın b~ ş larını k~ ldırmiya b4ı~Şladığını görmeler i gerek ir. Ge

liŞen ve güçlenenin bu olduğU gtin gibi oÇıktır, 

KYB'nin Irak merkezi otoritesi ile otonemi konusundaki görU~

meleri kesmesi ilerjye yönelik atılmı~ bir adımdır.KYB,hızla,otono

mi göri:oşmelerinin ort&~ya Çıkardığı problenıleri çözmeye Ç!iılHJmalı -

dır.Bunları çözrııeye ç;iilışırken tepkici olm6nın ötesinde bilimsel 

ve gerçekçi olunmillıdır.Aynı ı:ı:ekilde,diğer muhalefet güçlerinin 

(Kürdistan ve bölgemizdeki muhalefet gü~lerinin) de tepkici konum

d~n Çık•r•k;IrPk ve G.Kürdistan 1 da muhalefetin top~rlanması ve ku

r,.l1•ı:ca yeniden örgütlenmesi iÇin,ortaya Çık~m problemleri billm

sel metodlerllil çözrı.eye Çe<lı.:Şmiil&rı gerekrr.ektedir. 

Gelen son haberlere ve Kürdistan H•lkının Sesi radyosunun ver

d lği bilrenere göre: 14 Şubat tarihlerinde,JiYB ile merkezi devlet 

güçleri ilrisında büyük b-ir çatı.,ma ba~l&mı~ bulunmekıtldır.Bu ç• -

tı~mQlo;rda, merkez] devletin askeri güçlerinin büyük koıyıplar ver

diği de ~ildirilmekte.Elbetteki buna k•rşılık,KYB'ninde yirmı ü

zerinde "ehid verdi~i ve birÇok yaralısınında olduğu bir gerÇek. 

Irak ve G.Kürdistan 1 doıki muhalefet güÇlerinin bu büyük çatı,madan 

yar~rlonarok doyonı~mo ılişkJlerini geliştirip gtiçlendJrmesi yollo

rını ar•m~lıdırlar.Muhalefet güÇlerinin ilişkilerindeki olumsuzluk

ların giderilmesinde devrimcl-demokratik,komünizan güçlere daha bU

yük görevler düŞmektedir. 

tran Kürdistanından gelen eon haberler oldukÇa olumsuz.En o

luresuz geli~me:tron KDP ile KOMELA aroaındaki çotı~manın gtinlerdir 

devam etmekte olmisıdır: Bu çatı~malarda onlarca pe~merge kır-
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dırılmı~tır.Yıll&rdır,Kürdist&n hQreket1nde y&~&nan bu tra
jedjk geliŞmel~rin önünün n&sıl alınacağı koca bir soru olarak: 
Devrimci-Demokriit ve Sosyoiiilist güçlerin önünde durmilkt-.dır.Bu eo
runu çözmeye çalı~ırken,ülkemizi sömürgeleŞtiren merkezi devlet
lerle dünden bu yana sürdürülen gerici ilişkilere nasıl engel 
olunabilir noktasınde i~i ele almak gerekir. Korkumuz odur ki, 
.Iran KDP, "bir Herinden" bir:'ieyler kopoıırm-.k iÇ in;heP"emonycıcılı

~ını ve ~ücünü isp•tl&maya çalı~mış olm~sın(!). Çünkü bütün 
bwıliir ,Kürd is tliln h•rske t in in yapısal d urumundi'In dolityı uz ilk 
olmayan ihtimallerdir. 

xxxx 
xx xx 

furkiye'de ef· emen sınıflıoır ;;ır.ı.sınd«ilki hırıa~3mii iiirtıyor ve 

Çeli~kHer "keskinle~iyor".Fiikoııt iktidilr eden ep:err•en elitle, 
burjuva p«ırt:ilerj ve muhiilifleri ilrlilsındı.ıki çeli,ki 8nti-f;ııŞist 
blr k~r•kter te~ımıyor. Bunil r&ğmen,Türkiye ve K.Kürdist•n dlil 
devrimci güÇlerin ve örgütlerin bu çelj~kjden y~r8rlen8riik 

kitleleri örgütleme yollarını erilyıp bulm•lilrl gerekir.Egemen 
sınıfl8r ;r2sındilki çeliŞki ve hırlR$mR;K•sım Genel Seçimlerin
den sonr•,egemen iktid•r elitinin ve faŞist diktatörlUgün irii
des i dı~ ın d ;ı or tilyil ç ıkmiı.Yil biii Şliiy;m filrklıl.-ı,manın b ir sonu

cudur. Bu filrklıla~menın bütün bağlantılGrıylil ele lillınilro~~:k çö
zünılenmelere varılm•sı gerekmektedir. 

xx xx 
xx xx 

Filistin Hareketi iÇindek i bel ir sizlik devilm ediyor. ÖZellikle 
belirsizlik,Y.Arafat'a kiir:,ı oı.m koım.p iÇinde Vilr.Belirsizlikle 
birlikte,bölünmüşlükte gün geçtikçe derinleŞiyor.El-Fetih muha
lefetin:ln y•ptığı son toplonıhl•rınd•n bir inde f ı ili çatı~-
ma iÇine girmelerj olumluya bir l~ilret değildir. 

xx xx 
xx xx 

Biliniyor ki,Ala Rızgi:ri iÇinde b:ir mücôiildele devam ediyor. 
Bu mücadelenjn sorunlarına ilişkin görüŞlerimizj Mayıs yol ey
rımındsn sonra y~zdığımız bütün yôiilzılarda dile getjrmeye Çôiillı~

tık.Bu görevi.miz son bulmuş de~ll.Onümlizdek:i günlerde de bunii i

l i-'k in deg:erlend irme ve önermeler :im iz olacaktır.Bu günde be ll i 
bir aÇıklamii y~pmil zorunluluğu ile kiilr~ı karşıy•yız.Ok:uyucuları
mızın sıkılmi:m~sını jsteyeceglz.Çünkü iÇinden geÇtiğimiz süreçte, 
sapl8-saman bjribirinden ayrılınilk zorund~dır.Yoks~ ortiilk yi:piibi
leceğimiz ~ey olmilyi:csğı gibi,sıhhi:tlı birljklerin gerçeklett1• 
r jlmes jde mümkün olmez. 

o o o 1 o o 
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Daha öncede 8Çıkl•dığımız gibi,h~reketimiz bünyesindeki geli'
ıneler Mayıs 19$4 yılında yenı bir aŞamaya geldi,O gtin,GMK'de ~eliş
meler Çıkmı~tı.Birlikte ytirUmenin metodlarının ve imkanlarının or
t'-'-u~m k;.;ıldırılmı~ olmiilsınd•n dolilyı,ilyrı yerlere dti"'üldti.Ve biz 
k en dj. ir•dem jzle, be ll i devrimci örgü ts el gelenekler inde yerleŞme
sine katkıda olunm•sı açısınd~n,Ttirkiye ve K.Kürdist~nda bugüne 
dek sürdürülen gelenekten farklı bir tutum tokındık. Çoğunluk ke
oimini:hareketimlzin resmi,hukuki yöneticisi olarak kabul ettik. 
Ama GeniŞletHmiı, MK'nin bir a~&maya ili-,kin b:lr organıaşma olma
sından dolayıda,bu resmi ve hUkuki yönetimlıl bu a.,amaya ili,kin 
bir olgu oldugunuda bUtUn tartıŞma platformlarımızda ve yazımla
rımızd• dile getirdik.Bu sorunun hukuki yanına ilişknı tartı.,ma

nm,önümüzdeki günlerde yeniden tartı~maya gelece~ini "bizim" tae
~iyecilerimizin bilmesi gerekir.O~un iÇin sıkı durmalarını s~lık 
verelim.~u bir yan. 

Diğer yan:M~yıs yol ayrımınd•n sonra,hukuki ve resmi temsil-
c i ler olilc&kl&rına da ir hiÇbir_ engel çık•rm.-ıdığımız h~ lde, tl sf iye
ciler bu temsilcilik sınırları iÇinde dahi kendilerine dü~enleri 
yerine getlrmediler.Ulkede ve hatta dışard• hiÇbir fa•liyet göster
mediler.Yol ayrımınd&n sonra,hareketimis btinyeaindek1 ideoloj1k,s_i
yasal ve özelliklede örgütsel sorunl•rında bir açıklama bile yapa
mayan bir yöneticiler gurubunun çoktan külahını önüne koyup dü~ün
meei ve bunun son~cunda ba~kalarına teslim eUiımesi gereken ~eyle
ri yerine getirmeleri gerekirdi.Am• ne gezer ki(l).Bunu yapabilmek 
iÇin dürüstlük gereklidir.Dinamik devrimci sorumluluk gereklidir. 
Bu. iki özellikte "bizim" taafiyecilerimizde bulunmadıgına göre, 
biz bir~eyi hatırlatalım:Tasfiyeci klik hukuki ohrakto me~rui
yetini k~ybetmiştir.Bunun sorumlu yold~~l~r tara~ınd~n gündeme 
getirilmesi,özel olarakta bizim h•re~etimizin ve genel olarak 
Kürd is t•n devrim c i h..-reket inin ç ıkiilrlarınadır .Bu sor.unu, elbet-
tek i tat sf iyec ilerle birlik te t~vır ~lmayan, onlarl& aynı örgi.it-
sel birlik iÇ inde olm•.van ve önder ı ik ler in i kabul etmeyen yol;.. 
diiŞl•rınd.w: meşru ve devrir;,ci hareketi geli~tirecek her metod-
la te:·tı:$maları €"erei\mekted.ir.Bu konuda d~, tliefiyeeilerimizin zapt
e ttikleri "k~le"nin düşmek üzere olduğunu il&ın edjyoruz. 

Arno hoksızlık olmoeın diy~,t~afiyecı kliğin son günlerde yop
tıgı, eller ine-yüzler ine bula~ tırdıkl&rı ve geÇırü-, ten güntimüze dek 
gel ]ş tird iğim iz bir anlayı~ t.ın/d:aptıkl•rını göster en b ir eylern
lerını (ilk ve tek eylemlerJni) büyük horflerle veraek gerekir.Do
layısiyle t~sfiyeci AR Gen.MK çoğunluğunun yol ayrımından bu yana 
yapmı~ oldukları il i~i,hem tasfiyecilerimizin yaptıkları çalı~ma
ları bizden ısteyen yoldo~larımıza iletmiŞ ol~oruz, hemde dev
rimci demokratik kamuoyun2 yansıtmış olaca~ız böylelikle • 

• . • 1 • • 
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To sf ;ye c il er lm Jz ın yoptıgı H k ;~: DİYARBAKIR CEZAEV İl/DE 

ŞERİT OLANLAlUN ANILMASI İÇİN,25 OCAI'to,OD'da YAPTIKLARI 

TOPLANTI. 

Bu toplantı, tiisfiyeci kliğin kendi dintiımizmiyle y<iptıkları 

bir toplantı det,ildir.Diyarbdkır Tutukevi ~ehitlerinden Necmet

tin BüYfJKKAYA'nın yilkın •rk-.diiiışlwrından birinin,Beşli iÇin

deki Uç güce y .. ptığı ortQk toplcntı önerisinin :iki güç tarôiiilfın

ddn belli gerekçelerle kabul edilmemesinden sonra,taefiyeci 

klik tarafınd:;m i:Şin form;;ılitelerinin yüklenilmesi ol~ıııyıdır. 

Aynı evrede,bizimle konuŞan ~rkadaŞa cevabımız açık oldu:Eğer 

üç güç topl~ntı yapmaya k•rar verirse,bizde kendimize dU~eni 

yerine getireceğimizi belirttik.Bunun için hazırlıklara ba~la

dık.Devrimci saflGrdi v•rol~n sak•t anl~yışl~rı bildJğimizd~, 

D iy-.rbakır Cez.eıevi şe h id ler i iÇ in yapıliıcak torıl<'n tıya bütün 

ef n jmler in ve örs:ü tl er in ç.a,erılrr::;;sının gerektiğin i iiıl tını Ç:j

zerek belirttik.Bu dôii toplerrtı önerisini yapan ~rkadiil~ t~rafın

d&n k;.. bul Pört..:.ü. 

Daha sonr~ki tbrihlerde,ikj gücün topl•ntı önerisini kabul 

et-r:eır.eler' iizerjne, "biz imK :il erin" bu ,o-örevi y;.iklend jkler ini 

ö;cre:ıJjk.Toplantıycı. bf.itün e;~H:lmler ve r:_:üç.ler çaj.>_rıldıHı hfııl

de bjz Ç.?f'·rılrrı;-dık.Türklye ve K.KL;.rdJı:::ıtom'diıkj siy8ei gliçler]n 

muhôiilefetl er in l topliiın tıya ÇağırmakloH keııd Her in :in demokrii t ol

dutunu fÖstermeye çı:ıl ı ~mı GlPrdır. Oysa d.emokrcı tl ık sc·runu, k en dj 

rrıuhôiiliflerinize knrŞı tıııvırda ortlilya Çıkwır. 

