
16-17 Aral›k tarihlerinde Alman-
ya’n›n Duisburg kentinde “Kad›n Si-
yasi Dan›flma Konseyi” (Frauenpoli-
tische Ratschlag) ad› alt›nda bir top-
lant› düzenlendi. Birçok ülkeden yak-
lafl›k 1800 kiflinin kat›ld›¤› bu toplan-
t›n›n yaklafl›k olarak üçte ikisini ka-
d›nlar ve üçte birini de erkekler olufl-
turuyordu. Bolflevik Partizan ve “Her-
fleye Ra¤men” (“Trotz Alledem”) der-
gisinden kad›n arkadafllar bu toplant›-
ya kat›larak kad›nlar›n kurtuluflu soru-
nunda marksist-leninist görüfllerin
propagandas›n› yapt›lar. Yürütülen fa-
aliyetin raporlar› de¤erlendirilerek
bunlar  hakk›nda ilerki dönemde çeflit-
li yollardan bilgi verilecektir. 

Bu toplant›da gördü¤ümüz önemli
bir nokta, Marxistische-Leninistische
Partei Deutschland (MLPD – Alman-
ya Marksist-Leninist Partisi) Baflkan›
Stefan Engel’in yönetti¤i ve yaklafl›k
olarak 300 kiflinin kat›ld›¤› atölye top-
lant›s›nda tart›flmalara aktif olarak ka-
t›l›narak marksist-leninist görüfllerin
savunusunun yap›lm›fl olmas›d›r. Bu
savunu özelde “Herfleye Ra¤men”
dergisinden yoldafllar›n yapm›fl oldu-
¤u siyasi haz›rl›k temelinde gerçeklefl-
mifltir. 

Sözkonusu atölyede Stefan Engel ve
Monika Gaertner-Engel’in yay›nla-
d›klar› “Kad›nlar›n Kurtuluflunda Ye-
ni Perspektifler” adl› kitap ve bu ki-
tapta savunulan temel tezler tart›fl›l-
m›flt›r. 

Kad›nlar›n kurtuluflu sorununa yeni
perspektifler sunma iddias›yla ortaya
ç›kan kitab›n gerçekte yeni hiçbir fley

sunmad›¤› ve dahas› bir dizi noktada
anti-marksist-leninist ve reformist gö-
rüflleri bir kere daha piyasaya sürdü-
¤ünü tespit ediyoruz. Ve flunu da ekle-
memiz gerekiyor ki, MLPD’nin ka-
d›nlar›n kurtuluflu sorununa iliflkin
programatik bir “yap›t›” olarak sunu-
lan bu kitapta ileri sürülen oportünist-
revizyonist görüfller birçok noktada
Kuzey Kürdistan - Türkiye’de Mark-
sizm-Leninizm ad›na konuflan bir dizi
oportünist örgüt taraf›ndan da savunu-
lan görüfllere benzemektedir. 

Kitapta savunulan tüm yanl›fl tez ve
görüfllere gerekti¤inde ilerde tekrar ta-
v›r tak›nmak kayd›yla burada baz›
noktalara de¤inmek istiyoruz. 

1. Kad›nlar›n çifte sömürüsü ve
bask› alt›nda olmas› nas›l anlafl›l-
mal›d›r?

Bununla ilgili olarak MLPD kad›n-
lar›n çifte ezilmiflli¤i ve sömürüsünün
kapitalist sistemde;

a) “kad›n iflgücünün erkek iflgücüne
göre daha düflük ücretlendirilmesinde
ifadesini” buldu¤unu (ad› geçen kitap
s. 42) ve,

b) aile ve ev idaresinin sorumlulu-
¤unun kad›nlar›n s›rt›na y›k›lmas›nda
görüyor. 

