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Partili Kadınlarla Bir Söyleşi

Parti’nin kadın üyeleri ve sempatizan kadınlarla yapılan sohbet toplantısından, İs-
tanbul, 26 Ağustos 1979.

Kadınlar toplumun genel yaşamından kenara çekilmiş durumdalar, evlerinin dört 
duvarı arasına sıkışmış durumdalar. Onları kazanmalıyız. Tek tek tanıdıklarımızı, 
komşularımızı, akrabalarımızı, ahbaplarımızı kazanmaya çalışmalıyız. Birincisi ya-
kın hedef: Bu seçim için oylarını kazanmalıyız, daha uzun hedef olarak da onları, 
işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketine, Türkiye İşçi Partisi hareketine kazanma-
lıyız. Hem sayımızı artırmak, hem de bu sayıya giren her kişinin bilgisini, bilincini 
yükseltmek, çalışmalarımızın çifte hedefi olmalıdır.

Bize kadınların erkeğin yanında iki numaralı yurttaş olmaları durumu öylesine 
yerleştirilmiştir ki, kadınların kendisi buna inanır duruma gelmişlerdir. Bu inancı 
içimizden söküp atmamız gerekmektedir. Fikir, zekâ, istidat, yetenek olarak kadın-
la erkek arasında hiçbir fark yoktur. Bu bakımlardan bir kadın, bir erkek kadar, 
yetişmek, mükemmel olmak fırsat ve imkânına sahiptir. Önce kendimizi bu yanlış 
düşüncelerden ayıklayalım, ondan sonra da diğer kadınlara kendi kişiliklerine, öz-
gürlüklerine sahip olabilmeleri, onu iyi, akıllıca kullanabilmeleri konusunda yar-
dımcı olalım.

GÖREV, Sayı 50, 30 Ağustos 1979

*

[Aynı toplantıdan]

Tip’in Kadın Üye Sayısı Toplam Üyelerden İki Kat 
Daha Hızlı Yükseliyor

Kadınlar; kadın olmaya ilişkin sorunlarının çözülebilmesi için de ülkemizin gidişatı 
ile politika ile ve bu arada seçimlerle ilgilenmek zorundadırlar.

Kadın çifte sömürü ve baskı altındadır. Hem işçi, emekçi olarak sömürülür, ezi-
lir; hem de kadın olduğu için bu sömürü ve baskı katmerli olur. Kadın erkek farkı 
gözetmeksizin eşit işe eşit ücret gibi en temel ve basit bir hak bile bugün elde edilmiş 
değildir. Bir başka açıdan da kadın ikili bir yük altında girmiştir, hem üretimde veya 
mesleki hizmetlerde eşitsiz şartlar altında çalışma, hem de ev işlerini yapma, çocuk 
yetiştirme görevleriyle karşı karşıyadır, üstelik kadını aşağılayan, hor gören sosyal 
değerler de tümden değişmemiştir. Kadın hâlâ eşitliğe ve özgürlüğe tam kavuşmuş 
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değildir, ülkemizde kadınlara tanınan siyasal ve sosyal haklar yasalarda yer almakla 
beraber, bunların tüm kapsamıyla yaşama geçtiği, gerçekleştiği de söylenemez. Kal-
dı ki, yasalarda eşitliğe aykırı hükümler de vardır.

[...]
Kadının toplumsal durumu, hak ve özgürlükleri sorunu genel olarak sömürü 

düzeninin kalkmasıyla çözüme kavuşabilecek bir sorundur. Nitekim sosyalist top-
lumlarda bu sorun, sistemin kökleşip gelişmesine koşut olarak çözüme kavuşturul-
muştur.

Türkiye İşçi Partisi kadınlarımızı kitlesel bir güç olarak bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesine kazanmaya özel önem vermektedir. Partimizde kadın üye-
lerin, genel üye sayısı artışının iki katı hızla artmakta oluşu bu görevi de başardığı-
mızın göstergesidir.

Diğer temel sorunlar gibi kadın sorununun temel çözümü sosyalizmdedir ve 
Türkiye İşçi Partisi ülkemizde sosyalizmi gerçekleştirebilecek olan tek partidir.

Yürüyüş, Sayı 230, 3 Eylül 1979


