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AKP döneminde işçi sınıfına yönelik birçok saldırı yaşandı; ancak AKP’nin başka nedenlerle attığı bazı
adımların işçi sınıfı lehine bazı sonuçları da oldu. Bunları gözden kaçırmamak lazım.
Bunlardan biri, kadın işçi sayısındaki hızlı artıştır.
2002 yılında Türkiye’de 1 milyon 47 bin sigortalı kadın işçi vardı.
2013 yılı Eylül ayında 3 milyon 181 bin sigortalı kadın işçi vardı.
Kadın işçi sayısı 11 yılda üç katın üstüne çıktı.
Bu kadın işçilerin bir bölümü geçmişte de işçilik yapıyordu; ancak kayıtdışında, kaçak biçimde
çalışıyordu. Bu işçiler bu dönemde kayıt altına alındı.
Kadın işçilerin bir bölümü de çalışma yaşamına bu dönemde ücretli olarak girdi.
İşçileşen Kadın Kulluktan Kurtulur
Kadının işyerlerinde ücretli olarak çalışması, kadının özgürleşmesi açısından son derece önemlidir.
Köyde yaşayan kadın tarımsal faaliyete etkin bir biçimde katılır; bu nedenle de kocası karşısında dik
durabilir.
Kente göçen ve üretim sürecinin dışına itilen kadın, geçimi için kocasına bağımlıdır. Bu durum onu
kullaştırır.
Ancak bu kadın eğer bir işyerinde ücretli olarak çalışmaya başlarsa, yeniden özgürlüğüne kavuşmasının
altyapısı oluşmuş olur.
Kadınlar hızla ücretlileşiyor, işçileşiyor.
Bu gelişme, kadının kulluktan kurtulmasının en önemli önkoşuludur. Bundan sonra yapılması gereken,
kadın örgütlerinin işçi kadınlar konusuna önem vermesi, kadın sorunlarının ötesinde, kadın işçilerin
sorunlarını ön plana çıkarmasıdır.
Bu gelişme AKP’nin amaçladığı bir durum değildir. AKP tam tersini istiyor; kadınları evlerine kapatmaya
çalışıyordu; ancak attığı bazı adımlar tam tersi bir sonuç doğuruyor.
Geçmişte kırsal nüfusun fazla olduğu dönemlerde köy kadını üretim sürecine katılırdı. Emperyalizmin
dayattığı ve AKP’nin uyguladığı politikalar sonucunda geçimini tarımdan sağlayan insan sayısı hızla azaldı.
Köy nüfusunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 22,6’ya kadar geriledi. Kentlere göç eden kadınlar
işgücünün dışına düştü. Yüzyıllardır anneden devralınan tarım bilgisi artık kentlerde işe yaramıyordu. Bu
durum kadını erkeğin kulu haline getirdi. Kadın, çağdaşlaşma düşmanlarının istediği biçimde bir cinsellik
aracı ve çocuk doğurma makinesi haline getirilmeye çalışıldı.
Kapitalizm Kadını İşçileştiriyor
Ancak hayat veya kapitalizmin gelişmesi yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı.
Sürekli reklamı yapılan yeni ürünler, ailenin gelirinin yetmemesine yol açtı.
Ailenin geçimini sağlayan erkeğin işten çıkarılması, aile gelirini düşürdü.
İhtiyacı artan ve geliri azalan ailenin kadını, ister istemez, işgücü piyasasına yönelmek zorunda kaldı.
Artık tarımla uğraşamayacağına göre, bir işyerine girip, işgücünü satarak, geçimini sağlamaya çalıştı;
işçileşti.
İşçileşen kadın geleceğimizin güvencesidir.
Sınıf mücadelesinde kadınlar daha yürekli, daha kararlı, daha dayanıklıdır.
Türkiye işçi sınıfının safları, sayıları giderek artan kadınlarla daha da güçleniyor ve güçlenecek.
Burada herkese düşen görev, bu kadınların sınıf kimliğini vurgulamaktır.
Kemalist devrimden en çok yararlanan kesimlerden biri kadınlardır. Kadınlar, Kemalist devrimle erkeğin
kulu olmaktan kurtulmuştu. Şimdi Kemalist devrime saldıranlar aynı zamanda kadınlara da saldırmaktadır.
Kadınların cumhuriyetin ve Kemalist devrimin kazanımlarını koruma mücadelesi, artık işçi kadınların
sınıf mücadelesiyle bütünleştirilerek sürdürülmelidir.