üstelik toplGıntJ. öner is i s.ıhibi ;orkrııd.Oıii:Jın tôiilep etmesine 

r•ğmen de biz ÇQğrılmc;dık.Bu t•vrı ele§tir:iyor ve protesto edi

yoruz.Arkadii~l•rın bu tavrınl. en bil~te Şehidlerimize yiipl.lmı~ 

bir hsksızlık,hakOı>ret olarak deGerlendiriyoruz.Ancak,"bizim" 

tiiSfiyecHerinıiz,devrimci-demokr;ıt kfi
jmuoyunı.m tepki ve eleŞ

tirileri karşısınd& birt.ıkı:rı gerekÇeler ileri sürmü"Herdir.Bun

lerlidın biri de:Şehidlere eleGtirimiz in olduC;udur.Acilb8 topliiıntı

Y• giden diğer güÇlerin ~ehid ol~n arkad•3liırlil ilgili eıe~tiri

.leri yokmuy du?diye bir soru açm~k gerekiyor.Ayrıca,ki~iye ele~

t ir :i sunm.ık onun Kürd j s tan !}eh id i olilrlik kabulünü ortadan 

mı k•ldırır? diyede sormdk lszım.Bu su'dan gerekÇeler yilpılan

lardan dolayı kimseyi aklayilm&z.Bunl•rı bilmek gerekir •• 

İŞin diğer pnemli yanın• gelince:Biljndjf,i gibi,l2 Ey

lülden sonra,Türkiye ve K.Kürdistşn devrimci örgütlerinde 

ayrılıklar,aaflil~malar gündeme geldi. Bütün devriıııci,demokra

tik,yurtsever ve anti-fiıŞist güçlerin birliğjnden yana tavır 

... / .. 
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geli~tirenler,kendilerlnden ;;ı;yrılan ePilimlerin birliklere k~tıl

m.-;m;;ı.sı iÇin,dGır gurupçu iinl~yı:':liiilrını sivrilttiler.Bu ;.nlwyıŞ,l2 

Eylü-l öncesinde ittifdıkl.o;rı küçümseyen ve birliklere kıın•şı çıkan 

d•r gurupÇu tekke inlayı~ının ba~ka bir düzeyde sürdürülmesinden 

b iii ~kc= b ir ~ey değ il d i.B izde h.:.ıreket ol;;ı;r•k, Çe!;! j tl i pl;;ı tforrnlarda 

ve özelliklede B"ESLİ platformdiil mücildele verdik.BESLİ pliitformda 

s:::ıvundufumuz {-:"örüşler (bu konuyil il j lk in), tutanakl;ırda jmzOil Bl tl

ll il alınmış görüşlerdir.o tut;oıniiikl•rımız inCelendiği zam&n,bizden 

oyrılon orkadoşlorın tolep etmeleri ve hotto BESLİ gUçlerin talep

leriyle bu güÇbjrli.gine kitıliııb:!.leceklerini Çok sar:ih bir biÇimde 

s.-vunduk.Bunu tüm dost örgütler ve kamuoyuda bilmektedir. 

Bjzjm anl~yı~ımız bu k~dar ~çık ve taavip edilir bir anlayı~ 

olmasına rağmen,t-sfiyecilerirrıizin bu sorundada belirgin bir tas

fiye eylemi iÇinde olduk:liirını görmeleri gerekir.Eğer "tiisfiyeci 

klik bu davranı~larınd~n vazgeÇmez ve bu konudaki tasfiyeci ey

lemlerine dev&rn ederlerse;belgelerle sorunu teı,hir etmeye devam 

edecegiz.Onların bu sskat anlayı~larının teŞhiri,bu konudaki sakat 

diğer anlayışlarında te~hir ve tecritinin bir parçasıdır.Bu böyle 

b iline •• 

YEKİTİYA S o s y o 1 i s t 
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KA DIN ROR!I!IUN A B İR H KLAS IM 

Zln SELMAN 

"Bti tün kurtuluş h[ıreketler jn jn deney j gös

terlr kl;devrjmjn başarısı kadınların katıl

masının önem lne bağlıd.ır. 11 (Lenin, (1) 19 Ka

sım 1921 Rusya Kadın İŞÇllerl l.Kongresjnde 

Söylenen Nutuktan) 

8 MART "Uluslararası Kadınlar Günü'' ve Kürdlstan Ulusal ve 

Toplumsal KurtuluŞ Hareketinde kadınların yeri ve genel olarak 

kadın sorunuyla llgjlj blrkaÇ söz: 

8 Mert Uluslararası Kadınlar Günü yaklaGıyor.Bu günün yak

la$ımı ile günün önemlnin ve bunun günümüz sorunları ve açmaz

larındak j yerln i gös terrr.ek; bağla Ş ı klarını koymak; TJ.rk iye ve K ür

d i atan devr lmc i mücadelesinde kadınlarırrıızın yer in ln ne olduğunu 

belirtmek ve ne olması gerektiğj konusunuda tartışarak,so

runu tüm yanlarıyle aÇığa kavu~turmak gerekmektedir.Bu bağ

lamda, dünün sadece Tlirk iye ve Kürdistan devri mc i hareketinde 

- laftan öteye geçme,Y en ve de ya~ am bulme,yen- Büyük Önder Leni-

n in yukeırıya aldığım,''devrimin başarısı kadınların kotılnıası

nın önemine baiüıdır" sözündeki büyük gerÇe{~i ya~ama peçir

mek iÇin ideolojik ve pratik. yaklaşı .. ılar göstermek, bu kcnuda 

ideolojik-teorik bir tartışma zemini aÇarakt"Uluslararası K~

dınler Günü"nü böylece kutlamak gerekmektedir. 

K8dln sorunu Çok boyutlu bjr sorun olmasına ratmen.iÇinden 

geldiğimiz Rızgari ve Ala Rızgari hareketj: Bu soruna göster

mesi gerekli hassasiyeti göstermemiŞ;sorunu boyutl8rıyla kavra

yıp hayata geÇirmedigi ?ibi,yeterli bir biÇimde programatik -

leştirememiŞtir de.Ala Rızgari döneminde ise:"Kadınların örRÜ~ 

lenmesi devrim iÇin vazgeÇilmez bir olaydır.Bunun iÇin:e)~are

ketimiz iÇindekj militen kız arkadaşlarımız bu temelde yani 

kadın örgütlenmesi konusunda yetkilendirilmelidir,b)Yetkilen

dirHen kız arkadaŞlarım ız, bu temelde kadınlara yskla$malıdır

lar, c)Bu konuda yetkilenditilen arkadaşlar kadınlar iÇinde 

komiteleşmeye hız verere.k,eğ·itiu:e agırlık vermelidirler •• d)?5r

gUtlendirUen kadınlar ayrıca,pretik iŞlerimizin yürütUlmesin

de büyük rol oynayaceklardır 11 hükümleri,12 Eylül sonrasında p

rogramla~tırılmıştır.Ancak bu program maddeleri yetersiz ve has

belkaderlik taşımasına ra~en,yeterli hayat hakkıda bulamamıştır. 

Kendlllgindencillk bu sorunda da egemen yaklaşım b;ç;mı olmu~-

.•. 1 . • 
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tur.Bu sorunda,yığınlara ve kadrolara yönelik ideolojik bir propaRan

da ve aj5tenin de yeterli bir biÇimde yürütüldüğü görülmemiŞtir.Kit

leleri yönlendjrecek ve kitlelerin kadınlar konusundaki olumsuz ba

kış aÇısı ve yorumlamasını ortadan kaldıracak araç ve gereçlerde 

yaratılamamıştır,günümüze değin.Kitlelerde ki,kadın sorununu an

layış ve kavrayıŞ,erkek egemen yaşam biÇiminin bir sonucu olduğu 

açık.Ancak,TUrkiyeli ve Kürdistanlı devrimci-demokrat örgütlerin 

ysşam biÇimi,kitlelerden farklı mı olmu:qtur? diye sorduğumuzda , 

maalesef cevabımız hayır ve olumsuzdur.Örp:ütlerjrrdzde "erkek ege-

men örgü tü •• olarak ol u~rnuş ve ya~ c.mlarını bu b iÇ im de sürd ürmüŞler

dir. İÇinden t'eld:i~imiz h2reketler:in önöerler .~urul-.:ıunu olusturan ki

ı;ı.Her bHe,kadın sorununa egemen erkek bakışı ile ~akarak,bunları 

günl :_ik sohbetlerde da h i vurgulayarak anlayışlar ın ı sere ile m i ışıer-

d ir.Zaman zaman "Eh(!) ne olacak ka o. ın olup ta ne olacak?", "bu ko

nuda vallahi titiz olmAk lazım,az mı kötü ri.eneyler geÇirdik? 11 ,"val

lahi kadın konusunda feodsl olmak gerek~~,~~~rusuda budur" gibj 

yarı Saka yarı doğru,bu ve buna benzer/sö~lerle bu konud8ki 

sorunsalıarını açmıslardlr. 

İ Çinden geld~ğimiz hareketlerden bahsederken,KUrdistan ve Wr

kiyeli devrimci-demokratik hareketler kadın sorununda farklı bir 

yaklaŞım ]Çinde midirler? diye sorup ~öyle bir ihtiyatla yakla~rnak 

p:erekir~Ben bu konuda Türkiyeli ve K-:iraistanlı devrimci-demokrat 

hareketlerin Çok farklı perspektit'ler.ıe soruna yaklastıklarını, 

Marksist-Leninistlere özgü tavırler geliQtjrdiKlerjni,sorunu önernj 

iÇinde algılayıp hayata geÇirebildiklerinj düşünemiyorum,bir kadın 

yoldaş olarak.Aksi,kedın sorunu devrimci-demokratik kamuoyunda ve 

yaŞamda çıban başı durumunda olmezdı.Çıban ba~ı diyorum,Çünkti,Klir

diatan ve Tlirkiye devrjmci hareketlerindeki açmazlarımızın bu den

li genj~ ve derin olmasında "kadın sorunu"na gerektiği biÇimde te

orik-ideolojik ve de pratik yakla~ımlerın,gösterilmedigi,sorunun 

örgüt bün,yelerinde yerli yerine konulup gerekli Çalıqmaların yapıl

madığı ve sonuÇların alınmadığı verisjnede dayandırıyorum. Örgüt

lerimizin olu~umu ve yasamlerını sürdürmeleri toplumsal yaşantımı

zın uzantısı olan ve de erkeklerin egemen olduğu örgüt b:f9im:indı! 

olmalarıdır~Örgüt yapılarına eöz attığımızrta:K a dı n 1 e r ı n 

y~rj yoktur veya yok denecek kadar azdır.örr,üt yazımıarına bak

tı~ımızda,kadın sorunu ya hiÇ jŞlenmemi~tir veya iŞlenmiŞtir de 

yeterli bir aÇıklama,tanımlama v~ yol göstericilik yoktur veya 

çok azdır.Orgtıt edebi v& lı:ül türel yapı tlarına gözattağımız 

zamanda,bunun yeterliligini gösterlr bir kanıt yoktur,blr ürün yok

tur diyorum.Örgütlerarası eeleneklere,örgüt lÇi gelenekıere ve gö

reneklerjnede göz att1~ımızda bu soruna yaklaŞımda bir yeterljljk 

söz konusu olamamaktadır~ 

• ~ • 1 • • 
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Payatı de~::j:o:tirtHtyi önümüze koymuş olan devrimci örgütle

r jmjz. e~errı~n yn9em b iÇ jın i nden bu kadar e tk Hen iyorsa veya e

pemen yaşam biÇimi örgütlerimizde bu denli ayakta ise;hangi 

Cil Çülerde egemen yaşam b iÇ im i yle mücadele ed ip, deg if? ikl iğe u~

ratmışız?.FarklılaŞma nerede? diye sorup vaad edilen gelecek, 

ne ölÇülerde yaratılmıştır,hangi ölQUlerde bünyelerimizde 

filizlenmiŞtir diye dönüp bir bakmak ve de "bir arpa boyu yol 

p:jdip gitmedL irııizi" ölçmek gerekir kanımca.l2 Eylül Askeri 

Faşist darbes :1nden sonrak i deP:erle-nd irmelo:=!r im izde s ınıfta kal

dı;:'ımızı açık açık belirtmi;1tik. imtihandaki baŞarısız notumuzu 

göz önüne alarak,sınıfta kalmanın nedenlerini bu boyutta da e

ı~ alır incelemek,önlcw.ler sunmak ve bunu yaşama geÇ1rmek gere

k jr:Bu s örev olarak ön-Jmilzde durmaktFıdır. 

Tlirkiye ve KürdJstan devrjmci-demokrat hareketlerinin öniln

dt~kj süreci Jyl kavrarnak gerekir.l2 Ey1ül Askerj FaŞist darbe

sinin ,rc;elrııes:i He örgütlerjmjzde büyük bir yenllgi ya~anmıŞ,dı:ı

fılma ve pP.rÇBlanmelar olmuştur.Bu büyük boyuttaki yenllp:inin 

(\(:ret j c il i& in~ende yorarlanarak, devr j-r,c i st.rece ket vuracak 

d.Bvr;:ı:'lı ,;l;_·r:len d;: keçınıl,<:ırak.Ki.ird jatan halkının özlem :i olan 

81 terrıet.ifsel y;:ıpı ve durumlBrı yaratabjlmek .lÇin,ş:ı:üniJmi~zde he

n::~z yeterli adı:nü;rın atılması yoK denecek k8dar azdır.Yenilgi, 

b"i t~:n acıması zı ı e; ı yla üs tlirr:üzJ.e ka büs olarak ya şe mak tadır. 