Fakat, MLPD kapitalist toplumun
ayn› zamanda erkek egemen toplum
oldu¤unu ve kad›nlar›n üzerindeki
cins bask›s›n›n bir bölümünü de cinsel
bask›lar›n oluflturdu¤unu gözard› edi-
yor, hatta do¤rudan reddediyor. Kapi-
talist toplumda kad›nlar seks objesi
olarak görülmekte; film, reklam, bir
bütün olarak medya vb. üzerinden bu
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yönde bir ideolojik sald›r› yürütül-
mektedir. Bu toplumda kad›nlar›n
“al›n›r-sat›l›r” olmalar›  “normal” ka-
bul edilmekte, kad›nlar sokakta ve ifl-
yerinde cinsel sark›nt›l›k ve sald›r›lara
maruz kalmaktad›rlar, vs. vs. Bunlar›n
ard›nda duran erkek egemenli¤idir.
Fakat MLPD tam da bunu reddetmek-
tedir. 

“‹ktidar ‘erkekler’ taraf›ndan uygu-
lanmamaktad›r, küçük bir tekelci ka-
pitalist tabaka toplum üzerinde çok
yönlü  diktatoryas›n› iflletmektedir.”
(s. 161) 

Ve devamen;
“Küçük burjuva-feministlerce savu-

nulan ‘erkek egemenli¤inin iktidar›’
iddias› hem bürokrat-kapitalist DAC’-
de (Do¤u Almanya Cumhuriyeti –ÇN)
hem de tekelci devlet kapitalisti FAC’-
de (Federal Almanya Cumhuriyeti
–ÇN) s›n›f gerçekli¤inin perdelenme-
sine hizmet etmektedir.” (s.164)

denilmektedir.
‹flte, cinsler aras› iktidar iliflkisini te-

mel alan küçük-burjuva feminist hare-
kete karfl› s›n›f mücadelesi savunma
ad›na bir kere daha var olan gerçekli-
¤in, varolan egemenlik iliflkisinin  bir
yönü tamamen d›fllanmaktad›r. Bu
yaklafl›m›n  kad›nlar›n kurtuluflu soru-
nunda sunabilece¤i hiçbir yenilik yok-
tur. Eski oportünist görüfller  devam
ettirilmektedir. 

2. Kad›nlar›n Kurtuluflu kapita-
lizmde mümkün müdür? Kurtulufl
sosyalizmdeyse o zaman izlenilen si-
yaset nas›l olmal›d›r?

Engel ve Gaertner-Engel ortak ki-
taplar›nda “kad›nlar›n kurtuluflunun
‘derhal-flimdi’ gerçekleflmesini bekle-
mek bir hayaldir, varolan toplum-
sal koflullar devrimci bir
dönüflümle aç›lmad›kça
gerçekleflemez” (s.
151) diyorlar.  Bura-
ya kadar bir sorun
yok…

Bizim görüflü-
müzce de,  kad›nla-
r›n kurtuluflu için
kapitalist sistemin
devrilmesi, özel mül-
kiyet sisteminin bütünüy-
le bertaraf edilmesi, ev iflleri
ve çocuk bak›m›n›n top-
lumsallaflt›r›lmas› ve ka-
d›nlar›n hayat›n bütün
alanlar›nda toplumun eflit
ve özgür bireyleri olarak yerlerini

almas› gereklidir. Bu ancak sosya-
lizmde mümkündür.  

Fakat sosyalizme giden yolda ilerle-
yebilmek için hayat›n her alan›nda
‘derhal-flimdi’ kad›nlar üzerindeki
bask›lara –evet erkek egemen, erkek
flovenisti bask›lara– karfl› mücadele
edilmek zorundad›r.  Ve bu “Kad›nla-
r›n kurtuluflu devrimledir! Gerisi ha-
yaldir!” bak›fl aç›s›yla yürütülmek zo-
rundad›r. 

MLPD  tam da bunu yapmamakta-
d›r. Bir yandan feministlerin kad›n
haklar› için mücadelelerine burun k›-
v›rmakta, di¤er yandan ama kendi so-
mut kad›n politikas›nda en alt düzeyde
bir reformizmden öte gidememekte-
dir.  Örne¤in, sonuç itibariyle daha iyi
bir sözleflmenin kabul edilmesini he-
defleyen Berlin’deki e¤iticilerin grevi,
kitapta mücadeleci bir kad›n hareketi-
nin büyümesi olarak de¤erlendiril-
mektedir.  Teoride ‘kad›nlar›n kurtu-
luflu sosyalizmde’ savunusu yap›lsa
da, pratik ile ilgili siyaset tamamen
sa¤ ve reformisttir.  

