
Feminist mücadeleyi, asla geri 
adım atmadan, korkmadan, 
tereddüt etmeden hep ileri 
taşımak; erkek egemen 
düzeni ve iktidarı yıkmak için 
örgütlenecekler... 
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Cumhur İttifakı’nın içine girdi-
ği ağır çekim kan kaybı süreci 
devam ediyor. Bu süreçte hala 

kontrol kendisindeymiş görüntüsünü 
yaymayı ise beceriyor. Bunun nedeni, 
kuşkusuz oluşturdukları havuzla üstüne 
çöktükleri medya tekelleri ile partizan-
lığını saklama gereği artık görmeyen 
adliye eliyle giriştikleri ifade özgürlüğü-
ne karşı saldırıdır. Bununla birlikte, ça-
resizlikten yaptıkları her hamleyi büyük 
bir siyasi oyun, güçsüzlükten giriştikleri 
her saldırganlığı Mussolini’nin “Ro-
ma’ya Yürüyüş”üne benzeten toplumsal 
muhalefet kesimleri de bu anlamda 
işlerini kolaylaştırıyor. Cumhur İttifakı 
güçsüzlüğünden dolayı saldırgandır. 
Sıradan emekçiler ise giderek daha fazla 
bu yönetimin kifayetsizliğinin ayırdına 
varmakta ve buna tepki vermektedir. O 
zaman korkuyu değil, umudu örgütle-
mek gerekir. Kanıyla canıyla sömürülen 
halkın yayılan kitlesel itirazını daha gö-

rünür, daha politik, daha radikal ve daha 
akıllı olması için devrimciler inisiyatif 
almalıdır.

Cumhur İttifakı’nın iç dengelerinin de 
bu süreçte sallandığı havuz medyası-
nın tüm perdeleme çabalarına rağmen 
görülmekte. Damat ortada yok, dev-
let idaresine geri gelen AKP’li kadro 
MHP’lileri rahatsız ediyor. Adalet 
Bakanı ile İçişleri Bakanı sosyal medya-
dan dolaylı olarak atışıyor. Hulusi Akar, 
Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na 
atanan paşanın FETÖ bağlantılı çıkması 
üzerinden eleştiriliyor, üstelik sadece 
Millet İttifakı’na yakın kesimler tara-
fından da değil. Bazıları MİT’i överek 
bazıları ise Kara Kuvvetleri Komutanı’nı 
överek Cumhur İttifakı içinden Hulusi 
Akar’a sallıyor. İktidarın başarısızlık ve 
yetersizlikleri de birikiyor. Bu koflaşma 
süreci o kadar ağır ki Reis Millet İttifakı 
bileşenlerini dolaşmaya çıktı. Saadet 

ve İYİP’i koparmaya dönük hamleler 
bile süreci tersine çevirmeye yetmedi 
ki anayasa önerisiyle CHP dahi masaya 
çağrıldı.

Bu süreçte Millet İttifakı’na yön veren si-
yasi aklın da giderek daha fazla kendine 
güvenen hamleler yaptığını görüyoruz. 
Muhalefet içi görüşme trafiği ziyadesiyle 
hızlanmıştır. Anayasa zokasını yutma-
ması tüm muhalif kesimlerce önerilen 
CHP’nin bu tavsiyeye ihtiyacı yoktur. 
7 Haziran seçimleri sonrası gündeme 
gelen istikşafi görüşmeler önerisinin 
güncel versiyonu olan yeni anayasa zo-
kası, Reis’in siyasi yaratıcılığının kalma-
dığının, eskiden işe yaramış stratejileri 
kırpıp kırpıp yeniden gündeme soktuğu-
nun bir göstergesidir. İktidarın yeni bir 
hamle yapma gücü yoktur, bitpazarına 
nur yağdırmak zorundadır. Anayasa 
önerisi de ancak bu bağlamda değerlen-
dirilebilir ve CHP’nin 7 Haziran öncesi 

CUMHUR KOFLAŞIRKEN SERTLEŞİYOR,
MİLLET BEKLERKEN NETLEŞİYOR!
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istikşafi görüşme zokasını yutmasına 
neden olan siyasi akıl ne idiyse, bugün 
de tersinden bu anayasa zokasını yutma-
masına aynı siyasi akıl yol açacaktır. Pek 
çok solcunun unutmayı sevdiği şekilde 
Vehbi Koç’un ölene kadar, Necip Fazıl 
ile Hüsamettin Cindoruk’un bir dönem 
üye olduğu CHP bu sermaye devletinin 
kurucu partisidir, yaptığı “yanlışlar” 
beceriksiz yöneticilerinin kişisel tercih-
lerinin doğrudan sonucu değildir.

On üç rehinenin o ya da bu şekilde 
infazıyla sonuçlanan Gare Operasyonu 
sonrasında ortaya çıkan siyasi manzara 
da aynı bağlamda değerlendirilebi-
lir. Hem CHP hem İYİP sözcülerinin 
Meclis’te kendileriyle yapılan görüşme-
lere rağmen iktidara yüklendiği durum 
“düzen partisi”nin tüm kanatlarının aynı 
rezaletlerin tarafı olmama iradesinin bir 
tecellisidir. Eskiden benzer konu başlık-
larında düzen partisinin tüm kanatlarını 
aynı hatta dizen siyasi konjonktür bu 
süreçte raftadır. Tam da bu yüzden, Mil-
let İttifakı’nın medyadaki temsilcileri de 
aynı karargâhta üretilmişe benzeyen, ne-
redeyse kopya konuşma başlıklarını kul-
lanarak operasyon dolayımında iktidarı 
eleştirmektedir. Asıl olan egemen sınıfın 
hâkimiyetinin sürekliliği ise emekçiler 
arasında rıza üretebilecek bir iktidar al-
ternatifi bu iktidarın tüm beceriksizlik-

lerin ortağı 
olamaz. Hem 

anayasa süre-
cinde hem de 

Gare sonrası ortaya 
çıkan düzen içi ikilik 

ABD başkanlık seçimi 
sonrası kuvveden fiile çıkan si-

yasal sürecin derinleştiğini gösteriyor. 
Düzen partisinin öteki kanadı siyasal 
yönelimini sivriltmektedir. Buna rağ-
men bu konjonktürde hakikaten iktidarı 
talep edip etmediği tartışmalıdır ama 
iktidarın kucağına düşmesini bekler gibi 
gözükürken boş durmamaktadır, siyasal 
yönelimi ve uyumu özellikle iki temel 
aktörü İYİP ve CHP arasında giderek 
netleşmektedir.