YenHgi,yapılDrımıza öfretici sıfatını kazandıramemı:=J veya biz

lerin hiç ö;--rrenıneye deP i:?tirmeye çaba ve niyetimiz yoktur.Yenn-

2:iyi,Ct:.ret::nen konumıına f'.etjrınek istemedH!'.imiz,l2 Eylül öncesi 

er;emen mantı....l&rl.n:'•en doğru ideolojik-politik hat,bizim hattı-

mızdır~· t "koın;_.:_n ~s tl er b:lzl~rderı. neden ayrı olduklcrrını henüz 

dahi lspat eciememi~lerU.ir",ııbiz büyüf;üz,.oelin bize ketılın" v.s. 

F':ibi dünün kof ve i'>e yaramaz sözlerinin bugün dahi sarfedildi

t:ini sık sık görn;ekteyiz,du:vır.aküıyız. Bu m~~ntıklar ve y<)klaşım

lar di~nümüz iÇ jn ee;emend i ve sonuÇlarJ~l hep birlik te ya<:ıadık 

ve de f,Ördük. Günümüz yenilgi dönerı~in/ çözürdeyjci,aÇımlayıcı 

çaıı·.:ır,;;lar :iÇine girilJ önlemler almak gereJ.ctH';i halde;dünün kof, 

işe yara.rr,az ve hiÇ b:ir çöz:.imcii ve de alternatif sunmeyan,ajite 

ve proparandalc.rda Ç;-"kılıp k<:ılmaktayız.BunundF.ı ne bize ve nede 

h<'·lkımıza bir yararı yoktur. 

YukHrdeda sunduğumuz f.ibi:yenllgi,bölünmü~lük ve parçalan

mıGlJ.~~ın sonuç olduğu devrimci sii_reci kavrayıp,neden ve niÇin

lerini doğru tespit edip,bu doğrular ışığında;nasıl ve ne yapıl

malı sorusuna doğru cevaplar bulup,bu cevapları yaşama geçjre

rek;alternatiflerin yaratılması ve k1tlelerj kavrayacak örgüt

lerin olusturulması,böylecede iktidara yönelmenin Şartlarının 

Olfunle şacağı gün e 1b i aç ık. Dünün eksiklik ler i: örgü tl en-
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me, çalışma tarzı, anlAyı::<larımız boyutunda aksaklıklar ,d iğer bag:

laşıklarıyla birlikte kavranıp,bu ba~laŞıkların iÇinde:Fedı
n ao

runu,kadının Kürdistan Ulusal Kurtulu~ ve de Toplumsal Kurtuluş 

hareketindeki yeri (olması gerekli yeri) veri alınarak;''kadının 

politikle~tirilmeden kitlelerin politikle~tirilmeyeceği" gerçe

ğ:inden hareketle ve kadınları:ıoızı "Korkulu Ulus" haline getir

menin yol ve yardemını bulmanın gerekliliği kavran
ılarak,ködın

larımızada:toplumun kurtulu
~u olmaden kadınların da kurtulamıye

cep:ı gerÇeğini işleyerek, tum sorunların diyalektik kavranışı i

le Çözümlernelere varılması gerektiği eçıktır. 

"Ez ilen ulus", "k:öleleştir.ilmiş halk", "çifte z ine irli", "mut

fak,yatak odası ve çocuk o~asına hapsedilmiŞ köleler","sömürge 

mahküm sınıf", "alt mahküm sınıf" tanım ve kavramlarla toplumsal 

durumları anıatılmaya çalı~ı
lan ve Marksist literatürdede böyle 

geÇen ve gerçek: :vaşamded• durumu bu olan kadınlarırnızın bu zin

cir ve kölelikten kurtulması ve "korkulu ulus" haljne getirilmesi 

gerekmektedir,diğer "korkulu ulus" proleter kardeşleriyle birlik

te.l871 Fransız Komün savaşında kadınlar savaşçı erkek yolda~la

rıyle blrlikte destanlar yaratmışlardır.Ço~unlu~u ı~çı ve emek-

Çi olan bu kadınlar Versailles'a kafa tutmu~lardır.TOprekları Çu

vallara deldurarak berikat yapar ve savaŞÇılara yemek ~atürürler

di.Bu kadın kahramlar yılınadan savaŞırlarkan ölürlerde.l848 Hazj

ran•ındada döğli~en Ad9le Chignot bu sava~ta can verir.Romanlara 

konu olan Louise Michel korkusuzca sava~ın iÇinde örgUtçü olarak 

Çarpı~ır.Tabi ki,kedın savaŞ
Çılar erkek yoldaŞlarıyle omuz omuza

dırlar.o günün bjr burjuva Komün muhabiri 1871 Mayıs•ında bjr in

giliz gazetesinde löyle diyor:•~,. Fransız milleti sadece kadın

lardan olu~saydı ne korku salan/millet olurdu. 11 Bununla kadınların 

yılmaz sava~çılığı dile getirilmiatlr.Ve gerçektende kadınlar bir 

davaya inandıklarında;tlim fedek~rlıklar
ı göğüslayerek atak ve de 

uzak görU~lül Ukle b irl lk te te db irl i U kle ve sava şkanlıklarını bir 

arada götürtirler.Ancak,kadınlarımızın devaya inandırılması yine 

görevlerj arasındadır. ~u kltleler ve yı~ın-

lar iÇinde yapacağımız ve onları kucaklayacak çalıŞmalarla olur. 

Propaganda,ajite ve örgütlenrne·çalı~malarıyla gerÇekler kadınla~ 

rımızın kafasına Çivilenir ve bu gerçeklerin kitlelerin kafasın

de yer etmesiyle,toplum,çok yönlü aava~kanlığa girecektir.~~kü: 

kadın anadır;oğlunu ve kızını eğitecektir,do~u yolu ve gerçekleri 

onlara anıatacaktır,kurtulu~un yolunu onlara gösterecektir.Kocası

nı zorlayacaktır,karde~ini 
etkjleyecektir.Böylece bu zincirleme 

gider,Burada Küba Devriminin önderlerinden olan ve de Fidel CAST-

RO'cada özgürlük kahram ı olarak nıteıendi-

... ; .. 
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rilmi~ bulunan ulusal kahramanları Marti'njn bu konudaki görti
~UnU buraya aktarmakta yarar vardır; 11Kadın kalbinin yardımı 
sa~lanmazsa halk sava~ ı zayıf ola c:,_, k tır • .ca kat kadınlar yardım 
ettlklerinde:harekete getirip alkı~ladıklarında (ebç.);eğitil
mı• dtirtist kadınlar a~klarının gücüyle Çalışmayı yegledlklerın
de,sava~ım yenilmezdir."(F.Castro,Kadın Yolda~lara,Kırsal :ı:a
yınevi,s.32),diye çok doğru bir belirlemede bulunur.Gerçek o-
dur ki,kadınlarımız sadece alkı~leyıcı durumda kalsalar dahi, 
ne kadar büyük ba·Jarılar elde edHebilinir • .Kilrdistanlı bir ka
dın olarak ~unu beljrteyim ki;aşiret kavgalarınde kadınlarımı
zın rolü Çok büyük,ama çok büyük olmuŞtur.Halkımızın gelj~me
sjne en büyük darbeyi vuran ve onun geljşmesinde olumsuz bir 
etmen olan a~jret kavgalarında,kan davalarında sürükleyiciler 
genellikle kadınlar olmuşlardır:Gerektiğinde aava~kan,gerekti
ğinde tahrikÇl ve gerektlğindede sürükleyıci ve blril<imci oı
mu~lardır.~u kan davalarının sürmesi rakip aŞirete mutlaka ağır 
darbeler vurulması ve int -ik am alınması ir:; in kadınlarımız erkek
leriyle yıllarca iliŞkiye geÇmemi~,onun yüzüne bakmamı~tır.Btiy
lece tahrikçi ve harekete geÇirici fonksiyonunu ya~ama get:;ir
rnl~tir.Bu konuyu birçok yazar eserlerinde iŞlemi~lerdjr.Ve bun
lardan biride Bekjr YILDIZ'dır.Bekir Yıldız eserlerinde,hikaye
lerinde 9u konuyu açık bir biÇimde dile getirmiŞ ve ustaca iŞle
r.: i~ tir.Kend is i Kürt olan bu yazar, eserler inde J.Şleyiş ve eunu~la
rında halkımızın adını dahi dile getirmekten kac;ınmı~,dili degiş
tirmiŞ,Kürt aŞiret yapısını ve kadınlarımızın yaŞam biÇimleri~ 
isminj koymadan sunmuı:ıtur.Kürt toplumsal ya:,arrıını ve kadının 
yerini sunan usta yazarlardan biride Y.Kemal ve ömer Polat'tır. 
Seyit ALP'te bu sayılanlar arasında.Ancak Y.Kemal'de özelllkle 
olgular ters çevrilerek,adı konulmayarak verilmekte.BugUn ha
len dahi eıkıyönetjm zlndanlarında ve mahkemelerinde direnen 
Sosyolog ve Ara~tırmacı büyük insan !ama il BEŞ İKÇİ'nln 1973 
Sıkıytinetlm mahkeme salonundaki ifadesını hatırıatmakta (bu tür 
yazarıara ve kişilere) yarar var. bırnan BEŞ İKÇİ'ye hakim bir 
sopu so rm u~ tu.Beı, lkç i cevabında: '1s iz benden bakır ı tunç ola
rak algılayıp sunmaını i9tiyorsunuz,yanı Kürt halkını Türk hal-
kı olarak algılayıp,öylece yazıp Çizmemi mi istiyorsunuz.Bu eş
yanın tabiatına aykırıdır~ diye çok haklı ve çıkı~sal bir belir
lemesi vardı. 

Bazı yazarlarımızdada yukarda belirttiğim egemen olan inkar-
cı anlayı~ ÇerÇevesinde eserler verilmi~ ve konular i~lenilmi~
tir.Bunda kısmende olsa başarılı olunmu~turda.örneğin,Y.Kemal dün
ya edebiyat alanında tanınan Unlü bir yazardır.Ancak edebiyat dün
yası,Y.Kemal'in olguları ters Çevirerek verdiğini bilmez. Bunun 
böyle olmasınde biz Kürdistanlı aydınların yetenekaızıı~ı -

.... 1 • • 



-17-

mıztn payı büyüktür.Uluslararesı dünya edebiyatıne gerçekleri oldu

ğu gibi yenaıtecek Çalı~malar iÇine giremediğimiz gibi,kendimlz1 

anlatan ürün ve eeerlerimizde yoktur. 

Asıl konuya dönmekte yarar var.Kürdistan kadınının bu direnci

ni ve kararlılıgını anlatan ancak gerici ve geli~meye ket vurucu 

bu i~lev ve fonksiyonu alarak i~lemek,yontmak ve de ileriye fırla

tıp,Kürdistan toplumunun esaret zincirinden kurtulmasında kullanmak 

biz devrimci aydınların boynunun borcudur.Çünkü,"ezildiğini en 1-

y i b iÇ i md e h isseden ve yaşayan, baı,kaldırıda da en iyi olur'', bu b ir 

diyalektik doğrudur.Ancak bu gerçeğin ya~am bulabHmes ı iç ın ez He

nin önüne nasıl kurtulması gerektiği;yolu ve yardamı anlatılmalı, 

aktarılmalı,inandırılmalı ve o yoldada ciddi adımlar atılarak ön

der olunmalıdır.o zaman görülür ki,o ince oyaları,nakı~ları,dlin -

yanın hiÇbir yerinde rastl8nllmayan dantelleri,o renk cümbü~ü halı 

ve kilimleri yaratan,acılarını nekı~layan kadınlarımız nasılda de

sen desen bir ince dantelmiŞ gibi kurtulu~un yollarını dö~eyecek

lerdir.Materyal var alabildiğine;ancak o materyalleri bir araya 

getirip o yolların dö~enmesidir,zeminin hazırlanması ve yaratılma

sıdır biz Kürt aydınlarına ve devrimcilerine,Marksist-Leninistle

rine,demokratlarına düşen görev. 

Lenin' in Rus Bolı,evik Partisi 'ne yaptığı 11kadınlarımız,yönete

terek çıraklıklarını Çabuk tamamlayacaklardır ve erkeklere yetiŞe

ceklerd ir, 11 (V. İ.Len in ,Kadınların Kurtuluı,u,ıJünce Yayınları) öner 1 

ve öğüdünden kendimize dü~en payıda alarak hayata geçirmek,kadın

ların çaıışkan,disipline,uzak görü.Hü v.b. gibi yeteneklerinden. 

de yararlanılarak güÇlü ve organizeli bir biÇimde düşmanın üzeri

ne gitmek iÇin gerekli alternatifsel Çalı~ma ve yapıların haya

ta geÇirilmesi gerekmektedir. 