3. Ev iflleri ve çocuk bak›m›n›n
kad›n ve erkek taraf›ndan paylafl›l-
mas› savunulamaz m›?

Kitapta küçük-burjuva feminist ha-
reketin kad›n ile erke¤in kapitalizme
karfl› mücadelesini bölücü rolüne yük-
lenilirken tamamen yanl›fl ve varolan
durumu ‘sosyalizme kadar’ erteleyen
bir pozisyonun savunuculu¤u yap›l-
maktad›r. Bu da bir dizi oportünist ör-
gütten tan›d›¤›m›z tipik bir savunudur. 

Ev iflleri ve çocuk bak›m›n›n top-
lumsallaflt›r›lmas› talebinin savunusu
ve bunun sosyalizmde gerçeklefltirile-
ce¤inin savunusu konusunda fikir bir-

li¤i vard›r. Fakat o zamana kadar
ne olacakt›r? Ev iflleri ve

çocuk bak›m›n›n top-
lumsal çözümü ger-

çekleflmedi¤i sürece
kad›n ve erke¤in bu
sorumlulu¤u pay-
laflmas› talebini ile-
ri sürmek yanl›fl

m›d›r? 
MLPD kad›nlardan

yükselen ve erkekleri
ev iflleri ve çocuk bak›-

m›n›n sorumlulu¤u paylafl-
maya ça¤›ran taleplerini
yanl›fl, ‘bölücü’ ve feminist
olarak de¤erlendirmektedir.
Hatta bunu,  kad›nlar yet-

mez gibi bir de erkeklerin  çifte bas-

k› ve sömürüye tabi tutulmas›n› talep
etmek olarak de¤erlendirmektedirler:

“Her kad›n ve erkek yurttafl için 25
saat kazanç   çal›flmas›  ve 25 saat  ba-
k›m çal›flmas› gibi gelecek konzeptle-
ri… Tüm toplumsal gerekli çal›flman›n
gerçekten cinsler aras›nda bölünmesi
ve çal›flman›n ücretlendirilen ve üc-
retlendirilmeyen olarak bölünmüfllü-
¤ünün kald›r›lmas›yla kad›n eme¤ine
gerçekten de de¤er kazand›r›lmakta-
d›r… ‹yi ama, sunulan tek perspektif
neden gelecekte erkeklerin de çifte
bask› ve sömürüye maruz kalmas› ol-
sun?” (Kad›n Dan›flma Konseyi’nin
aç›l›fl konuflmas›ndan s. 54)

Burjuva kad›n hareketinin yeniden
üretimin kad›n ile erkek aras›ndaki
paylafl›m›ndan ibaret olan talebi flüp-
hesiz kapitalist düzen çerçevesini afl-
mayan bir taleptir ve elefltirilmek zo-
rundad›r. Buna karfl› savunulmas› ge-
reken ilkesel talep ev iflleri ve çocuk
bak›m›n›n toplumsallaflt›r›lmas› tale-
bidir. Fakat bu gerçekleflmedi¤i süre-
ce kad›n ile erke¤in iflleri paylaflmas›
gerekti¤inin de savunulmas› gerekli-
dir. MLPD bunu hiç yapmazken, bur-
juva kad›n hareketinin talebini yukar-
daki (ars›z) tarzda geri çevirmektedir. 

Kad›n yoldafllar›m›z ev iflleri ve ço-
cuk bak›m›nda birlikte yaflad›klar› er-
keklerden paylafl›mc›l›k ve sorumlu-
luk talep etmektedir. Ve bu talep do¤-
ru bir taleptir. Bu talep erke¤in de çif-
te sömürüye maruz kalmas› vb. istemi
de¤il, bu kahrolas› kapitalist sistemi
y›k›p yerine sosyalist toplumu kurmak
için s›n›f mücadelesinde birlikte hare-
ket edebilmenin flartlar›n›n yarat›lma-
s›na hizmet etmektedir. Çocuk bak›m›
ve ev ifllerini de paylaflaca¤›z ve  ka-
d›n-erkek ortak mücadelemizle bu ifl-
lerin toplumsal çözümünü mümkün
k›laca¤›z. 