Kısacası, Reis rıza üretme kapasitesini 
kaybettikçe ne yapacağını daha fazla 
bilemez hale geliyor, bir bakıyorsunuz 
reformdan bahsediyor, bir bakıyorsu-
nuz muhalif kesimlere dönüp sopanın 
ucunu gösteriyor. Fakat asıl önemlisi 
büyük sermaye kesiminin temsilcilerinin 
giderek daha yüksek sesle iktidarın bu 
kararsız ve zayıf tutumuna karşı eleştirel 
tutumlarını dile getirdiklerini duyu-
yoruz. Sokaktaki büyüsünü kaybeden 
Reis, sözcüsü olduğu iktidar birlikteli-
ğini bir arada tutmakta zorlanıyor. Bu 
durum büyük basının içinde bulunduğu 
durumdan dolayı çok faş olmasa da 
dünyada herkesin bildiği bir sır olarak 
ortadadır. Bu noktada bir yandan Reis’in 
Devlet Bahçeli şahsında simgelenen güç-
lere mecburcu olduğu, diğer yandan da 
bunları daha önce liberallere ve FETÖ’ye 
yaptığı gibi sırtından atmak üzere fırsat 
kolladığı dile getirilmektedir. Bugün 
Reis’i tercih ettiği herhangi bir siyasal 

seçeneği istediği anda uygulayabilecek 
bir güçte görmek ve göstermek pısırık 
muhalefetin önde gelen üçkâğıdıdır. Bu 
muhalefet pısırıktır, çünkü ya Batılı “de-
mokrasi” güçlerine ya da CHP’ye bak-
makta ama her zaman küçük nüvelerini 
ve kıvılcımlarını gördüğümüz halktaki 
itiraz ve direnme eğilimlerine kendini 
adamaktan ısrarla kaçınmaktadır.

Biz şunu biliyoruz; demokrasi, yürütme-
nin başının değişmesiyle gelmez, emekçi 
halkın taleplerinin siyasal sistemde daha 
çok karşılık bulmasıyla gelir. Halkın 
ve emekçilerin tepkisi esas olarak tüm 
dünyada sermaye lehine işlediği orta-
ya çıkan bu düzenin tekerine çomak 
sokmak gerektiği anlayışı doğrultusun-
da yönlendirilmelidir. Erken seçim ne 
zaman olacak diye papatya falı açmak 
da bizim işimiz değildir. Bizim işimiz, 
Türkiye bir erken seçime sürüklenirken 
bu baskı ortamında sinen, etkisizleşen 
solla direnen işçiler arasındaki kontrastı 
görünür kılacak şekilde, işçi mücadele 
ve direnişlerinin yayılmasına ve kamu-
oyunda gündem olmasına yardımcı 
olmak ve bu doğrultuda bir emekçi 
siyasal alternatifinin inşası için inisiya-
tif geliştirmektir. Eğer halk mücadelesi 
güçlenir ve politikleşirse, beceriksiz ve 
uyumsuz bir siyasal aygıt olan Cumhur 
İttifakı yıkılacak oranda sallanacaktır. 
Bundan Millet İttifakı temelli bir başka 
düzen alternatifinin şu ya da bu biçim-
de faydalanmasında emekçi halk için 
köklü bir maddi kazanım olmaz. Bizler, 
direnen halkın yanında durmalı, onların 
düzen reddiyesine olabildiğince akılcı 
bir politik yönelimi eklemleyebilmeli-
yiz. Önümüzdeki bir yılın siyasal görevi 
budur.

“Sokaktaki büyüsünü kaybeden Reis, 
sözcüsü olduğu iktidar birlikteliğini 

bir arada tutmakta zorlanıyor. 
Bu durum büyük basının içinde 

bulunduğu durumdan dolayı çok faş 
olmasa da dünyada herkesin bildiği 

bir sır olarak ortadadır.”
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ABD 
Başkanlık seçimlerinin ardından Bi-
den’ın izleyeceği ekonomi politikalarının 
dünya ekonomisinde yaratacağı etkiler 
bir süredir tartışılıyor. Biden’ın “Ameri-
kan Kurtarma Planı” olarak açıkladığı 
1,9 trilyon dolarlık (yaklaşık 13 trilyon 
TL’lik) ekonomiyi teşvik ve pandemi ile 
mücadele paketinin, 400 milyar doları 
koronavirüs ile mücadelede aşı, testler 
ve okulların tekrar açılması için ayrılır-
ken, 1 trilyon dolarlık kısmı ise doğru-
dan ailelere yardım ve işsizlik sigortası 
şeklinde kullanılacak. Kalan 450 milyar 
dolarlık destek ise, işletmelere, eyalet 
ve yerel yönetimler ile federal yönetime 
bağlı olmayan Kızılderili kabile yöne-
timlerine ayrılmış durumda. Buna ek 
olarak paket, asgari ücretin saatlik 15 
dolara çıkartılmasını da içeriyor. Vergi 
düzenlemeleri de içeren paket, kurum-
lar vergisinin arttırılmasının yanında 
düşük gelirli işçiler için vergi iadelerinin 
genişletilmesini ve çocuklu ailelere ek 
destekler verilmesini planlıyor.

Pandemi ile beraber sağlık sisteminin en 
kötü sonuçları ürettiği ülkelerden olan 
ABD’de, halk sağlığına dair önlemler 
yine dikkati çekiyor. Bunların yanında, 
beyaz olmayan topluluklara destek, 
açlığın ve evsizliğin önlenmesine dair 
çeşitli sosyal politika önerileri yapılıyor. 
Cumhuriyetçiler için hazmetmesi zor 

olan 1,9 tril-
yon dolarlık bu 

plan için Biden, 
partizan olmayacak 

bir şekilde daha de-
mokratik bir süreç ile 

kongreden geçirilmesini 
savunuyor. Ancak bu kurtar-

ma planına, bütçede yaratacağı 
yük itibariyle ilk eleştiriler yapılmaya 

başlandı bile. Asgari ücret artışının, 900 
milyon insanı 2025 itibariyle yoksulluk-
tan kurtaracağı beklenmesine karşılık, 
1,4 milyon ek işsizlik yaratacağına dair 
itirazlar da yapılmakta. 
Biden’ın kurtarma planı, neoliberal 
dönemin yarattığı yıkıma karşılık işçi 
sınıfına ve yoksullara yeni bir “orta 
sınıf ” yaratma vaadi veren bir sosyal 
devlet sözleşmesini andırıyor. Pandemi-
nin toplumsal ve ekonomik olarak iyice 
açığa çıkardığı eşitsizliğin törpülenmesi, 
sadece işçi sınıfının gönlünü almak için 
yapılan bir hamle değil elbette. Kapita-
lizmin ABD’de işleyişini sürdürebilmesi 
için bu tarz bir düzenleme artık kaçınıl-
maz görünüyor. Bu bağlamda Biden’ın 
yeni ekonomi politikaları, Roosevelt’in 
ABD’yi Büyük Bunalım’dan kurtarmak 
için başlattığı Yeni Anlaşma’ya ithafen 
sıklıkla dile getirilen Yeni Yeşil An-
laşma’nın habercisi olarak görülüyor. 
2007-9 krizinden itibaren gördüğümüz 
neoliberal ekonomi paradigmasının 
tıkanışında son noktayı koyacak olanın 
küresel bir salgın olması ihtimali giderek 
belirginleşiyor.