8 MART "Uluslararası Kadınlar l.l-ünü"nün 'l.arihÇesi: 

1910 yılında,2.Enternasyonal,Kopenhag'da Lenin'inde ketıldıtı 

bir kongre düzenlemi~ti.Sosyalist kadınların 2.Konferansıda aynı 

tarihte Kopenhag'da yapılıyordu.Fakat bu konuda daha once 1908 yı

lında ve 1908 Kongresinde Şubat• ın son pazarını,kadınların oy hak

kı ve diğer hakları için gösteriye ayıran ve gösteri düzenleyen 

ise,Amerlkan Sosyalıst Partisi'dir.Ve gösterı 27 Şubat 1909•da or

taya konuldu.Bu,Jhgiliz ve Amerikan feminist hareketlerinden iÇe

rik olarak farklı devrjmci bir öz taşıyan hareketti.Kopenhag•ee

ki Sosyalist Kadınların 2.Konferansında Alman .Froletaryasının ve 

de Uluslararası I~Çi Hareketinin kadın önderlerinden Clara ZET-

K tN • in önerisiyle ,8 Mart," Uluslararas ı .t<adınlar &ünü 11 olarak ka-

bul edilmi~tir.Uluslararası Kadınlar ~UnU önerisini kabuldeki 
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amaç,l857 yılında Newyork'lu terzi kadınların ÇalıŞma Şartla

rının d üzel tHmes i ile birlik te ücret artışı taleplerine kar

şı yapılan vah~i bestırma eylemlerini kınama ve de di~enen,bu 

yolde yaşamını yitiren kadınların böylece anılarda yaı;ıatmak i

di.Kepitalizmin geliŞtiği ülkelerde,emekçj ve iŞÇi kadınların 

çalı~ma şartları ve yaı?amları alabildigine kötüydü ve bu Çok 

zor şartlar el tında kadınlar yaşamlarını sürdUrtiyorlardı.Bu Ça

lı~ma Şartlarının olumsuzluğundan dol•yı,hstta yer yer ölümler 

bile oluyordu.örneğin,ihgilter~·de makyaj malzemelerinin üre

tildigi atölyelerde Çalışen kadınlar,kısa süre iÇinde öltiyor

lardı ve terzi atölyelerinde çalıŞan kadınlar ise,kambur kalı

yorlardı.Genellikle kadın ve kız çocukların çalı~tırıldıgı 

bu jş sahalarında 12 seatten fazla çelı·'?ma süreleri vardı.Iıu 

konuda:ıı: i incel am eler Marx, Ehgels, Augus ta Be bel ,Paul Lafargue 

~ibi devrim düşünürlerince incelenmi~ ve çözüm yolları ile 

birlikte sunulmu~tur. 

8 Mart "!Jlualararııısı Kadınler Günü" kutlama Çağrısı çok 

kısa bir sürede Avrupa ve Amerika'da y8nkı buldu ve yığınlar

ca emekÇi ve j>Çi kadınlar 11 8 Mart Uluslararası Kadınler Günü" 

nün anısını kendi mücadelelerinin sembolü haline getirerek 

yaGattılar .. 

8 ıv:aırt ·•uluslararası Kadınlar ıJ.ünU"atin anılmasındakj gös

ter;lerden en onlamlı ve de en büyüğü:23 Şubot \8 Mart) 1917 

Rusya· s ında iŞÇ j kadınlilrın !'etrograd yollarındil "Sulh ve Elc

mek'1 istemiyle y:iptıkları gösteridir.Bu direni~,l917 Ek:im Dev

rimini doğurecak direniŞlerin,ilki ve de Çarlığı silip-süpürüp 

ortadan kal_<ıracak göstern~rden en anlamlısıdırda • .tıöylece U

luslararesı Kadınlar (J-ünü,Rus Devriminin baŞlangıcına ve ha

rekete geçiŞine damgasını vurarak kıvılcım olmuŞ ve büyük a-

te~i tutuşturarat kurtuluşun yollarını dö~eml~tir.Ond,n son-

ra Rus emekÇi Kadınları durmusmudur? Hayır. Hergün artan bir 

inanÇla,özveri ve sabırla kersı devrime ve jstilacılara karşı 

durarak Sovyet D•vr irrı in 1 perÇ i nlemi !!llerd ir. Kızıl Orduda sa

va~an i~Çilerin yerini daldurarak fabrikalar• i!!!Çi olarak gir

m 1~, yer yer cephede asker olarak savaştıkları. gib 1, cephe 

gerisindede hasta bakıcılık yapmı!!llardır. Rus kadınları iÇ 

sava~tak i kahraman d jr en i Şler in i Hi tl er ist Hacılarının yurt

larından kovulması içinde göstermi~lerdir. 

1917 Büyük Ekim nevrimi ve daha sonra emperyalist zincir

den kopan halkalardaki rlevr jmlerde ,kadınlsr gerekli katıl ımı 

so~layarak kapıteljet ve pro-kapltalJst toplum blçım;ndekl e

~iteiz geli~me ve ya~am biÇimlerine büyük darbeler indirerek 

gerekli yaşam biÇimlerinj olu~turmada ciddi adımlar attılar ve 
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böylece dünya kadınlarının övüncü durumuna geldiler.b günden bu 

yanada,dünya ku~agında ba~arılan ulusal ve toplumsal devrjmlerle 

hak ettikleri yerlere ula~ıyorlor ve de böylece toplumsol eşitsiz

liğın ortadan kalkması iÇin verdikleri uğraşı sürekli kılıyorlar. 

Onlerinde ulusal ve toplumsal kurtulu' e~aması bulunan halkların 

kadınlarıda bu sava~ta olmaları gereken yerleri alacak,toplumları 

ile birlikte kendileride bagımlılık ve sömürüden kurtulacaklardır. 

Kürdistanlı kadınlarda bu konuda üzerine dü~eni yapmaya hazırdır

lar.Leyla Kasımlar,Mergaretler,Nacls Baksiler,Dayka ~ine,XwiÇka 

Snober v.b.•ler gibi adlarını burada anamadığımız yüce ~ehidleri

miz bu kurtuluŞun kadınlarımızcada göğüslendiginin ~erefli sembol

leridirler.üün ve bugün aömürgecilerin zindanlar1nda,mehkemelerin

de direnen kadınlarJ.mızda b irer göster ge ve senıboldürler. 

K•dın Sorunu ve Gelj~jm Çizgisi: 

Kadın sorunu ve geli~im Çizgisi ailenin geli~iminden bağımsız 

olarak ele alınamsz.Onun iÇin burad~ kısada olse e ilen]• geli~ i

mine bir gözatmakta yarar vardır. 

Maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimi,tarihi materyelizm 

anlayı~ına göre iki tlirlüdür.Bir yandan ya~amın gerektirdiği mal

zemelerin üretjlmesi ve diger y&ndan insan soyunun üretjmi.Smegin 

geli~me durumu ve ailenin durumu toplumsal yapıda belirleyicidir. 

Emek az geliımi~se,toplum Çalı~ma lir~nli ve toplu~sal servet o den

li kısırdır ve kan bağları toplumsal yapıda belirleyici konumdadır. 

Bunun yanınde.üretimin gücü,özel mülkiyet,takas,e~itsizlik,i~ gücü 

sömürüsü ve giderek eınıflararssı ÇeliŞkiler kan bağların& d~yalı 

bir sosyal örgütlenmede farklılık gösterir •.• Tarih boyunca,sı

nıfların mücadelesi sonuç getirinceye kadar. yeni bir değj~iklik 

doguruncaya kadar,yeni sosyal unsurlar eski yapıyı yeni ko

~ullara uydurmaya eğilimlidirler.Kan bağıarına dayalı eski top

ı um ,yeni gel i şen sosyal sınıfların çarpı~ınıas ı iÇ inde kaybolur ve 

yeni bir toplum biÇjmj yani devleti doğuran bir toplum bjÇimi ~e

killenir.Artık sınıılar arası zıtlıklar ortadadır
. 

Toplumsal kurumları belirleyen üretim, iŞin ve ailenin iÇinde 

bultaduğu evrim a~aması taraı·ından belirlenir.Aile evriminde ise, 

günümüze degin üç a~ama ·vardır.Vah~i dönemde gurup evlil~i,Bar

barlık dönemınde ilı:i ba~lı oilo,uyıarlık dönemindeki tek e~lililı:, 

'L&ıbi ara aı,amaltilrda var.Ve kadın kölelerin erkeklerin cariyeleri 

olmaları çok e~Uliğe girer, nk iki guruptaki aile tipinde Çocuk 

oneyo aıttır.Ancak,e~itsizliği doğuran zengınliğin ailelerın özel 

mülkiyetine geÇi~iyle iki guruptaki evlilik yani anaerkil toplu

ıuıa dayanan toplum temelinden sarsılır ve hakiki ananın yanında 

hokiki babada toplum sohnesnıa 86yleee Çıkmı~ olur.~ bölümüne 
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göre erkeğin yiyecek ve yaşam lÇin gerekli araÇları sağlama gö

revi vardır.özel mülkiyet ailedede oluşmu~tu.Kedın ev eşyasının 
sahibiydi,erkek ise bu ya~am iÇin gerekli olan tiretim araç ve 
gereçlerinin sahibi idi~ Boşanma halinde:Bu eŞyalar tarafıara 
ait oluyordu.1~bi üretim araÇları iÇinde sürü ve köle vardı. 

Ancak soy zinciri halen Gene'te annelik hakkına göreydi ve mi
rasta ana tarafından kan bağlılıgı esastı.ölen babanın çoCukları 
annenln gens•ine aittir.Ve babanın mirasındin önceleri mah
rumdu.Zenginlikler arttığı ölçüde erkeGin yeri aağlamla~ıyor-
du ve devrim yapıldı,erkek soy zinciri genete belirleyici oldu. 
Ve giderekten kadın cinsinin tarihi bozgunu,alçalışı,köleliŞi, 
y sn i z ine i re vuruıu,unun ilk halkası böylece bu devri ml e tamam
lonmıŞ oldu.Kadının bu durumu Yunan mitolojilerindede i~lenmi~
tir.Kadının ~lçalı~ı,aldıgı durumler vurgulanmı~tır, yani var
olan d~rurn,glin aktarılmı~tır gelecek ku~aklara böylece. 

~arks ve Bngels'in birlikte hazırladıkları fakat yayınlan
msmı~ b1r el yazmasında:"ilk iŞ bölümü,Çocukların doğması iÇin 
kadın ile erkeğin arelarında yliptıklarıdır"(!:actın ve Marksizm 
Yapıtı,s.89) biÇimindeki belirlemesinde i~bölümünün geli~me

si,sını!'lararası çeıi·:kilerinde kaynağını ··tek eŞli evlilik
teki kadın erkek Çelişkisi" ve "ilk sınıf baskısı erkek Cinsi
nin k~dın cinsi üzerine yaptığı baskı ile denk gelir'' diye be
llrlemeleri vardır.(Aynı eser).Ehgels' in bu sözleri ile devr:i
ınizin,günümüzün Çel]Şkilerinin ksynagının ve terr,elinin nereden 
~eldiği ve de kadın erkek çeli~kisinin nelere yol açtıgıda böy
lece vurgulanmı' oluyor. 

Egemen erkek ve de lıı:ar~ıtı, ikinci sınıf vatande~tezilen u
lus kedınlerdan oluşan toplw~sal yapıda,kadının ezilmiŞlig1 ve 
Çektiği sıkıntılar kanımca tüm devrimci-demokratik kamuoyd
nun bilebildiği bir durumdur.Hemen hemen her ins&no~lu bu du
rumu yasarnı boyunca pörmüştür,gözlemiŞtir.Daha dogruau kadın ve 
erkek ya~amının temel inde kad.ının üretkenl i ği vardır.Ancak üret
ken konumundeki bu kadın,ürettiğinin sahibi değildir.Uretti~i
nin s~hibi erkek;baba,karde~tkoca ve bu ağa 1 da olabilir, pat
ronda olabilir.Daha doğrusu erkek toplumudur.Egemen sınıflarla 
birlikte kadın ü?.erinde hak sahibi erkek babadır.Ancak bu hak 
sahipliği zamanla el degi~tirebiliyor ve de erkekler zaman 
zaman bir diğerinin yerini alabiliyor.Sahiplikle birlikte olu
~an bu baskı ve sömürü genelde erkekÇi toplumun yararınadır.'lop-
1 u mda her ~ey öyle s ine erkekle!";lm i ~tir k i, değer yargılarında öy
le si bir bakı~ açısı vardır ki:"erkek gibi kadın",.ierkek söztii•, 
·•saçı uzun aklı kıea"t'eksik etek;ı gibj kavramlar geçerliligi 
gösterir kıstaslar olmuŞtur beyjnlerde,tavırlarda ve toplumsal 

yap>da: Erkek 
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merkezd ir, bu toplu::ısal yapılarda. Örneğ in,Kürd is tan toplumiliıda er

kek egemen bakı~ı öylesine ağırdır ki,bir insanın an& adıyla aaıl

ması a~ağılayıcı bir durumdur.Hemen hemen bu durum Şark toplumla

rının hepsinde vardır.Araplarda baba büyük oğlunun adıyla anılır. 