Sözümona burjuva-feminist taleple-
re karfl› mücadele ad›na MLPD’nin ta-
k›nd›¤› tav›r, çocuk bak›m› ve ev iflle-
rinin “kad›n ifli” olarak kabullenilmifl-
li¤inin ilelebet devam›ndan baflka bir
fleye hizmet etmemektedir. 

* * *
Yoldafllar›m›z kitapta savunulan bu

ve baz› di¤er tezler temelinde tav›r ta-
k›nm›fl ve MLPD’nin reformist-erkek
flovenisti pozisyonlar›n› teflhirinde iyi
bir tav›r sergilemifllerdir. Onlar›n bu
yöndeki savunular› salonda onay ve
olumlu bir tepki alm›flt›r. 

Aral›k sonu 2000 ≈
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25Kas›m kad›nlara yönelik fliddete karfl› ulus-
lararas› mücadele günüdür. Bundan 40 y›l
önce, Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo

diktatörlü¤üne karfl› aktif mücadele yürüten, Patria,
Minerva ve Maria Teresia Mirabel kardefller devletin
tertipledi¤i bir araba kazas›nda ölürler. Üç k›z kar-
defl mücadeleleriyle, gericili¤in “kad›nlar siyasete,
mücadeleye ve savafla kar›flmamal›d›r” fleklindeki
görüflüyle radikal bir kopufl sa¤lad›lar. Onlar›n dikta-
törlü¤e karfl› mücadelesi, ayn› zamanda sosyal afla-
¤›lanmaya ve toplumun de¤er yarg›lar›na karfl› bir
mücadeleydi. Onlar›n ölüm günü, 1981 y›l›nda Latin
Amerikal› ve Karibikli kad›nlar›n bir toplant›s›nda,
sembolik olarak Latin Amerika’da kad›nlara yönelik
fliddete karfl› gün ilan edildi. 1987 y›l›ndan itibaren
de bu gün tüm dünyada kad›nlara yönelik fliddete
karfl› gündür.

Kad›nlara ve k›z çocuklara yönelik fliddet, günü-
müz emperyalist dünyas›n›n tüm kültürlerinde iyice
yayg›nd›r, kökleflmifltir. Bu fliddet kad›n› afla¤›layan,
horlayan ve erkek flovenisti olan tüm sistemlerin sa¤-
lam bir bileflenidir. Kad›nlara yönelik fliddetin bir çok
yüzü vard›r. Feodal geleneklerin hakim klikler ve Al-
manya gibi sömürücü emperyalist devletlerce ayak-
ta tutuldu¤u, emperyalizme ba¤›ml› ülkelerde, kad›n-
lar›n tüm temel haklar› gaspedilmifltir.

Afrika k›tas›nda kad›nlar›n ve k›zlar›n sünnet edil-
mesi iflkencesi sürmektedir. Birleflmifl Milletler verile-
rine göre tüm dünyada bu iflkence metodu sonucu
130 milyon kad›n ac› çekmektedir. Her y›l da yüzbin-
lercesi ölmektedir.

Hindistan ve Çin’de cenin cinsiyet belirlemesi, on-
binlerce difli ceninin öldürülmesi için kullan›lmakta-
d›r. Çok say›da bebek do¤um ertesinde, sadece k›z
olduklar› için öldürülmektedir.

Dayak, tafllama, kad›nlar›n yaflam› ve ölümü hak-
k›nda kocan›n karar vermesi, 21. yüzy›lda, ‹ran, Su-
udi Arabistan gibi bir dizi devlette “kad›n haklar›”d›r.

Kuzey Kürdistan - Türkiye gibi ‹slam ülkelerinde
önceden oldu¤u gibi, kad›n›n al›n›p sat›lmas›, bekâ-
ret ideolojisi ve “namus için öldürmeler” günlük olay-
lard›r.

Tayland’da ve Asya’n›n di¤er ülkelerinde, bu ara-
da Latin Amerika ve Do¤u Avrupa ülkelerinde k›zlar
seks turistlerine vücutlar›n› satmaya zorlanmaktad›r-
lar. Dünya ölçe¤inde milyonlarca kad›n›n ve k›z›n ya-
flamas› ve ailesini yaflatmas› için tek flans› fuhufltur.