Sadece ABD için değil, küresel olarak 
kapitalizmin işleyişinin güvence altı-
na alınması yeni bir sosyal demokrasi 
paradigmasının kurulmasını zorunlu 
kılıyor. Küresel kapitalizmin hegemonik 
gücü olarak ABD’nin politik ekonomi-

sinin değişimi, mutlaka dünyanın diğer 
ülkelerini de etkileyecektir. Sağlık ve 
eğitim sisteminin tekrar inşası, yoksul-
luğu azaltma, iklim kriziyle mücadele, 
göçmenler için kapsayıcı programlar, 
küçük işletmelere destek gibi adımlar 
her ne kadar cazip görünse de, tüm pan-
demi sürecinde milyar dolarlar kazanan 
patronları yaratan sistem için hiçbir de-
ğişim öngörmemekte. Bildiğimiz sosyal 
demokrasiden farkını açığa çıkaran en 
belirgin kısmı ise işçi sınıfı mücadelesini 
gerçekten güçlendirmeyi sağlayacak sen-
dikal örgütlenme gibi araçların lafının 
bile edilmemesi.

Ekonomik durgunluk ve genel yoksul-
luk dönemleri kapitalizmi kendinden 
kurtarmak isteyen kimi sosyal liberal 
politika önerilerinin ana akım siyaset-
te daha kuvvetli dile getirilmesine yol 
açar. Bu yönde güçlü, örgütlü ve siyasal 
yönelimi belirgin bir toplumsal hareke-
tin bulunmadığı koşullarda bu önerilerin 
yaldızlarını kazıyınca göründükleri ka-
dar radikal olmadığı da anlaşılır. Bunun-
la birlikte sermaye kesimi bu kadar zayıf 
reformları bile durdurmak için elinden 
geleni ardına koymaz. Ana akım siyase-
tin sosyal adaletçi kesimleri genel politik 
çalkantı dönemlerinde kapitalizmi ken-
dinden korumak isterken, sınıf hareketi 
tarafından baskı altına alınmazsa öneri-
leri boşlukta kalacaktır. Bundan dolayı, 
ABD’nin ve dolayısıyla dünyanın geri 
kalanının neoliberal konsensüsün ne ka-
dar dışına çıkabileceği gene emekçilerin 
kendi mücadeleleriyle belirlenecek. Bu 
mücadeleler de ancak Demokrat Parti 
patronajının dışında radikal bir karakter 
kazanabilir. Dünyanın her yerinde biraz 
nefes alabilmek için merkezci partilere 
bel bağlayanların unutmaması gereken 
bir tespit bu.

ABD’NİN PANDEMİ 
SONRASI KURTARMA 

PLANI NE ANLAMA 
GELİYOR?
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 
tarihselliğini mücadele içerisin-
de sürekli olarak hatırlıyor ve 

hatırlatıyoruz. Dünden bugüne nasıl 
koşullardan geçerek gelindiğini daha iyi 
anlamak için son bir yıla bakalım isti-
yoruz. Geçtiğimiz sene 8 Mart’ta İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 
İstanbul’da İstiklal Caddesi kadınlara 
kapatılmaya çalışıldı. Taksim’in yıllar 
içerisinde toplumsal muhalefete tama-
men kapatıldığı fakat kadınların gücü 
sayesinde OHAL’de dahi kapatılamadı-
ğı hatırlandığında, bu yasak Feminist 
harekete adeta bir uyarıydı: ‘Bizim 
belirlediğimiz sınırlarda kalacaksınız’ 
demekti. Peki, bunun üzerine ne mi 
oldu? Taksim’e giden vapurlar, metro 
ve otobüsler yasaklanmış, kadınların 

Taksim’e ulaşımı engellenmeye 
çalışılmıştı. Ama tüm bu yasak 
ve engellemelere rağmen kadın-
lar alternatif yolları kullanarak, 
gerekirse kilometrelerce yol 
yürüyerek Taksim’e ulaşmıştı. 

Siyasi iktidarın zor tekeli aracılığıyla 
gösterilen yıldırma ve yasaklama politi-
kalarına karşı kadınların ortak bir sözü 
vardı: “İtaat etmiyoruz”. Elbette, ülke-
mizde Cumartesi Anneleri gibi, direniş-
çi işçiler gibi, geleceksizliği kabul etme-
yen gençlik gibi itaat etmeyen kadınlar 
da her gün bedel ödüyor. Yaşamak ve 
en temel haklarını korumak için bile 
devletin zor tekeline direnmek zorunda 
bırakılan kadınların isyanı her fırsatta 
siyasi iktidarca susturulmaya çalışılıyor. 

8 Mart’tan birkaç gün sonra Türkiye’de 
ilk Covid-19 vakası tespit edildi ve aynı 
günlerde dünya genelinde pandemi ilan 
edildi. 2020 yılı, pandeminin de etki-
siyle, kadınlar için ev içi şiddetin daha 
çok yaşandığı, çocuk ve yaşlı bakım 
emeğinin yoğunlaştığı, koronavirüse 
karşı korunmasız bırakıldığı, ekonomik 
özgürlüklerin ciddi şekilde sınırlandığı, 
işyerlerinde erkek patron ve amirlerce 
yoğun baskı ve mobbing altında çalış-
tırıldığı ve kadın cinayetlerinin artarak 
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devam ettiği bir yıl oldu. Salgının yayıl-
ması ve toplumda işsizliğin, yoksulluk 
ve sefaletin artmasıyla kadınlar, erkek-
ler tarafından daha çok fiziksel, cinsel, 
psikolojik şiddete maruz bırakılmakta 
veya kaçırılıp, kaybedilip, vahşice öldü-
rülmektedir.

Kadınların daha pandeminin en başın-
da dile getirdikleri sorunların yakıcı 
olarak yaşandığı ve taleplerinin hiçbiri-
nin siyasi iktidarca hayata geçirilmediği 
bu dönemde, güçlü bir kadın örgüt-
lülüğünün ihtiyacı bir kere daha gün 
yüzüne çıktı. Kadın katillerini, çocuk 
istismarcılarını serbest bırakan İnfaz 
Yasası’nın çıkarılması, kadınların mü-
cadeleyle kazanılmış haklarının timsali 
İstanbul Sözleşmesi’nin rafa kaldırılmak 
istenmesi, kadınların Kadın Üniversi-
teleri tartışmasıyla bilim ve toplumdan 
dışlanmaya çalışılması, kamuoyunda 
pervasızca sarf edilen cinsiyetçi söylem-
ler, kadınların emniyette çıplak arama-
ya maruz bırakılması, kadın cinayeti 
davalarında sanığın değil kadınların 
yargılanması ve daha sayamadığımız 
kadın düşmanı birçok politikaya karşı 
kadınlar birlikte hareket etme ve diren-
me mecburiyetindeler.