"Ebu Leyl", .. Ebu Mıhemed" v.e. Büyük çocuk kız dahi olssı,kız.ın is

m;yle anılmaz.Bazı hallerde (erkek Çocuğunun olmaması hallnde) kız 

ismi ile anılabilirde,anılmayabilirde.Olmayen bir erkek çocuğu is

miyle anılır geuellikle. 

Ustadlarca kadınl•rın toplumsal üretici Çalıışmalara katılımı 

ile,küÇUk aile ev ekonomisinin o aptalla~tırıcı ve bunaltıcı kıs

kacından kurtulunacağını ve toplurnda bağımsız bir yer edinilecek

leri vurgulanır.Ancak,kbpitalist toplumlarda bu oluŞumun gerçek -

le:,;mes:tne raj$men kadlft; tiırlilda,fabrikada,serbest meslekte çal_J.I!I- · 

masıyla yani kısır üretimden toplumsal üretime geçmesiyle Zincir

lerinde bir azalma sözkonusu olmaktamıdır? diye kendi kendime çok

ça sormuı:ıumdur. Yil ni toplumsal k:urtuluı, olmadan kadının çalıı,m·a 

bPya tına a tılnıasıda kurtuluşu iÇ in yeter ı i değ il d ir. Çtinkü, ev iı:ı

leri yine kadının sırtındadır.Zincirleri azalmamıŞ,c;ksine artmıŞ

tır.Ancak bunun yanında kadın toplumsal yapıJaki geriliğinden kur

tulmuŞ,sözsahibi olacak duruma gelmiş,dünyayı tenıyabjlecek konu

ma gelebilmi~tir.Kadının tam kurtulu~unu sa~layacak,dünyayı tanı

dıktan eonra,dünyayı değiŞtirme eylemlerine geÇjşjyledir.T.am ki

Şilik kazanmasıda ancak böyle olabilir.Pakat toplumsal cendereler 

öylesine yoğun çalışmaktadırlar ki,kıskaÇlar öylesine sıkı yapıl

mıştır ki,kadının kolaylıkle böyle bir i~leve girmesi zor olsun 

dlye. 

KapitQlist ve pre-kapitalis üretim biÇimlerinde k8dının ü

retken olduğu çok QÇıKtır.Tarlada çalışır, biriye gider, biriyi 

giderkende Çocuğunu bohçasıyla sırtına bsğlamı~tır ve birkaç 

tane e ide eteğ ini tutunarak yanı baı,ında g'i tmekted ir. EV dek i i~

lerde onun sırtındadır.Yani üretir ve· de Uretir.Urettiklerinden 

ne kadarında tasarruf hakkı vardır'? Yine herŞeyin sahibi ••kadir 

erkek" değilmidir? Kadın fabrlkada iı,Çidir,öğretmendir,doktardur 

v.s. ,v.e.Yine ürettiklerinin kaç ta kaç,ını kullanma hakkı vardır? 

toplumsal ve hukuksal yasalar kar~ısında? Kaldı ki,Çalışan kadın 

yine akeam evine döndüğünde o kısır ev cenderesinin kıskaÇları 

arasında değilmidir?Çocukların bakım ve beslenme sorununu kim 

hal edecektir? EVin toparlanmaeı,temizlenmesi kim tarafından ya

pılacaktır? Yemekler yine kim tarafından ~zırlanacaktır?.Bu so

ruları dahada çoğaltabjliriz. 

Fabrikada jşÇi lcadın,tarlada emekÇi kadın artı-de~erleri i-

le ve nantlarıyla iŞverenler sınıfını ya~atırken,evde erke~e 

hizmeti lle,doğurganlığı ile,beslenmeyi sağlayacak hlsmetler; Uret• 
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mesiylede maddi hayatın yeniden üretimini yapmamakta mıdır .-f 

TOplumun idamesi bu maddi hayatın yeniden üretiminde de

ğilmidlr? 

Son günlerde ~lirkiye toplumunda kadın ve küçük çocuk eömü

rUsUnü yoğunla~tıracak alternatifsel bir öneri d~ha piyasaya 

sunulmu~tur.Finans-Kapitalin siy&sal temsncnerince;T.C baı,

bakanl. Turgut özal'ın "atölye evler-fabrika evler" alternatif

sel önerisi Türkiye gazetelerinin ba~ puntolarında yer alır.Te

kelci burjuvezi,finane-kapital ve pre-kapitalist kurulu~larınca 

eskiden beri ba~vurulan bir eömütü biÇimidir,atölye ev)er uygu

laması.Kadın,çocuk ve yaşlıların günün her saat ve dekikasında 

çalıştırılarak elde edilen bir aömtirüdür.Günümüz iÇin daha bU

yUk bir önem ta~ımakta bu uygulama.ÇünkU, rt i~Ç i çıka rm& yasağı<~ 

yas~l olarak kaldırıldı.özellikle ilerici,devrimci i~Çiler yo

ğun olarak i~' ten Çıkarılmaktalar.Ayrıca,bu uygulamanın yarar

ları var;i~verenler,sanayici-dı~ satırncı ve tüccar iÇin;örgüt

lü i~ gücüyle kar~ı karşıya gelinrnemekte; i~ yasasının i~Çj 

lehine olan hükümlerinin uygulama alanı kalmamakta.AtBlye e

vin çalı,anlarının i~ sahibi:sanayici,tüccar,dı~ satırncı üç
lüsü ker;ısmda örgütlü gücü olmadığı ıçın Toplu Sözleşme gl

bi bir veeibe altın•d• girilmemekte,aigorta primi gibi i~Çj 

lehine olan sıkıcı bir yüktende böylece kurtulunmakta.Dalıa yo

gun emek karşısında daha alt ücret ödenmekle yararler Çok faz

la gıveren kes im i iÇ in.vünümüzde bu önerinin s eç imi al terna

tifsel olarak sunulmasının nedenleri yukarda belirtilen neden

ler oldugu gibi,kanımca en önemli nedenide;çalı~anlerın ekono

mlk terminolojislnde lnformal-gayrı resrnj sektörün ÇalıŞan

lilrı oldugundan modern proleter ruhunun ve anlayı~ının dogına

yıŞıdır.Bunun yanınd~ çalı$anların yasal ve sosyal güvencele

rjnin olmayışı,örgütlenme ve dlrenme imkanlarının clmsyışı,hak 

arama merciierinin bulunmayışı gjbj nedenlerde sayılabiliair. 

Bütün bu belirlenenler,kadın sorununun varlığ,ını anlatıiln 

gerçekler.Bu gerÇekler dünde ya,anrnıŞ ve tespit edilip günti

müze kadar gelinmiŞ.Yarınd; sürecek t~bi.Bizlere dü~ecek gö

rev,bun~~ altındaki nedenleri eçıp de~mek,nedenleri su yüzü-_ 

ne çıkBrıp one göre önlemler almak,daha do~rusu hayatı tanı

makla bjrlikte değiŞtirmeyi önümüze koymaktır. 

Nedenlerin başınd~:yukardado açık açık belirtildiği gibi 

özel mülkiyetin dogu~u ve bu doğuştan kaynaklanan erkeğin ka

dına bakı~ açısıdır:Kadınları cinsel nesne olarak görmek ve 

bakmak,o muhtevada yaklaşmak,kadınıarında bu bakı~ aÇısını böy

lece kabul edip o pozisyonların devamında sürgit etmeleri.Ge-
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Çerli olan tavır,stirgit tavrı.Ancak kadınlarımızdan çel
iŞkiler:in 

kaynağının toplumsal eŞitsizlikte olduğunu görüp, buna uygun müca

dele iÇine girerek sava~ verenleride var.Bunlar devrimini ta

ıı.aııılamıı, ülkelerde başarı hal inde. Ya devrim :in i yapmamı~ emperya

list aşamadaki;orta ve az gelişmiş kapitalist ülkelerdeki uğraş ve 

ba~arı hangi oranda?.Ona bir göz atmakta yarar var:Burada dile 

getirecebimiz Çelişkilerin kaynağını toplumsal e~itsizl~kte oldu

ğu-nu görmeyenlerdir. 

Bir burjuva ideolojisi olan Feminist bakıŞ açısı ve feminizm

de;kadın sorununa ve kadınların durumuna tepkisel bir Çıkı~tan 

kaynaklanan bir bakıŞ açısı ve ideolojisi olarak görmek ve ince

lemek gerekir. 

F~minizm,feminlstler ve birtakım burjuva ideologları ve de 

onların devrimcj saflardaki uzantıları açısından kadın sorunu bir 

cinsiyet sorunu olarak görülmüş ve o noktada da Çözümler ö neril

mi~tir.Yani varolan egemen bakış açısı ters bir uçtan alınarak bu 

kez tersi ucubeler iÇine gi rilmi~,toplumsal bir sorun olan kadın 

sorunu toplumsal yapı iÇindeki yeri ve karma~asıyla çözümlenıneye 

değil;sadece egemen erkek toplumunda varolan erkek uygulamaları

nın kadınlar tarafındende sürdürülmesi ve ''erkek özgürlliğü"ne kar

~ın,"kadın özgürlüğü" gibi gerçekte özgürlikle alakası olmayan 

kavramlarla sorun anlatılınaya çalışılmı~ ve "Çözümler•• önerilmi~ 

olmasıdır.Burjura toplumlarında feminizm ya~am bulmu~tur.Öylesi

ne ters ucubeler yaratılrnı~tır ki,sonuÇ sadece ve sadece Çürüme 

ve yozlaşmsdır. 

George SANTitl9.yüzyılda feminizmin kahramanlarından biridir. 

Kadının bir sürü a~ka hakkı olduğunu iddia eder.(Sanki erkeğin 

bir sürü ~~ka hakkı olduğunu savunmak doğruymu~ gibi ve de er

kekÇi toplunıda bu tür uygul;amal&r çok doğru bjr davranı~ biÇi

miymiŞ gibi,kadınada bu hak tanınmalıdır diye çırpınır feminizm). 

George Sand ve de burjuv;a ideologlsrı ve bunların Marksizm-Leni

nizm•deki uzantıları kocanın otoritesine karşı Çıkarlar,a~k özgür

lüğü iÇin milcodele ederl&r.r.adının evlilikteki bağıınlılıi!ı protes

to edilir,ancak kadın bağımlılığına neden olan toplumsal yapıdaki 

köklere inmekten kaçınılır.Halk kadını ile uğraşılmaz.Bunlarla 

u~raŞılırsa meselenin kökenine inilir ki,o zaman farklı çıkı~ 

yolları bulunacaktır.Bu da burjuva ideologları iÇin geÇerli bir 

yol değildir.Georg~ Sand ve yanda~larının sızlanmaları,burjuva 

entellektüellerinin sızlanmalarıdır.Ve yapılan isyanlar bencil

dir,sadece kadının kendi Şahsiyeti ve bireyi vardır, toplum yok

tur.Kar~ı Çıkışlar bu noktadadır. 

. .. / .. 
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11 :&ı Güzel Düny.a•·nın yazarı Jean Baby 1de aşk özgürltiğtinü 
eavunmakta.Bu anarşjk isyanlard& tek eŞliliğin çürtitülmesi ve 
kadınların ort.akliıŞ& kullanılmilsını öğtitleyen ttkaba komünizm" 
ve de serbest a~k adınada "evrensel fahi.,el i~e" varan yaygın 
bir ba.,ıbozukluktur Çözümlemeler ve önermeler.Bugün emperya
list aı,amaya varmış ülkelerdeki uygulamalôir çogumuzca bU:in
mekte.Karşı cinsin yok sayılması gerektjgi noktasına kadar va
ran tepkisellik,kQdınla kadının birlikte yaşaması gerektiği 
ucubeye kad•r varmı~tır bozukluk ve Çürüme. 

Feministlerin,bir kısım burjuva ideologlarının ve devrim
ci sat'larda uzantılarının yaygınla~tırmaya çalıçtıkları "ÖZgUr 
a~k:' nedir? sorusuna yönelmek gerekir kanımca.GerÇek özgür aşk 
tistsdlarca,üretim iliŞkilerinden gelen dıŞ baskı ve toplumsal 
baglardan kurtulamayan iÇgüdülerden temizlenmiı, olan aı,k dır 
k i; özel mülkiyet nı yok oluşuJ üretim araçlarının kamu mülk i
ye t ine geç iŞ i yle ,yoksulluğundcı ort.Jcian kalknıasıyla gerÇekleŞ e
b llecek keırşılıklı sevgiye dayanan bir olgudur. iki varlığı 
biribirine perÇinleyen hesaplardan,önyargılcırdan uzak.serbest 
irade ile oluşmuş serbest rızaya aayanan bir seÇimdir.İlk an
larda bedeni bir heyecan ve mutluluk önsezisinden ibaret olan 
aşk,birlik ve beraberlik iÇinde zorluklara ksrşı direnÇ iÇin
de,mücadeleyle,özveriyle yücelir ve de sürer. 

