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Yıldırım Koç
Kemalist Devrim’den en büyük kazançla çıkanlar, kadınlardır. Buna göre, Kemalist Devrim’e en fazla
sahip çıkması gereken de onlardır.
Kadınlar Kemalist Devrim öncesinde erkeğin kuluydu. Mustafa Kemal gibi büyük bir önderin gücü bile
kadınları erkeklerin kulluğundan hemen kurtarmaya yetmedi. 1926 yılındaki Medeni Kanun kadınlara
önemli haklar sağladı; ancak kadınların önce belediyelerde, ardından genel seçimlerde seçme ve seçilme
hakkına kavuşabilmeleri ancak 1930 ve 1934 yıllarında mümkün olabildi.
Bu hakların elde edilmesinde tabii ki kadınların da mücadeleleri oldu; ancak yine de kadınların bu
haklara kavuşmasında Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in büyük katkıları vardı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Daha Da Güçlendirilmelidir
Bu nedenle Cumhuriyet Kadınları Derneği, kadınlarımızın, Kemalist Devrim’in kazanımlarına sahip
çıktığı ve bunları daha da geliştirerek korumaya çalıştığı en önemli mevzilerden biridir. CKD, kadınlarımızı
yeniden kullaştırma girişimlerine karşı Kemalist Devrim’in kazanımlarının korunması açısından son derece
önemli, mutlaka desteklenmesi gereken bir örgüttür.
Son dönemlerde kadınların sınıfsal yapısında yaşanan dönüşüm, Cumhuriyet kadınlarının görevlerini de
genişletmektedir. Bu yeni görevler, Cumhuriyet’in kazanımlarının korunması mücadelesini de
güçlendirecek niteliktedir.
Atatürk’ün döneminde nüfusun yaklaşık yüzde 80’i köylerde yaşıyordu. Kadınlarımızın çok büyük
bölümü, kendi işletmelerinde çiftçilik yapan köylülerdi. Kentlerde yaşayanlar içinde de kadın işçi sayısı
azdı. Hükümetin kadın memur sayısını artırma politikasının etkisi de sınırlıydı.
Günümüzde ise kadın işçilerin ve memurların sayısı hızla artmaktadır.
Sigortalı kadın işçi sayısı 2002 yılında 1 milyonken, günümüzde 3,5 milyona çıkmıştır. 10 yıllık dönemde
nüfus yaklaşık yüzde 10 artmışken, sigortalı kadın işçi sayısı 3,5 katına çıkmış, yüzde 250 oranında
yükselmiştir.
Kadın memur sayısında da artış söz konusudur.
Bazı Sektörlerde Kadın İşgücü Yoğundur
Kadınlar özellikle sağlık, eğitim, tekstil, gıda, temizlik sektörlerinde çalışmaktadır. Tezgahtarlık yapan
yüzbinlerce kadın işçi vardır. Onbinlerce kadın, eve‐iş‐verme sistemi altında evlerinde parça başı ücretle
çalışan işçi konumundadır.
Ev yükünün hafiflemesi ve ihtiyaç kabul edilen tüketim mallarının artması, giderek daha fazla kadını
ücretli olarak çalışma üzere işgücü piyasasına sürüklemektedir.
AKP’nin, kadını eve kapatma girişimleri, hayatın gerçekleri karşısında geri tepmektedir.
AKP’nin kadın işgücünü esnek biçimde sömürtme girişimleri de bu alandaki sorunları artırmaktadır.
Evinde çalışan kadın da derinleşen iktisadi kriz nedeniyle gelişmelerden etkilenmektedir.
Kemalist Devrim’in kazanımlarından en büyük yararı sağlayan, Cumhuriyet’in değerlerine en fazla sahip
çıkması gereken kadınlarımız, giderek işçi sınıfının en önemli kesimi olmaktadır.
Birçok işyerinde sınıf mücadelesinin en önünde kadınlar vardır. Birçok yürüyüşte kadınlar en önde
olmuştur. Kadın işçiler ve kamu çalışanları, işyerlerindeki mücadelenin en kararlı unsurlarıdır.
Kadınlar, vatan mücadelesinde de en büyük fedakarlığı yapmış kesimdir.
Bu koşullarda, cumhuriyet, vatan ve emek mücadelesini en kolay bütünleştirecek olanlar,
kadınlarımızdır.
CKD’nin bu anlayışla hareket etmesi, bu bütünlüğe büyük katkılarda bulunacaktır.
Kadınlarımızın sınıf mücadelesinde daha etkili bir biçimde yer alması, sendikaların ve derneklerin
yönetimlerine girmesi, Kemalist Devrim’in kazanımlarının daha güçlü bir biçimde korunmasını ve
geliştirilmesini de olanaklı kılacaktır.