Kadınlar, ne toplumun ne devletin ne 
de erkeklerin kendileri için belirledik-
leri kimliklere, rollere ve tanımlara göre 
yaşayacak. Kendi istedikleri yaşamı 
yalnızca kendi güçlerine ve birliktelik-
lerine dayanarak kendi elleriyle kazana-
caklar. Erkeklere hayatın her alanında 
tanınan tüm ayrıcalıkları söküp atıp, 
yerine toplumsal eşitliği ve toplumsal 
adaleti koyacak mücadeleyi büyütecek-
ler. 8 Mart’larda yasaklanan sokakları, 
meydanları geri almak, emeklerine 
sahip çıkmak, yaşamlarını, haklarını, 
kazanımlarını savunmak için yürüye-
cekler. Feminist mücadeleyi, asla geri 
adım atmadan, korkmadan, tereddüt et-
meden hep ileri taşımak; erkek egemen 
düzeni ve iktidarı yıkmak için örgüt-
lenecekler.  Tarih boyunca ezilen, yok 
sayılan, hakları gasp edilen milyonlar 
olarak seslerini, sözlerini birleştirip çoş-
ku ve aşkla haykıracaklar. 

2021, 8 Mart’ta kadınlara meydanlar 
gene yasaklanacak, belki yolları kesilip 
tehdit edilecekler. Ama kadınlar, her 

gün erkek şiddetinden 
en az üç kadın katledilir-
ken, polisin barikatından, 
jopundan, gazından mı 
korkacak? Korkmak şöyle 
dursun, yüzler, binler ola-
rak tüm meydanlarda bir 
araya gelecekler.  (Pandemi 
koşullarında fiziksel me-
safe ve maske kurallarına 
uyarak elbette.)  

Kadın Komiteleri olarak 
biz de bu 8 Mart’ta İstan-
bul’da Taksim’deyiz. Tüm 
kadınlara çağrımız; neşe-
mizi, öfkemizi, gücümüzü 
ve eylemimizi hep birlik-
te alanlarda gösterelim. 
Evlerden, işyerlerinden, 
üniversitelerden akın akın 
sokaklara inelim. Kadın-
ları öldürüp erkekleri 
cezasızlıkla ödüllendiren 
düzenden sorulacak hesa-
bımızı birlikte sormak için 
harekete geçelim. Kadına 
yönelik şiddet, taciz ve 
tecavüzü sistematik hale 
getiren ataerkiyi, kadın 
bedeni ve emeği üzerinden 
güçlenen kapitalist sömü-
rüyü ortadan kaldırmak 
için düzen dışı bir politik 
feminist mücadeleyi 
birlikte yürütelim. 

Haydi, mücade-
le ile özgür-
leşmenin 
heyecanını 
ve mut-
luluğunu 
yaşamak 
için 
örgütlen-
meye ve 
8 Mart’ta 
Taksim’de 
direnme-
ye!

KADIN

“Feminist mücadeleyi, 
asla geri adım atmadan, 

korkmadan, tereddüt 
etmeden hep ileri taşımak; 

erkek egemen düzeni 
ve iktidarı yıkmak için 
örgütlenecekler. Tarih 

boyunca ezilen, yok sayılan, 
hakları gasp edilen milyonlar 

olarak seslerini, sözlerini 
birleştirip çoşku ve aşkla 

haykıracaklar.”
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Güçlü 
haykırışları, 
mücadele azmi ve sarsılmaz 

iradesiyle Bimeks Direnişi’nin simge 
isimlerinden biri haline gelen Dilek 
Aslan ile direniş sürecinde yaşadıkları, 
kadın mücadelesine bakışı ve 8 Mart 
üzerine konuştuk.
 
1. Kendinizden bahseder misiniz, kadın 
işçi ve direnişçi olmak nasıl bir şey?

Ben Dilek Aslan, 49 yaşındayım, 2 
çocuk annesiyim. 2007-2016 yılları 
arasında Bimeks’te çalıştım. Gençliği-
min en güzel yıllarını Bimeks’in o zorlu 
çalışma şartlarında geçirdim. Bayram-
larda bile çocuklarımın, sevdiklerimin 
yanında olamadım. Bir annenin çocuk-
larının ihtiyacı olduğu her an yanında 
olamaması, çalıştığı saatlerde aklının 
bir köşesinde acabalarla yaşaması iki 
kat zorluk yaşaması demek. Hem kadın 
olmak hem anne olmak hem de hem de 
iş hayatında kadının başarabileceğini 
ispatlamak omuzlarımıza yüklenen ağır 
bir yük.

2020 Haziran ayından bugüne kadar 
Bimeks’in hırsız patronlarına karşı 
yaptığımız eylemlerde, hakkımızı ala-
bilmek için girdiğimiz bu yolda, dire-
nenlerin çoğunluğunu oluşturan kadın 
arkadaşlarımızla yaşadığımız zorluklar 

anlatmak-
la bitmez. 
Ailemizin 
ve yakın 

akrabala-
rımızın, bu 

eylemlere 
giderken bizim 

için yaşadıkları 
kaygı ve gözlerinde-

ki endişeyi görmezden 
gelemezdik. Ama bir 

taraftan da dik durmalı ve 
korkmamalıydık.  

Dokuz buçuk yılın sonunda hak ettik-
lerimi Bimeks’in o kendini bilmez, çağ 
dışı kalmış erkek patronlarına bıraka-
mazdım. Zihniyetleri o kadar karan-
lık ki bağlı bulundukları tarikatların 
dediklerine inanarak tazminatı hak 
görmeyip biz işçilerin bin bir zorlukla 
döktüğü alın terimizi çaldılar. Bu yüz-
den direnerek hakkımızı arıyoruz.

2. Kadının toplumdaki yeri ve kadın mü-
cadelesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cumhuriyet’ten önce kadınlar iş haya-
tında, eğitimde, ailede ve toplumda hep 
arka planda tutuluyordu. Oysa kadınlar 
en zor zamanlarda, savaşlarda bile en 
önde direnmişler. Erkeklerle eşitliğin 
sağlanması için çok çabalamış ve müca-
dele etmişler. Bu sayede kazanılan kimi 
yasal haklar kadınların toplumda hak 
ettikleri saygıyı görmesi açısından çok 
önemli. 

Yıl 2021, görüyoruz ki kadınlar millet-
vekili, avukat, doktor, mühendis gibi 
çok önemli mesleklerde çok iyi işler 
çıkarıyor. Ben simit sattığım fabrika 
önünde beklerken caddeden geçen 
servislerde şoförlük yapan kadınları 
görünce çok onurlanıp gururlanıyo-
rum. Biliyorum ki biz kadınlar hem çok 

güçlüyüz hem de mücadeleci ruhumuz-
la yapamayacağız şey, aşamayacağımız 
engel yok.

Buna karşılık erkeklerin kadınlara 
yönelik eziyetinden, şiddetinden, hor 
görmesinden, aşağılamasından, tacizi 
ve tecavüzünden kurtulamadık. Her 
gün kadın cinayetleri, çocuk istismarı 
ve kaybedilme haberlerini duyuyoruz. 
İşyerlerinde erkek patron, amir ve şefle-
rin kadın işçilere uyguladıkları mob-
bingi, baskıyı, ayrımcılıkları görüyoruz. 
Bunlar için kanunda caydırıcı cezaların 
getirilmesi ve kadın haklarının devlet 
tarafından korunması gerekiyor.