Bir Sovyet ~airi olan Stephan CHTİHİPATCHOV•un aŞağıdaki 
mısraları sorunu açımlayıcı ve tanımlayıcı niteliktedir.Şair 
Şöyle diyor: 

"AŞkı sevmeyi bilmek lazımdır. 
•Seneler geÇer (geÇtikÇe) onu iki misli sevmeli. 
11 Aşk,bir sıra üzerindeki bir iÇ çekiŞ 
"Nehtap al tındaki birkaÇ adım değildir. 
11 Bu, beraberce yaşanılması gereken biitün b :Ir hayattır. 
11 AŞk! ilısanın, iyi b jr !!!arkı diyeceği gel :lyor. 
"Ve iyi bir şarkı bestelemek kolay de~ildir. 11 (Kadm ve 

~arksizm Yapıtı,s.70) 

Yine feminJstler ve de devrimci saflarda hayat bulmuş bur
juva görüşlerinin yayıcılarının bir kısmının savundu~u ~ser
best aı,k" konusunu Lenin'de Marx gibi mahkUm ed:lyor. Bolşevik 
Portısı 'nden bir kadın yoldQŞ olan İ.ARMAND'a kauın i~ÇJler .i
ç m nserbest aşkın" gert:fkliliğini savunan maktubuna,Lenin 1 .in 
verdiği cevapta:Lenın görüşlerini QÇık seçık koymuştur.Lenin 
cevabında:"serbest aŞk,kadın iŞÇiler iÇin bro~ürde yeri olm&
yan bir burjuva hak iddiasıdır;Serbest aŞk,aşkın ciddi sorun
larından ksÇınmak,çocuklarla engellenmemek,kocalarını aldatmak 
isteyen burjuva kadınlar tarafından göklere Çıkarılır" 
demektedir. 

. .. ; .. 
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Aynı konuda Lenin'in Clara ZETKiN'le uzun süren polemikleri 
vardır.Clara Zetkin,"Defterimden Notlar-Lenine oldugu gibi-" ya
yınladığı eserinde bu polemiği detaylı anıatır.Ancak buraya özet 
biÇiminde aktarmayı yararlı görtiyorum.Konunun gtincelli~i ve devrim
ci saflarda varolan sapmalara ve yorumlara karŞı bir silah olur, 

inancındayım. 

Clara Zetk»ı Lenin' i ziy&retinde,Alman Sosyal Demokrasi Parti

sinin ve Rosa Lüksemburg'un devrimci mücadeleye çok büyük sayıda 

kadıaları çekmeye çalıştığını, tıir K.iiiidınlar Gazetesin in yayın

lanmasında diretici olduğunu,Partininde iŞÇi kadınlar arasında 

çalı~maları iÇin bir pl8nın olduğunu söyler.~enin birtakım açık
lamalar yaptıktan sonra:"Bizim ve bütün dünyanın emekÇi halkınln 
yapacakları çok büyük işler var daha, bu s iz in proleter kadınları
nız& ne ilham ver iyor?Prol eter sınıf b H in Çler i ne d '.izeyde? :tlg i
leri ve faaliyetleri,hareketin politik isteklerinde toplanıyor mu~ 
Düşünceler in odak noktası n ed ir? 11 d iye sorU.uk tan sonra, devamla; 
"Hamburg'ta yetenekli bir komünist kadının fahiŞeler iÇin bir ga

zete çıkardığını,onları devrimci mücadele iÇin örgütlerneye Çalı~

tığını duydum··,diyerek bu konudaki eleı:;ıtirilerini belirtir.Ve fa

hiŞelerle ilgili devrimci dtiı,üncelerini açar.ünla.rı,mtilo<:iyet i-

•ıiŞkilerinin ve de burjuva tcplurrunun melün ahlaki iki yüzlülü

ğünün kurbanı olarak gördüğünü,sorunu bu biÇimiyle ele alıp koy
mak gerektiğini,bu sorunun devrimin] yapmı~ Sovyet Rusya'da aos-
yal bir problem olarak varlıgını sür-iürdüğünü, fa h iŞeler soru-
nuna çözümün ancak,onların üretici Çalısmaya .rııktarılınası He mürn
klin olabileceğini belirterek,"Clara seninde bu konuda günah def
ter:in bir hayli kabQrık, iŞÇi kadınlarlaı okumaı ve tartı.Şma iÇin dü

zenlediği-niz gecelerDe cinsiyet ve evlilik sorunlarının önde 
geldiğini söylediler bana.Bunların,senin politik öğretimjndeki ve 

eğitimsel Çalışmandaki ilginin genel konul.rıırı olduğunu söyledi
ler ••• Bizzat Almanya'daki durum bütün proleter devrimci güÇlerin 
en büyük birliğlnl gerektirirki,böylece süregelen karşı devrimci 
saldırıyı püskürtebHsin.Atr,.a aktif komünist kadınlar seks sorun

larını ve evliliğiD- 1 geÇmiŞ.~imdiki ve gelecek'- biÇimlerini tar
tıŞmakle meŞgulla~.İ~Çi kadınları,bu sorunlar üzerinde .aydınlat
m.a7~ en önemli görevler] -oıarek kabul ediyorlar.Viyana 1 da da bir 
kadın komünist yazar tarafından yazılmış olan cinsel sorunlar ü

zerindeki bu broşürlin çok ilgi gördüğü eöylendi.Ne saçma broşür(!). 
İ~Çiler,bu broşürlin iÇinde doğru olanı çok önceleri Babel'de oku
dular.Bu broşUr,sade~e sıkıcı ve önceden hazırlanmış biÇimde de
gildi;bu brottir,burjuva toplumuna karşı yönelen etkileyici aji

tasyon bjçimindeydl.Freud•un sözü edilen hlpotezi broşüre blll.ııı

sel bir görünüş vermek iÇin kullanılmı~ ••• Bu teorinin (Freud v.s.• 
lermin ürettikleri cinsi-
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yet teorisi-EN) orta~rs Çıkarılması ne kadar isyancı ve devrimci 
ol ursa olsun, son ·tahl ilde tamamen burjuVii teor is id ir .»ı teliek
tüeller ve benzerlerj bu koauya özellikle meraklıdırl&r.Parti
de sınıf billnCine ulaŞmış militan proletarya arasında bu teo
riye yer yoktur" diye görüşlerini belirtir.Ancak ülara Zetk:in 
bu konuda kendisini savunma iÇine girer.Lenin 1 in kendisine ce
vabı ise yine çok yönlü,cevabın konumuzu ilgilendiren kısmını 
yine -3uraya akteralım:n •••• Bu konuya yaklaı:;ıım neden yeterli ve 
t-rarks is t değ il? Çtinkü seks ve de evlilik sorununa temel sosyal 
sorunun bir kesimi olarak bakılmıyor.Tıam tersine,temel eoeyal 
sorun,seks sorununun bir parçaaı,bir eklentisi olarak gösteri-
l ir ••. Alman prol etaryası iÇ in .sovyetler inde VERSAY Andla şması
nın sorunu ve bu sorunun kadınların h~yatlerı üzerindeki etki
si, i~sizlik 1 ücretlerin azalm8sı.vergiler ve diğer sorunların 
halli güna.emde duruyor". Ve yine devamla, bu kez sorunu gençlik 
tirgi.,;.t:eri aÇı<=ıından ·ele alıyor ve de diyor ki:ttAyrıca bana,se-
n in genç ı ik örgii tl er inde de c in s iyet sorununu, başlıca konu ol
duğu ve bu konu üzerinde çok zor konuşmacı bultm.duğu söylendi. 
Bu saÇmalık, özellikle gençlik h.;;ırek~ti iÇ in zararlı ve tehlike
lidir.Bu sacma davr8nıŞ,kolayca cinsel hayatın a~ırı tahribine 
ve genç insönl.:~rı.n sağlığının ve de gtici.inün boŞuns harcanmasına f 
varır.Bununlada savaşmalısır- .Gençlik hareketiyle,kad~lar ha
reketi arasında hiÇ bir bağlantı eksikliği yok.Komtinist kadınla
rı:,jız her yerde genç inaCJnlarla yöntemli bir biÇimde iŞbirliği 
yapmelıdır.Bu i$birligi anneliğin bir devamı olacak ve bu iŞbir
ljğini y~kseltecek vede bunu bireysel alandan toplumsal alana 
y~_y.acaktır· diye oelirtir ve bu mjhverde tartışma uzar.Bu tar
tışma incelendi,ı inde »üyük Ekim Devrimi önderi Lenin' in sortm
ları ne denli bütünlük iÇinde ;alarak,diyalektik bağlantılarıyla 
sorunu kavrayarak yerli yerine otuf\uıunu ve sorunlara tümüyle 
açıklık getirdiği görülebilinir.Kadının kurtuluşunun gerÇekte na
sıl olabileceğini,bunun iÇin toplummda kurtulması gerektigini 1 

bu boyutta mesel ey i diyalekt ik kavrama v.e ya~ama geç irmedir,Bü
yük Devr]m Cmderi Lenin'de olan.Konu bUtUn boyutlarıyla kavran-
dığı iÇin-,sosyal yaşama aktarmada da tartıŞmadan çıkarıldığı 

gibi tltizdir ve de endişelidir Lenin •• 
Nasıl endiı,eli olunrnasın ki?·: tnusal ve ibplumsal KurtulutŞ 

i çin yola çıkanlarımızın hiyerarŞideki yerleri gereğj ve sorum
lulukları kat kat f;azlQ olanların tarnda yukarda &lıntısını yap
tığımız tartışmadaki gibi, "b•Şk• sorun yokmuş gibi, sadece cinsel 
sortınlar ve evlilik sorunları varmış gibiu günün esas sohbet ko

nuları olarak seÇilmi~ ve iŞlenmi~tir.Bununla birlikte gUndemin 
baş konusu Avrupa'dır.ÇUnkU, "cinsel özgürlUgttnoı, "ser-

•.• 1 •• 
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best aŞkın"da Çok rahat yaş&m bulduğu bir olandır.Avrupa.Tasfiye

cilerimiz iÇ in vazgeç Jlmez bir ·aıan,ayrıeada alab_jldiğine "ve.

rimlillk" taŞ>yor.(A.ncak geç kalınd>,verımliU!li daha önceki fa

tiblerince çarçur edildi).Birinci tasfiyeci kUğin,tasi'iyede kul

landığı silahlardan biridir,Avrupa•ya Çıkarılma. Onun iÇin ne yol

lara ne zahmetlere değinilmi:":Jtir.Hele birde zengin biri ile çıkı~ 

olursa durum daha bir iÇ açıcı olur.Kahrolaaı sava~,insanların 

zenginUklerinide ne Çabuk çarçur ediyor.Bunun karŞ>s>ndo tutula

cak yolda var ve tasfiyecilerimiz biÇbir şey olmarn>Ş gibi yolla

rına devamla ııverimli" alanil Çıkarlar,ancak verimli alanın fa

tihlerinde de iŞ kalm;ııuıı,,hea-ap y:ine boşa çıktı.EirŞey olmaz, ba~

ka hesaplar tutar nasıl olsa. 

ikinci tasfiye eyleminin ba~ kahramaaı ise,g~rçekte tam bir 

Avrupa hasta~ı ve tutkunu.Daha doğrusu Kürdistan• ı Avrup&•ya ta

şımakla iŞin kestjrıneden kapanacağı düŞüncesinde.o da Çok açık 

bir biÇ :i md e Avrupa' yı ve Avrupaya çıkarılmayı işlernek te.wern inde 

var uoğrusu,eh!Oylesine bir anlatım V8rki insanın eljnde değil: 

gidip görmemek,bulunulan alanları terk etmemek.Arkadaş açık oy

nar,kapalılıg~da gerek yok,çok ~eyler vaad eder,ancak arkadaşı

mızın önemli ojr özelljğjde sözlerini Çok çabuk ~tması,onun i

Çinde o vaatlerde unutulur.Ancak,bir Kez hastalık boy vermi~ti 

btinyelerde,vaadler yerine getirilmesede insanları>r.ız yol ve yön

tem bulacaklardır k en d Her ine vede öyle ol ur. Arkada~,: ıırıız o k adar 

bol keseuen atiırki, insanların duygulilrı ile öylesine oynar ki 

bazı vaadlerle götüreb il dikler in l6.e alanda başı boş bırak ır • O ka

dar yemin billaha karfiın.Ayrıca birde alabildiğine "htimanist·' 

tir aı'kiu.ia::nmız,avrupoillı dostlarına kendisini öyle anlatır • .ı\ca

bQ; yapılanlar karşısında halen dahi hümflnist sözcüğünü ağzına 

alabiliyor mu diye za:ı;an zam.-n dli~ünmüŞümdür'?!Arna,yavuz hırsız 

herza1naın ·güçlüdür·;,derrıor&lize edilmekten veya olma·ın.an rahat

lıkla dem vurul&ıb il in ir. I:emoral izedek i ttena i payını ve de kendi 

demoral iz ı:.- :n.aı ini hatırıamadan. 