Tüm dünyada her y›l milyonlarca kad›n tecavüze
u¤ramaktad›r. Savaflta karfl› taraf›n erkekleri taraf›n-

dan intikam için, bar›flta ise yak›n çevreden ‘normal’
insanlar taraf›ndan bu tecavüzler yap›lmaktad›r.

Almanya’da, sadece eski eyaletlerde, y›lda 7000
tecavüz olay› ve 3000-4000 aras› taciz olay› hakk›n-
da flikâyet dilekçesi verilmektedir; ki daha büyük bir
bölümünün hiç yans›t›lmad›¤›, karanl›kta kald›¤› da
bir gerçektir. Çocuklara yönelik seksist fliddetin ka-
ranl›kta kalan boyutu daha da fazlad›r. Yap›lan tah-
minlere göre her y›l 250 bin k›z çocu¤u tecavüz ve
tacize maruz kalmaktad›r. Kural olarak da en yak›n
akraba çevresi taraf›ndan!

Dünya ölçe¤inde her üç kad›ndan biri fliddete ma-
ruz kalmaktad›r. Almanya’da da dayakç› babalar ve
efller “normal” oland›r. Almanya’daki göçmenlerin
karfl›laflt›¤› fliddet daha da özeldir. Almanya’da uzun
süreden beri yaflamayan kad›nlar›n, kendilerine flid-
det uygulayan efllerinden ayr›lmalar› halinde, s›n›r
d›fl› edilmeleri gündeme getirilmektedir. Onlar ya-
banc›lar yasas›yla dayakç› efllere ba¤lan›yorlar ya
da efllerinden ayr›lmay› gündeme getirirlerse, o za-
man s›n›rd›fl› edilerek cezaland›r›l›yorlar. Küçük yafl-
taki göçmenleri döven babalar ço¤u kez ‘kültür fark-
l›l›¤›’ gerekçesiyle hakimler taraf›ndan ceza indiri-
miyle ödüllendiriliyor, evden kaçan k›zlar ise ço¤u
kez mahkemeler taraf›ndan geri gönderiliyor. Okul-
da, iflyerinde, caddede sürekli olarak ›rkç›l›kla birlefl-
tirilmifl seksist tahriklere maruz kal›yorlar. Erkek flo-
venizmi, hakim s›n›flar taraf›ndan, kendisi emekçi
olan erke¤in kad›na karfl› sömürücü ve köle sahibi
olarak bask› sisteminin içine çekilmesi ifllevini gör-
mektedir. “Böl ve yönet” ilkesi burada da en iyi bir
biçimde ifllemektedir. Kad›nlar› ezen, kölelefltiren,
onlara fliddeti getiren, k›flk›rtan ve destekleyen pe-
derflahi-emperyalist sistemin kendisidir. ‹ster ba¤›m-
l› yeni sömürge ülkelerde, isterse emperyalist metre-
pollerde olsun… bunu yapan sistemin kendisidir.

Bu nedenle de sadece bu her gün fliddeti do¤uran
emperyalist-pederflahi sisteme karfl› bir mücadele
baflar›l› olabilir. Erkek egemenli¤inin, bask›n›n ve sö-
mürünün olmad›¤› bir dünya için mücadele edelim.
Sosyalizm bügünkü barbarl›¤a karfl› tek alternatiftir.
Bu mücadeleyi, bugünkü gerçekli¤e hay›r diyen bü-
tün ezilen kad›n ve erkeklerle birlikte yürütmek zo-
runday›z. Bunu yaparken de, özel olarak devrimci ve
sol çevrelerdeki erkek flovenisti görüfl ve uygulama-
lara karfl› da bir mücadele yürütmeliyiz.

Kad›n›n kurtuluflu devrimi gerektirir!
Gerisi ham hayaldir!

25 KASIM: KADINLARA VE
KIZ ÇOCUKLARINA YÖNEL‹K fi‹DDETE

KARfiI MÜCADELE EDEL‹M!
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