3. 8 Mart ile ilgili neler söylemek istersi-
niz, kadınlara mesajınız var mı?

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü 
olması aslında acı bir hikâyenin so-
nucu. ABD’de dokuma fabrikasındaki 
kadın işçilerin daha iyi çalışma şartları 
istemiyle başlattıkları grevde polislerin 
işçilere saldırması, işçileri fabrikaya 
kilitlemesi ve işçilerin fabrikada çıkan 
yangından kaçmak istediklerinde polis 
barikatını aşamaması sonucu 120 kadı-
nın ölmesi nedeniyle ilan edilmiş. Ölen 
kadınları saygıyla anıyoruz. Onların 
mücadelesi bugün biz kadın işçilerin 
eylemleri ve direnişiyle devam ediyor. 

Biz kadınlar direnince güçlendiğimizi, 
bir arada olursak her şeyi başarabilece-
ğimizi unutmamalıyız. Aile erkeklerin-
den şiddet görmüş, patronu tarafından 
hakkı yenmiş, sokakta, işyerinde, evde 
kötü davranışa maruz kalmış kadınlar 
olarak sessiz kalmamalı, birbirimizin 
sesine ses olmalıyız. Hiçbir erkeğe bo-
yun eğmek zorunda değiliz. Bizler haklı 
gördüğümüz mücadelemizde korkma-
dan, bıkmadan, güçlü bir şekilde yolu-
muzda yürümeye devam edeceğiz. 

“KADINIZ, HEM ÇOK GÜÇLÜYÜZ “KADINIZ, HEM ÇOK GÜÇLÜYÜZ 
HEM DE MÜCADELECİ HEM DE MÜCADELECİ 

RUHUMUZLA YAPAMAYACAĞIMIZ RUHUMUZLA YAPAMAYACAĞIMIZ 
HİÇBİR ŞEY YOK!”HİÇBİR ŞEY YOK!”
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Dünya’da ve Türkiye’de üniver-
siteler en özerk göründükleri 
dönemlerde dahi siyasi ikti-

darlardan bağımsız olmadılar; sadece 
araştırmalarını ve yönetimlerini belirle-
yen koşullar kapitalizmin dönüşümüyle 
eşgüdümlü olarak değişti. Fakat biz 
bu yazının konusu itibariyle alanımızı 
biraz daraltalım ve bağlantıları kopar-
madan yakın döneme yani AKP iktidarı 
ile üniversitelerde yaşanan dönüşüme 
bakalım. 

AKP iktidarı Türkiye’de birçok kurumu 
dönüştürdüğü ve kendi kadrolarıyla 
bütün alanları sermayenin ve AKP’nin 
çıkarı temelinde yönettiği gibi üniversi-
teler de bundan muaf olmadı. Kuşkusuz 
yapılanlar kapitalizmin dünya ölçeğin-
deki hareketinden ve kapitalist dev-
letlerin yaptığından farklı ve bağımsız 
değildi. Bütün kurumların neoliberal 
politikalarla yeni bir form kazanması,  
kapitalist ilişkilerin yeniden üretimin-
den başka bir amaç içermiyordu. Üni-

versiteler de bu amaca uygun biçimde 
dönüştürülmekten geri bırakılmadı. Biz 
bu dönüşümü son olarak bütün haya-

tını finansçı olarak geçiren ve Boğa-
ziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör 

olarak atanan Melih Bulu’da daha 
açık biçimde gördük. Melih Bulu 
dışında AKP iktidarı ile doğru-
dan bağı olan 20’nin üzerinde 
rektör olduğunu tahmin etsek 
de kaçımız biliyoruz? Atanan 
rektörlerin üniversitelerde nelere 

mal olduklarına baktığımızda bu 
bilginin bir önemi yok belki de, 

ama biz siyasi iktidarın ürettiği tarz-
da üniversitelerde öfke biriktirmeye 
devam ediyoruz. Biriktirdiklerimizle 
dönüşüyor ve dönüştürüyoruz. Tek 
dönüştürenin siyasi iktidar olmadığını 
sosyal medyaya, meydanlara, dayanış-
ma ağlarına, kulüplere, işkencelerle 
gözaltına alınan, tutuklanan arka-
daşlarımızın direncine baktığımızda 
görüyoruz. 

Genç ve üniversiteli kadınlar olarak 
bu dönüşümün parçası ve tarafıyız, 
olmayı da sürdüreceğiz. Neden mi? 
Sermayedarların gemisinde olmadı-
ğımız için; fikirlerinden dolayı ihraç 
edilen hocalarımızın tarafında oldu-
ğumuz için; geleceğimiz parça parça 
elimizden alındığı için; üniversitelerin 
ancak ve ancak tüm bileşenlerince 
yönetildiğinde üniversite olabileceğini 

bildiğimiz ve daha birçok neden için. 
Ama en çok da kadın olduğumuz için! 
Cinsiyetçi ve ahlakçı toplumsal norm-
larla yaşam biçimlerimizi yargılayan ve 
belirleyenlerin tepeden tırnağa yöneti-
ciler eliyle, egemen ideolojilerle kuşa-
tıldığını biliyor ve görüyoruz. 1800’lü 
yılların sonunda var olan ve kadınların 
mücadelesi ile tarihin çöplüğüne atılan 
Kadın Üniversiteleri’nin bugün yeniden 
kurulmasının tartışılması/tartıştırılma-
sı, Cinsel Tacizi Önleme Birimlerinin 
ya kurulmasının engellenmesi ya da 
işlevsiz kılınması, öğrenci evlerindeki 
yaşayış biçimlerinin akademisyen-
ler ve iktidar tarafından ahlaksız ilan 
edilmesi, üniversite içerisinde yaşanan 
istismarların görmezden gelinmesi, hiç 
yoktan sözümüzün kadın olduğumuz 
için değersizleştirilmesi yaşadığımız 
örneklerden sadece birkaçı.

Biz kadınlar olarak bu mücadelenin 
parçası olmak zorundayız, yaşamak için 

ve birbirimizi yaşatmak için. Kampüsle-
rimizde ve toplumsal tüm ilişkilerimiz-
de  tacize, tecavüze uğramamak için. 
Bütün gücümüz ve öfkemiz ile ilmek 
ilmek, adım adım büyüyeceğiz. Sözü-
müz ve eylemimiz, bu cinsiyetçi, eril 
hegemonyayı ve bunu üreten tüm ilişki 
tarzlarını öyle ya da böyle yıkıp geçe-
cek. Nasıl ki dayanışmamızla cinsiyetçi 
hocaların bir kısmının uzaklaştırılma-
sını sağladıysak üniversitelerde Cinsel 
Tacizi Önleme Birimleri’ni de müca-
delemizle  kazandık. Yıllar önce Kadın 
Üniversiteleri de kendiliğinden kapan-
madı. Daha birçok şeyle mücadele ettik 
ve kazandık. Kazanamadıklarımız ve 
belki de kaybettiklerimiz için tekrar ve 
tekrar mücadele etmeye, dönüşmeye ve 
dönüştürmeye devam ediyoruz, edece-
ğiz.