Cl8ra Zetkin 1919 J•:art•ınıia hastadır. iyileŞir iyileşmez ASDP 

lle tüm ilişkilerini kestiğini Han eden Jir bildiri kaleme alır. 

bildirinin bir yerinde ı, öyle der: 11hiÇbir zaman iktidarsızlıkla

rını gördtiklerimin,demoralize olduklarına şahit old.ul..larımın ya

nında olmuyacağım.f:ayatta olduğum sürece politik ölümün yanıma 

yaklaşmasına iz in vermeyeceğim. n (Lenin' in Bütün Dünya Kadınıa

rına vasjyetleri,Clara Zetkin,~orun yayınları S.2u) 

Bu alıntıdan anlasııacagı gibi,örgütlerO..en ziy~de örgüt ele

rnanları ve örgüt y~ tk il 1ler i demoral ize olmaktad:ı.rlar.Iı1antıklı 

olandaı bu.Zaten dünü anlatacağıınız yazılarda da bu Çok kolayca 

..• 1 . . 
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anıaı,ılilcaktır.Bütün bunlar tarihe msı edilmelidir. Ve de ediJe
cektir.Kapalı kapılar ardında kalmaınalıdır.Olanların aktarılması 

Kürdistqn devriminde tarihi bir görev olarak karşımızda durmakta
dır. Dünya llevr jmc i hareket in in DüNü b ize yeter! i b ir b jÇ im de an
latılmamıŞtır.Satır aralarında ve ideolojik mücadele düzeyinde 
olan geliŞmeler aktarılmı~tır,bu bir eksikliktir.Dünün yeterli 
bir biÇimde verilmeyiŞi dünden beride iÇinde bulunulan ideali
zasyonlar,devrimci olunmasından dolayı Şahsa olan güven değilmi
dir kitbugünkü bınıalımın nedenlerinden biri?.tnsanlarımızı idea
lize ettikÇe etmiŞtik.Ancak bir devrimcinin değilde,kişilikli 
bir ineanın dahi yapamıyacağı Şeyler önümüze Çıktığ~nda vay be(!) 
buda olabilirmi? diye üzüntü ve tiksintilere düŞtuk.Bütün bu~ 
ı~nlara karşın demoralize olan Diz olmadık,yine o eylemin sahip
leri oldular.Ancak, 11 zeytin yağ~ gibi suyun üstüne ç~kma" küÇük 
burjuvaların ve oportünistlerin k8rı olduğundan Şimdide suyun 
üstQ~de k~löbilmek iÇin;su sporları eksersJzlerini geliŞtir-
mek te d jrl er. 

örgüt 
Bazı dost; elernanl6rınc;ı yapılan tartıŞmal.arda npolitik ölti" 

yaratmamo:ık gerektiği vurgulanır olunmıı.$tu. (Ancak kendilerini H
gilendirenlerin böylesi devri.Lci harekete ve kitlelere büyük dar
beleri olmama-sına rağmen alabildiğine açırnasızdılar ve onları 
kabulden uzaktılar).o tartı~m~yı yürüttüğümüz ve Şimdide mevta 
olmak isteyenleri diriltmekle uğraŞan yolda~lara ~unu belirtmek
te yarar var: .İnsanın kendisi politik ölümüne karar verip on~ uy
gun eylemler yapmazsa,politik ölü olamaz.Politik ölümdende kurtu
lusun yolu vardır.o da Leninizm'de çok açık bir şekilde belirtil
mi~tir:ÖZELEŞTİRİ.Dediği-miz gibi akl8nmanın yolu özeleŞtiridir, 
su aporu ekaersizlerini geliŞtirme değil •• 

incelediği-miz konuyu yani feminizmi vurgularken ~unuda be
lirtmekten geçmemek laznıdıl'~Kapitalizmin kaleleri olan ve bUr
juva ideolojisi olarak ye:;ıam bul.an feminizrnin yaygın oldugu 
ülkeler:cinsel bunalımlar ve seksler aras~ savaşın egemen ol
duğu,şahsi menfaat hırs~ ve korkunun,acımazsızlığın kol gezdi
ği tilkelerdir.Aile düzeni yoktur ve çocuklar küÇük yaşlardan 
i tibaren sokaklarda seka ve uyuşturucu taliroleri yapmaktadır
lar.Toplum,her yanıyla kokuŞmu~ ve çürümüşlüğe dönüşmü$tür. 

Toplumu anlatan ranıanlar ve filimlerin seyri ile durum bir 
o kadar açığa Çıkmaktadır.Dallas filmi bile başlı başına Ame
rika toplumunun yapısı ile ilgili Çok şeyi anlatıyor anlayanla
ra. Tabi bu örnekler artır:ıibil jnir. 

't'reudçül üğe gel ınce :Ailenin bütün gel iŞ me ler ini yanlız c in

siyete bağlar ve kadını c.insel sınırlar iÇ:ine hapsederek 
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gelenekÇi toplumun bakış açısını ~arklı bir biÇimde yineler.Ka

dın,ekonomi,sosyal gerÇeklerden ve de tüm geliŞme ve olu~maların 
dıı,ında aadece cinsel varlıktır,cinsel bir +utukludur.,Sigmund 

Freud'a göre. 

Jean Paul Sartre ve Simone De Beauvoir 1 ın önderleri oldukla
rı Varolu~Çulukta ise,kadın erkeğe göre belirlenir,farklılık gös
terir;erkek: mutlaktır,kadın ise öteki ve kadının kurtuluşu iÇin 
teklifi ıse,erkek ;ç;n değil kendisi ;ç;n ya~aması,kendisi iÇin 
yaratıldığından kendi kendini isteyerek gelismesj gerektiğini 
belirtir.Yine toplumsallıktan uzak bireyel çıkıŞlar,ne dediği 
ne ıstediği belli olmayan "varoluşçu alt yapı" gl bl bel ırleme
lerle var olan burjuva düzenfil devamındQn yana tavır konulur. 
Sadece geleneksel anlayışa tepkiyi törpülemedir yapılanlar öz
cesi. 

Türkiye basınıda incelendiğinde feminizm ve feminist anla
yı~lardan kaynaklanan davranı~ların sık sık sergilendiği,bir 

akım ol.r;ırak ortaya çık tıkları tkap i tal iz m in kale s i ülkelerdek i 
gibi çürüme ve yozlaşmanın bu alandad~ başladıgı görülür. 

Sibel Özbudun adlı bir ara~tırmacı "aiÇin feminizm değil" 
adlı bir yilpıtını sürer kitap piyae:asına.Kitaıbı jnceleyemedikt 

sorunsalını yakınan bjlmiyoruz .. r<ıurat Belge yönetimindeki Yeni 
Gündem dergisinin 9.sayısında:A.Düzkan ve H.KoÇ;"EmekÇi Sibel 
•cadıların teorisini ;alt üst etti 11 diye bir ele~tiri yazıları
nı yayınlarlar.EleŞtiri seviyesiz bir yazı ve kendilerince,ıe
minizm korunmaya Çalı~ılır ve bir yerdede Şu belirlemelerde bu
ltınurlar: "S i bel Özbudun 'un fem in iz me b ir alternatif olarak ( abç.) 
sunmaya çalı::;ıtığı sosjalist mücadelede dahil hiÇbir hareketli-
lik bugünuen yarına kimsenin karnını doyurmaz. O yüzden bas-

kıdan rahatsız tüm toplumsal kesimlerin bu tür aldatmaca
lara kar~ı karnı toktur ve toplumu dönüştürme mücadelesi iÇinde 

yerlerini iilaci:ıklardır.'' Bu belirlemelere karşı cevaplarını su

nar S.özbudun.Benim burda belirtmek istediğim,"feministlerimizin" 
soruneallirı.O da sosyalizme dü~manlık.Ve Sosyalizmin feminizme 
alternatif olaciiğı iddiaeı.Bütün bunlar yukardan beri uzun uzun 
anlattığımız ve diğer burjuva ideolojilerinin gerçek iŞlevinin 
ne olduğunun &nla~ılması iCindi.Hele emekÇi k~vramına dü~manlık 
ve dalga geçmeye Çalı~mak kesinlikle affedilecek bir tutum değil
d ir. 

Bütün bu burjun ideolojileri ve burjuva ideoloj ısınin dev

rimci safl8rdaki uzantılarının bir amaca hizmet ettikleri belli
dir.O da düzenini yaşatabilmektir.Bunun iÇin,eahtek~rlıklar• 

b.ii~Vurulmilkta, al da tma ca karşı çıkışlar yapılmaktadır. GUçsüzlük
lere karı,ı kesin bir ;özüm önerneri yoktur.Kesin çözüm önerisi 
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~arksizm'dedir:Kadın ve erkeğe aynı kavg&d8 birle~mesi iÇin çağ

rı yapan yine l'f:arks izmd :ir. Toplumsal kurtuluşun sağlanmasıyla, sos

ya 1 i zır.in zafer i ile kadının kurtulmas ı mümkündür. Sosyal iz m inde 

kurulması ve toplumsal kurtuluı,: iÇinde kadınların fiilen ka

tılımı şartı vardır.Kadınl~r mücadeleye katılmszlarsa toplum

sal kurtuluşta olmaz. 

Kadınlar Arasında Çalışma Uzerine: 

Kadın yığınlar arasında Tbplumsal ve Ulusal Kurtuluşun ge

rekleri ve nedenleri ile ilgili çalışmayı yaparken,daha doğru

B'Il politik çalıfJmalarımızı götürürken önemli bir biçimde erkek

ler ve erkek yoldöŞlar arasında kadınlarla ilgili ebitsel çalı~

m~lsrı y~prnak zorundayız.Çünkü sorun bir anlayıŞ sorunudur ve 

anlay~şların gelenekeel yapının biÇimlendirdiği k~fal~rın Bnce-

1 ikl e def: iŞmeai gerekmekted ir.Len :in • in yine Çok öneml i b ir sözü

nü buraya aktarmak geçmernek lazım:"Komünisti iyice kazı altından 

bir filisten çıkar.'' 

GünlUk yaŞamı gözönüne a-lırsQk;erkek,koca ve baba huzur,aü

kun ister evde. "Çelısmı~tır,yorgundur",kaldı ki,ev i-'Heri gibi 

bıktırıcı ve ~ptalla~tırıcı detaylarlada fazla uğra?mamıştır.Bir

de ev iŞlerinin biteviyeliğide gözönüne alınırsa,kadın süresiz 

Çalı~ma zcrundeıdır.çocuk: bakımının zemanı yoktur,gecesi gündü-

zü yoktur.Yani kısacası,ev i~leri demek kadının kendisini lüzum

suz ayrıntılarla,Sitmez tükenmez i~lerle gece gündüz demeden ken

disini fed~ etmeeidir.Buna rağmen,proletarya bilincini ta~~yanlar

da huzur ve dinlenmenin gerekliliğini -birilerinin feda olmasına 

rağmen- kavramışlar:iır .Hele bu 11 proleter b ilinÇli uneurlar11mız mu

heceret ya şam ında b iraz daha hu~ur ve rahat düşkünü olmu~larsa, 

11kollek t if" yaşamda eğer iŞ i götürecek iyi n iye tl i unsurlar Vilrfilı, 
a 

dün kadın/nasıl muamele ed ilrniŞse bugünde ondan farklılık yoktur. 

O iyi niyetli unsurlar& karşı birde nsılah var:" k:ısır iŞler bıra

kılır iyi nJyetlilerin eırtına.insanlarımız ise,büyük işlerin a

damıdJ.rlar(!) .Bu tür kısır i~lerle uğraşıp ke:aci ller ini niye yer

sun ve de fed~ etsinler ki! Birde bu iyi niyetli unsurl;ırın iÇin

de k&dınd& varsa işler dahi kolay sırta yıkılmay8 çaılışılır: Kar

~ı mı durdun,"vur iıb&lıya· 1 ,hakkınımı koruyilcaksın,doğruları mı 

dile getireceksin,yanlı~ların üzerine mi gideceksin,senden kötü-

ali yoktur artık.Hele blrde tavlzk~r değilsen ve doğru blldigini 

savunmaktCilin ve yapmaktCilin çekinmiyorsiln ve de karşındiiki yanlıŞ

lar üzerinde zikZilklar Çizdiğinde dedikodu makinası ve adam oluŞ

turına yöntemleri i~letllir ha,i~letllir.GeÇicl ba,arıda elde &<11-

lir.Hepside devrimcilik adına,mümkün değil küÇük burjuvalıktil ka-

bul ed ilmez.f•ab i sonucun nerelere gittiği 
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tüm devrimci kamuoyu tar~fından bilinmekte. 