Bugün kadınlar toplumsal ve siyasal 
yaşamda daha çok yer edinebiliyorsa  
nedeni dün mücadele eden kadınlar-
dır. Biz bugünün genç kadınları olarak 
onların bıraktıkları bayrağı taşıyoruz, 
daha da yükseltiyoruz ve gelecekteki 
kadınların yükünü biraz da olsa hafif-
letmek için var gücümüzle çabalıyoruz. 
Bunu yaparken sadece cinsiyetimiz ve 
cinsel yönelimlerimiz üzerinden konum 
almıyoruz. Maruz kaldığımız cinsi-
yetçiliğin çok yönlü ilişkilerin parçası 
olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sadece 
cinsiyetçi düşüncelere ve pratiklere 
değil sermayeye, onun kurumlarına ve 
devletine karşı da tavrımız net. Nasıl 
ki her yerde sömürü ilişkileri ve cinsi-
yetçilik hüküm sürüyorsa her yerdeyiz 
derken de büyük resmi gördüğümüzü 
bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Kayyum 
rektör Melih Bulu’ya karşı verdiğimiz 
mücadele ne bir başlangıç, ne de bir 
son olacak. Daha önce Şeyma’yı, İdil’i, 
Büşra’yı aldığımız gibi Şilan’ı ve di-
ğerlerini de alacağız ve bütün kayyum 
rektörlere karşı ama ayrı ama beraber 
mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Boğaziçi 
Üniversitesi’ni Boğaziçi üniversitelileri 
yönetene kadar mücadeleyi sürdürece-
ğiz. Kadın Üniversiteleri kurulmasına 
izin vermeyeceğiz! Cinsel Tacizi Önle-
me Birimlerini açtıracak ve işlevli hale 
getirteceğiz! Sırasıyla değil, hepsiyle 
mücadele edeceğiz. Kadınlar ve yaşam 
özgür olana dek öfkemiz dinmeyecek. 
O yüzden bir kez daha söylüyoruz:
Öfkemiz dinmedi, isyanımız bitmedi! 

ÖFKEMİZ 
DİNMEDİ, 

İSYANIMIZ 
BİTMEDİ!

KADIN
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30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de 
6.6 büyüklüğünde meydana gelen 
depremde 115 kişi yaşamını 

yitirirken binlerce kişi de yaralı olarak 
kurtuldu. Genel olarak bakıldığında 
orta büyüklükte olan deprem, arkasında 
büyük bir hasar bıraktı ve bu hasarın 
yarattığı mağduriyetler hâlâ giderilmiş 
değil. Depremin ilk anından itibaren 
oluşturulan gönüllü inisiyatifler ara-
cılığıyla ilk elden acil ihtiyaçlar kar-
şılanmış, devletin üstlenmesi gereken 
sorumluluklar ve ihtiyaçlar yine bu 
gönüllü inisiyatiflerin kendi organizas-
yonlarıyla temin edilmiştir. İktidarın 
acizliğinin ortaya çıktığı andan itibaren 
gönüllü inisiyatifler deprem çadır alan-
larından parça parça çıkartılıp dep-
remzedeler yalnızlaştırılarak yaşanan 
felaket hızlıca unutturulmaya çalışıl-
mıştır. Özellikle çadır alanları kapatılıp, 
insanlar konteyner kentlere yerleştiril-
miş ve bu konteyner kentler sanki bir 
açık cezaevi gibi tasarlanmış, içeri giriş 
çıkışlarda yapılan güvenlik kontrolle-
riyle konteynırlarda yaşayan insanlar 
harici hiç kimse alana alınmayarak, 
içeride süregelen vahim durumun görü-
nür olması engellenmiştir. Konteyner 
kentlerdeki yaşama dair havuz medya-
sından seçilerek yaptırılan haberlerde 
“yaralarımız sarılıyor” başlıklarıyla 
iyimserlik sergilenmiştir.

Burada havuz medya haricindeki med-
yanın haber yapamaması için özellikle 
çaba sarfeden iktidar, depremin mey-
dana geldiği şehirde dahi kimsenin 
sözünü etmediği, uzak geçmişte yaşa-
nılan bir afetmiş gibi algılanması için 
elinden geleni yapmıştır. Medya ve 
iktidar ablukasıyla, insanların deprem 
sonrasında yaşanılanlara dair haber al-
ması imkansız hale getirilmiştir. Bu yazı 
hazırlanırken dahi yaşanılan felakete 
dair son yapılan haberin üzerinden 4 ay 
geçmiştir. 

Devlet bir kez daha sorumluluğundan 
kaçarak, mağduriyetleri göz ardı ederek, 
gerçekleşen depremde ortaya çıkan so-
nucun sorumlularını ve deprem sonrası 
ortaya çıkan mağduriyetleri unutturma 
pratiğini hâlâ sergilemektedir. Deprem 
sonrasında evsiz kalan, evleri hasar 

gören binlerce insanın sözde “geçici 
konaklama” amacıyla yerleştirildikleri 
konteyner kentlerde aylardır mağduri-
yetin yapısal olarak giderilmesine dair 
bir şey yapılmadığı gibi sözde yeni evle-
re yerleştireceklerine dair söylemlerde 
bulunulmuş, yeni evler için mağdur 
ailelerden yüksek miktarlarda para ta-
lep edilmiş, depremzedeleri yaşadıkları 
felaketin üzerine bir de borçlandırarak 
devlet devletliğini bir kez daha göster-
miştir. Bizler deprem nedeniyle insan-
lara kesilen bu ağır faturanın birincil 
sorumlularının kâr hırsıyla hareket 
eden inşaat şirketlerinin olduğunu iyi 
biliyoruz. Her ne kadar medya yoluyla 
deprem sonrasında yardım yapıldığı, 
halka hizmette sınır tanınmadığı lanse 
edilse de deprem sonrası hengameden 
biraz daha uzaklaşınca ortaya çıkan 
görüntüler ve sonuçlar şaşılacak şeyler 
değildi aslında. Zira devamı da geldi. 
Devlet yapmış olduğu yardımları aylar 
sonra depremzedelerden isteyerek, dep-
rem bölgesinde yıkılan yerlere deprem 
toplanma alanları ve parklar yapılaca-
ğına dair vaatlerini de boşa çıkaracak 
şekilde o alanları ranta açtı.

Evi ağır hasarlı olan depremzedelere 
KHK’lı oldukları için “isminiz yasaklı 
listede” denilerek nakdi yardım yapıl-
mazken, ilk incelemelerde orta hasarlı 
olarak tespit edilip akut yardımı verilen 
depremzedelere ikinci incelemede az 
hasarlı raporu verilerek akut yardımı-
nın aylar sonra geri istendiğine şahitlik 
ettik. Bununla birlikte daha önceden de 
İzmir’in finans merkezi olarak planla-
nan, yıkımların olduğu Bayraklı bölge-
sinde deprem baha-
ne edilerek yoksul 
mahalleleri boşal-
tılmaya başlandı. 
Onların yerine 
inşaat şirketleri için 
yeni rant alanları, 
piyasa için de yeni 
finans merkezleri 
inşa ediliyor. En 
çok kayıp verilen 
Rızabey apartma-
nının bulunduğu 
alana tekrardan 
apartman yapılmak 

istenirken orada ailelerini kaybetmiş in-
sanların baskısıyla inşattan vazgeçilerek 
park alanına çevrilmesi küçük bir teselli 
bile olamıyor.  

İzmir, Elazığ, Van depremleri baş-
ta olmak üzere alınmayan önlemler 
nedeniyle yaşanan felaketler karşısında 
devlet kendi üstüne düşen siyasal ve 
kamusal sorumluluklardan kaçınarak 
unutturma politikası izlemeye devam 
ediyor. Sorumluları cezalandırmak 
yerine rant ilişkilerini sekteye uğrat-
mayacak birkaç göstermelik gözaltı ve 
dava süreçleri ile halk nezdinde oluşan 
öfke sindirilmiş; hasarın asıl sorumlusu 
olan düzen içi kurumlar, yapı dene-
tim firmaları, mevzuata aykırı binalar 
yapılmasına göz yumarak bundan rant 
sağlayan bürokratlar göz ardı edilerek 
rant düzeninin devamlılığı sağlanmıştır. 
Yaşanan her doğal afette devletin sınıf 
devleti olduğu bir kez daha gün yüzüne 
çıkmıştır. Bunu tespit etmenin ya da 
buna işaret etmenin yeterli olmadığı-
nı elbette biliyoruz. Sermaye ve onun 
devleti, her türlü afet ve kıyımdan dahi 
kazanç sağlarken bize düşün de emek-
çilere mezar olan bu düzeni köklerin-
den söküp atmak için her türlü çabayı 
örgütlemekten başka bir şey değildir. 

ENKAZIN ARDINDA DÜZEN ENKAZIN ARDINDA DÜZEN 
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1966 yılında Çorum Belediyesi ve 
Genel-İş arasındaki toplu iş sözleş-
mesi süreci önce uyuşmazlık sonra 

grev süreci ardından da anlaşmayla 
sonuçlanır. Bir süre sonra Belediye 
Başkanı ve Meclisi işçilerden 72’sini 
toplu sözleşmeyle hak ettikleri ücretle-
rin daha altında koşullarda çalışmasını 
zorlayacak bir mesleki konum değişik-
liği kararı alır ve bunu işçilere dayatır. 
Aralarında Çorum Genel-İş Şube Baş-
kanı’nın da olduğu 72 işçinin iş akitleri-
ne son verilmesi üzerine, sendika şube 
başkanı ve bölge temsilcisiyle birlikte 54 
işçinin katıldığı Çorum’dan Ankara’ya, 
Ankara’dan İstanbul’a 734 kilometrelik 
34 gün süren bir yürüyüş başlatırlar. 
Çorum Belediye Başkanı’nın hukuk ta-
nımayan kararına karşı, hukuku temsil 
eden siyasal iktidar ve devlet kurumla-
rının merkezi olan Ankara’ya yürüme 
kararı alan işçiler, Ankara’ya vardıkları 
süre içinde talepleri karşılanmayınca bu 
kez yaşadıkları hukuksuzluğu, huku-

kun işveren yanlısı boyutunu millete 
anlatarak teşhir etmek üzere İstanbul 
istikametine doğru yürüyüşlerine 
devam ederler. Yürüyüş hem güzergâh 
üzerindeki il ve ilçelerde, hem ulusal 
hem de uluslararası kamuoyunda büyük 
yankı uyandırır. Taksim Meydanı’nda 
öğrenciler karşılar işçileri, yürüyüşe 
sahip çıkmayan Türk-İş, talepler konu-
sunda oyalayıcı davranan siyasi iktidar 
sert biçimlerde eleştirilir ve daha fazla 
kamuoyu oluşturmak için yürüyüş 
istikameti İzmir’e doğru çevrilirken 
talepler karşılanır.

2021’deyiz ve 1966’daki ilk “uzun yürü-
yüş”ten bugüne işçiler, kamu emekçileri 
ve tüm emekçiler defalarca Ankara’yı 
hedef tahtasına koyarak değişik sınıf 
talepleriyle yurdun dört bir yanından 
yürüyüşler gerçekleştirdiler. Bir önceki 
dönem sendikacılığının kapanış eyle-
mi olan 2009 sonunda başlayıp 78 gün 
süren Tekel Direnişi ve 95 Haziran’ında 

iki gün Kızılay Meydanı’nı işgal eden 
150 bin kamu emekçisi örneğinde 
olduğu gibi, doğrudan araçlarla Anka-
ra’ya varıp orada meydan, alan işgalleri 
biçiminde fiili direnişler de gerçek-
leştirdiler. İster adım adım yürünsün 
isterse doğrudan Ankara’ya varılarak 
orada direnişte ısrar edecek biçim-
de sürsün tüm bu hareketlerin ortak 
özelliği işçi ve emekçilerin kendilerini 
koruduklarını düşündükleri yasalara 
rağmen uğradıkları haksızlıkları devlete 
ve halka anlatmaktır. İşçiler kendi acil 
gündemlerini ülkenin genel gündemine 
iliştirmek ya da o gündemin merkez ko-
nusu yapmak, yasada hâlihazırda kendi 
lehlerine bir kanun maddesi yoksa bile 
kendi haklarının yasa haline gelmesini 
ya da mevcut sınırlı hakların sınırla-
rının kendi lehlerine genişlemesini 
sağlamak üzere bu tür bir eylem yoluna 
başvururlardı. 

Özellikle 24 Ocak 1980 Kararları ve 12 

ÇİZGİ
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Eylül 1980 darbesiyle birlikte emek-
çilerin haklarına yönelik yoğun bir 
saldırıyla kendi programını zorla 
dayatan neoliberalizm, başlangı-
cından bugüne emekçilerin lehine 
olan, önceki dönemin mücadelesiyle 
kazanılmış hakları tamamen budadı. 
Özel sektörden kamuya tüm çalışma 
rejiminin özelleştirmeler, taşeronlaş-
tırmalar, güvencesizleştirme, esnek-
leşme saldırıları ile iğdiş edildiği, fiili 
ve hukuki hak gasplarının sıradan-
laştığı bir dönemin içinden geçtik. 

Ülkemizin bağımlı olduğu emper-
yalizmin neoliberal programının 
temel bir özelliği olan, küresel 
düzeyde gerçekleşen planlama 
ve iş bölümünün direktifleri 
doğrultusunda işçilerin hakla-
rının neredeyse bütünüyle ça-
lındığı sermaye sınıfının tüm 
taleplerinin kanun, yönetmelik 

ve genelge maddelerine dö-
nüştürüldüğü süreçleri yaşadık, 

yaşıyoruz.