Kesinlikle kadın sorununda adım atılmak isteniyorsa bu konuda 

erkek yoldaşların eğitime tabi tutulmaliiırı gerekmektedir.Bu sorı.m 

eğitsel Ç•lışmalarla birlikte,yayın organlarında i~lenmeli,konunun 

ajite ve prop•gandası yapılmalı,örgütün kültürel çalıŞmalarındada 

konu ;şlenmelidir ve bu konudaki çalışmalar kitlelere de yönelik 

olmalıdır.Erkek yoldaŞlarımızın bugün dahi iÇinde bulundakları 

aerkek ~övenizmi·' toplumsal yapıdaki geleneksel anlayıştan kaynak

lanmaktadır, bu konud&ı devrimci-demokratik örgütler sıkı bir Çalı~~ 

ma iÇine girmelidirler ki sorun halledilebilinsin. 

2-Politika yapma,üretme sürecine kitlel~rin vede kadın y~ğıa

liırın iliktif ka-tılımını sağlam!iik gerek.mektedir.Kitleler:in katılma

dığı politik~l~r ~lternatifsel özelllk taşıyamaz,-bu güne gelin

dlği gibi- ve devrimci-demokrat kamuoyu kısır bir döngü iÇlnde 

arpa boyu yol gitmemiŞ olur.Uretilecek politikalar kltlelerln ih

tiyaçlarından hareketle somut meseleler üzerinde olm.:Uıdır ki (kit

leler kavramın• kadınlarında varlığı dikKate alınarak vurgulama 

yapılıyor),kitleler:in katılımı olaun.Kitlelerin bu problemlerinin 

genel meseleye,ulueal ve toplumsal kurtuluŞ mücadelesine,hclkın 

sınıflarının kendi iktidarlarını kurması gerektiği, bağlantı ve 

ili~kisi ~ıçıkÇa konulmalıdır.Yani,aomut kurtuluş yolları göste

rilebilinmeli,kitleleri tertışmaya Çeke.bilmeli ve bu politika 

kitıehrle blrlikte oluşturulrııolıdır. 

Kitlelerden bahsederken kadınların kitleleri harekete geÇi-

r i c i öze ll ik ler i do ho önce anı. tılmı ştı .Burda Çern iyeV».sk i (N e 

Yapmalı?")nın bir sözünü aktarmakta yarar vardır:"~biat tara

fınden kadın2 verilen muhakeme gücü ne -ttadar doğru,güçlü ve kav

rayı~lıdır.Ve bu muhakeıne gücü onu red eden,ezen,boğan bir top-

lum tarafınd~n kullanılmad~n duruyor.Eğer k~dının zek~sı kenara 

atılmamııı:ı,fskat aksine etken oliıbilmiı;:ı olseydı, ins;nlık tilrihj on 

misli hızlı geliı:ıirdi, 11 demekte.Yani insanlık tarihi vede kitleler 

ve önderler kadınlarımızın bu özelliklerlnden yararlanabilaelerdi 

durumumuz bugünden deciŞjk: olurdu mutlaka.Bu nedenle politi!ı:a tire

tirken vede politikilları alternatifsel konuma getirirken kitlelerin 

iÇindeki kadın y~ınlarının katılımına Çok daha önem vermek ve buru 

sağlayacok yol ve yöntemler bulmak gerekir.Tespit edilecek politi

kolar saptandığında bu kitleler iÇinde tartı~aya sunulduğunda 

tartı~manın bir boyutud• kadınların sorunu olmalıdır ve genelle 

bağlantısı konulmolıdır.örneğiıl:"Siyaset ve devlet kuramı" tortı

~ılırkea,bu tartışmaaın bir boyutuda birey-devlet ve demokrasi ol

malıdır. Burda birey tartı~ılırken kadın bireylerin sorunları 

biraz daha aet i~lenip,devlet ve demokrasi ile bagıantısı 
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biraz daha aÇık ve net konul~bilinmelidir.Böylece kadın yığınlar 
sorunhırın tartışmaısına ÇekHei:ıHindiği gi bi,özgülden hareketle 

ÇıkıŞ noktaları daha rBhat bulunabilinir.Ve saptanacak politikalar 
hayat bularak,giderekten alternatifsellikte yaratılabilinir. 

3-K.adın 1 arın k e nd i somut i ht iyaçlarında•, istemler i nden ,gerek

sinim ve sorunlarından (eoit i~e eŞit ödeme,sekiz saatlik işgünü, 

iki günlUk tatil hakkı,işsizlik sorunu,k~dınl~r iÇin iŞ gtivenliğ1, 

sendika h:ikkı,örgütlenme hakkı,doğum öncesi ve sonraeı iÇin tliltü 

hak k. ı ,kre~, çocuk emz ir me iÇ in iz in v. b. gibi hakler) llareketle 

kadın sorunu ajite ve prop•g~ndası yapılmalıdır.Ancak,somut istem 
ve gerek s in imler kavr.ımı güne e ll i ği göster iyorsada, "güncell ik•ı mü
cadelede türnüyl e red ed n ecek b ir olgu deg il d ir.MücDdelenm bti tün
lüğü eçısından dün nasıl incelenmesi gereKir bir olgu ise,d-J.nün 

burUnle bag:lı;ınltısı kurul~rak ysrının str11tej isinin oluşmasında bu
gün köprü vazifeai görecektir.Kaldı ki biz burad~ güncellikten 
Çıkarak,yani günlLk sorunlardan vede kısmi ydni kadınların ihti
yöçlarından Çıkarak,bu surunla ulusel ve toplumsal kurtuluşun si
yasc.l bağı kurularak hem kadınlarırııızın istemlerinin gerÇekleŞ:mesi 
ve hemde toplumun kurtuluşunun diyalektik bağını göstererek her i

k i olu·?umundlıil iÇ i Çel i ği vurgulanirak o oranda ele alınarilk örgü "5-

lenme,propaganda ve ~jite Çalışmaları yapılmalıdır demekteyiz.Ya-
n i an la tılmak is ten en ulUSal ve topl urr.sal kurtuluŞun dan tel gibi 
örülmesi ol;yıdır kitbu dQntelin örgü iŞinde kadınlarımızın rolü
nün anlaşılması, bundan hareketle çözümlernelere va.rılmasıdır. 

4-Ülkemizde varolan kadın örgütlenmeleri iÇindede çalışmalar 

yapılablllnmelj vede bu legal olanaklardan alabildiğine yararla
nılmalıdır.Salt emekÇi kadınlar içinde değil,dicer küçük burjuva 
ve burjuva kadın örgütlenmeleri iÇinede girerek Çalı~malar götü
rUlrr,elidir.özellikle küçüls:. burjuva kökenli kadınların meslek ör
gütlenmeleri ]Çinde çalısın~ yapılmalıdır.Vede bu kadınların ör
gütlenmeleri iÇjn olanaklar zorlanmalıdır. 

5-Ulusal plSnda;K~rdistonın dört parçasında kadınlarımız ve 

ksdın sorunuyle ilgili çalı~mQları yoğunlaştırmak,bu yoll;ı kadın
larımızın bağlantılarının sağlanması ve kadın örgütleriyle iliŞ

kiye geçmek.Bu ulusal bağlantılardan sonra,metropol ülke kadın 
örğtitleriyle bağlantı imkanını yaratmak,bundan hareketle bölgesel 
ve uluslar arası kadınlar kuruluŞuylQ bağlantıya geÇmek. 

6-12 Eylül askerl f•şist cunt~nın gel]qinden sonra Kuzey Kür

distan parçasındaki siyasi göçün sonuÇlcrınd~n olan Avrupa ülkele
rlndeki yoğunlaşmamızda djkkate alınarak bu ülkelerdeki kadın

l~rımlzın örgütlenmelerini sağlayacak örgütleri oluşturmak ve o 
ülkenin kadın hereketiyle bağını kurma~ gerekir. 
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7-Örgü t kademe ı er inde ,hiyerarş ide ,yönetim mekanizmalar ında 
genel olarak örgütlenmemizde kadın yoldaŞlarımızın oranını ar
tıracak çalışmalar iÇine girmek,bu yolda eğitim ve oluşum ça
lı şmalarınil hız vermek. 

8-Örgütlenmemizin en üst orgQnına bağlı dacak olan bir kadın 
örgütlenmesinin yaratılınillsı gerekmektedir.Bu merkezi düzeyde ol
duğu gibi yerel düzeylerdede olm~lıdır.Bu örgüt kadın yığınları 
iÇ inde nasıl Çal ışma yapılacağının yol ve yön te mler ini te sp i tl e 
bu Çalı\ŞmalarJ. götürecek özel kadro ve iljitatörleri büny~sinde 
toplamal ıd ır. 

Sonuç olarak Şunları d iye bjl ir !nı Baş ta da bel ırttiğ ;m g ;b; 
Kürdistan ve IDrkiye devrimci-demokratik hareketinın varmış ol
duğu a~ama hiç iÇaÇıcı degil.Ancak,durumumuzun ve sorunlarımızın 
gerçekÇi bir biÇimde tesbitiyle bunl~rı çözecek yol ve yöntemle
rinde tayin ve tesbiti ile pratikte gerekli adımları:ı atılması 
günün diiyatlil..ı. görevleri arasındadır.1nceledigim vede tartıŞmaya 
sunduğum konuda o denli aciliyet taşımakta.Ve önemide o denli 
büyük.Bu sorunun tartışılmaya aÇılmasında alabildiğine büyük ya
rarlar var.Bu araştırmanında bir adım olacağı inancını taŞımak

tayım.Devrirr.ıci-Demokrat kamuoyunda sorunların tartışılmadan evrim
leŞeceği düşüncesinde olmuyanlardanım.Bu nedenle, tüm konularda 
olduğu gibi,kadın svrununda da Yekitiya Sosyalist olarak bir tar
tışma zemininide böylece açnıı~ bulUJruyoruz.Burada Şunu bel irte
yim:Kadın sorunuyla ilgili ara~tırmam zaman,meken koŞullarının, 
araç ve gereçlerin elveriŞsizliginden dolayı ve de daha de~iŞik 
j~lerlede uğraşma zorunluluğund• oluşum nedeniylede yetersi~ik 
taşımaktadır.Okuyucu bağışlasın.üelecekte tartı~ma zemininin 
gel j~mes i hal inde ve koşullar el verd jğ inde durwrıu a~ ıp dilhill 
yeterlilik ölÇüsü iÇinde &raştırma yapılsbjleceği.kamuoyuna su
nulabil in eceği umudunu taşımaktayım. 

BaŞarılacağı inancıyla.l.3.1985 
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Bir Aç ıkloıma: 

Y::KİTİYA SOSYALlST- Dicle Y2yınları 7 ve 8 'de tash i h ha ta

sından kayn8~lanan bir ta~ım yanlı~lıklar yapılmı~tır.Şu anda 

fark e ttiğimiz y2nlıslıkları düzeltir , okuyucularımızdan özür 

d ller iz . 

Dicle Y2yınları: 7 

- Sayfa 2l ' in 2 . paragr af ın ın son cümlesi doğru haliyle ~öy

ledir: "Bu durum , Komela'yı birÇok yanıyla ayrı bir ör güt ol ma 

kocıurııunö.an (bag ı ms ız) çıkarı r nitel iktedir . 

- Sayfa 2~'nin ilk paragraı ının 5 .satırıada ,~ döAü~ egr ı

si" deyimi geçiyor.Doğrusu: "Dü~üş egir i s i "dir. 

Dicle Yayınloırı: B 

'-Sayfa 9' ın ) . pareıgrP ~ ının 7 .aatırında son kelimes i "ol

mamışsa" geÇmiŞ , Dogrusu: "olmu~sa " olmcılıd ır . 

- Sayfa 55'te 2 . paragrafın 3 . satırının sontarında baŞl ıyan 

"UDJ'nin kapitalist devrim olmad ı ğı ... " cümlesinde "ant i " ke

Umesi geÇmemiŞtir . Tam haU ~öyledir:"UDD 'n in anti -kapHal ist 

devrim olmadı~ı • • . " 

- Sayfa 36 nın 5. sa tır ında "konumdı;ıda '' k el im es i geçiyor. 

Dot-rusu: ":ıCanunda ·'dır . 

-56.say'fanın 2 . paragra1ının 4. satırında , "Ancak buroıdoı, ayrıl

ma ve bölünmı:min toısfiye olmadığını ... " cümles i bulunmakta . "Her " 

lceUmesi geÇmesi gerekir iken geÇ:ı.en.iŞtir . Elcsiksiz hali şöyle: 

"Ancak buraö.oı,her ayrılrııcı ve bölünmenin t. • fiye olmadıgını ••• " 

- Sayfa 70' ın sondan 7 . sa tırdak i ''ilkesel planda ·• d ey im 1 son

ras ı gelmesi gereken "red·' kelimesi eksik ve yr.ml ı ş Ç ıkmı şt:ır. 

Ayrı c• benzer başkoı yanlıiilıklcırınd• olmas ı mtiıııkündür . Ş u 

aa tespit edebildikJ erimizi yazmayı yararl ı gördük.Ç ıkan ya 

yınlarda , birÇok kelimede harf y•nlı ~l ığı veya eksikliğ i mev

cuttur. Bu ~ekildeki ufak yanlı şlıklar çok sayıda olduğundan 

ve okuyucu iÇin f ark edebilmek zor olmadığından t ek t ek düzel t 

me yolunu tutmadık . 
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