Emeğin maliyetinin düşürülmesi 
stratejileri doğrultusunda işle-

tilen vahşi sömürü ve köle-
ci çalışma rejiminin fiili, 

hukuki boyutundaki 
gasp faaliyeti karşı-

sında, işçilerin olası 
tepki ve isyanını 
bastırmanın rıza 
boyutunda içeril-
mesinin yönetil-
mesi açısından 
neoliberalizme 
secde etmiş si-
yasal İslam, AKP 

şahsında tüm 
ağlarıyla birlikte 

iktidara taşındı. Bu 
iktidar, işçileri tarikat, 

mafya, medya, üniversi-
te, ülkücülük ve benzeri 

ağlar 

yoluyla yoğun bir ideolojik, kültü-
rel, politik bombardıman altına aldı. 
Mülayim bir dille ıslahı, itaati, tama-
hı, şükrü telkin ettiler, örtük bir zor 
anlatısı iması da vardı, bunlara rıza 
gösterilemez ise hayatlarının kötürüm 
hale gelebileceğini hissetti. 

Bununla beraber, 15 Temmuz süreci 
akabinde rejimin uygulamaya sok-
tuğu OHAL yasalarının bir nedeni 
de AKP’nin ve egemenlerin kendi 
iktidarlarını zoraki sürdürmenin 
yanı sıra, emeğin artık önceki dönem 
inşa edilmiş bu rıza cenderesiyle tam 
boyunduruk altında tutulamayaca-
ğının görülmüş olmasıdır. OHAL’de 
başlayan işçi düşmanı uygulamalar 
pandemi fırsata çevrilerek neredeyse 
kesintisiz bir biçimde sürdürüldü. 
Fiili olarak işçilerin örgütlenme, grev, 
direniş haklarını yasaklama, engelle-
me, hukuka başvuruyla sınırlama ade-
ta norm haline dönüştürüldü. İşten 
işçi çıkarmak yasak propagandası öne 
çıkartılırken açık kapı olarak bırakılan 
İş Kanunu’nun 25/2 maddesinden on 
binlerce işçi “ahlaksız” ilan edilerek 
“Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranış”tan işten atıldı bu süreçte. 
Gerçekte ise bu işçiler sendikalara üye 
oldukları, sendikal faaliyet yürüttük-
leri, patronların kuralsızlığına itiraz 
ettikleri için atıldılar. Atılmayan 
yaklaşık 3 milyon işçi kölelik ücretiyle 
geçinmeye mahkûm edildi. 

İşte bu koşullar altında geçtiğimiz 
3 yıl boyunca işçiler yönlerini daha 
çok Ankara’ya çevirip yürüme ka-
rarları aldılar, kararlılık gösterdiler 
ve devletin şiddetiyle tanıştılar, 
tanışmaya devam ediyorlar. 2019 
Ekim'inde, tazminatlarını alamayan 
3500 madenciyi temsilen Ankara’ya 
doğru yola çıkan 50 madencinin önü 
20 km sonra büyük bir kolluk gücüyle 
kesildi. Ülke kamuoyunun yakından 
takip ettiği 33 günlük yürüme ısrarı 
sonrasında madenciler kazanımla 
geri döndü. Aynı tarihlerde Birleşik 
Metal-İş’e üye işçiler Eskişehir’den 
Ankara’ya doğru yola çıkınca şid-
det uygulanarak gözaltına alındılar 
ama ısrarcı oldular, müzakere düzeyi 
oluşturdular, bir süre sonra hakları 
için çözüm üretildi. 2020 Kasım’ında 
Soma ve Ermenek’ten iki ayrı maden-
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ci grubu yönünü Ankara’ya çevirdi. Pan-
demi gerekçesiyle konulan yasaklamaları 
tanımayarak sürdürdükleri yürüyüş 
ısrarı polis, jandarma şiddeti, gözaltı, 
soruşturmalarla karşılandı, direniş çok 
büyük bir yankı uyandırdı. Soma kolu-
nun talebi doğrudan İçişleri Bakanı’nın 
çözüm sözüyle bir somutluk kazandı, 
Ermenek kolunun taleplerinin önemli 
bir kısmı karşılanırken kalan kısmı için 
işçiler baskılar altında direniş ısrarını 
kesintisiz sürdürüyor. Hakeza sendika-
laşma hakkını kullandıkları için atılan, 
ücretsiz izinle cezalandırılan PTT-Sen 
üye ve yöneticileri, bir de Cargill işçi-
leri doğrudan Ankara’ya gittiler, polis 
şiddeti ve gözaltıyla karşılaştılar. Yine 
Gebze’de Birleşik Metal-İş’te örgütlendiği 
için Kod-29 ve ücretsiz izinle cezalan-
dırılan işçiler Ankara’ya yürüme kararı 
alınca Gebze’de 150 işçi polis şiddetiyle 
gözaltına alındı, ancak belli bir grubun 
Bakanlık’la görüşmesi için izin verildi. 
Yine Çorum’da Birleşik Metal-İş’e üye 
oldukları için Kod-29’dan atılan 90 işçi 
Ankara’ya yürüdü, baskılarla karşılaş-
tı, pazarlıklarla otobüslerle Ankara’ya 
ulaştılar.

Bugünün işçi hareketinin yarının siyasal 
gelişmelerini belirleme potansiyellerini 
biriktirdiğini kesinlik içinde söyleyebi-
liriz. İşçiler sendikalarını da ülkeyi de 
yönetebilir fikrinden bu yönetme irade-
sinin sergilendiği bir gerçekliğe geçiş ev-
resindeyiz. Ankara ısrarı işçiler arasında 
artarak devam edecektir. Çünkü yeni 
rejim bir kuralsızlık rejimi olmasının 
yanısıra, bakanlıklardan yerel idarelere 
varıncaya kadar yasaları uygulamak ve 
denetlemekten sorumlu bürokrasinin 
hatta iktidar vekillerinin fiilen yetkisiz-

leştiği, tek yetkilinin 12. Cumhurbaşka-
nı ve onun yanındaki üç beş insandan 
ibaret olduğu bilgisini emekçiler bizzat 
deneyimliyor. Patronların korunup 
kollandığını görüyorlar. Kazandıkları 
davaların işe yaramadığını, yasada işçi 
ve emekçiler lehine olan haklara pat-
ronlarca ya da bizzat işveren konumda 
olan devlet kurumlarınca uyulmadığını 
görüyorlar. Tüm bunların esas nedeni-
nin ve yegâne yetki sahibi muhatabın 
Ankara olduğunu, onun karşısına dikil-
menin gerçek çare olduğunu görüyorlar. 
Bütün başvuru yolları ve yerel muhatap 
zeminlerinin işlevsizleştiğini gördükten 
sonra devletin merkezine doğru 
yürümek son çare olarak 
doğal biçimde günde-
me geliyor. 

Bu davranış ekonomik, demokratik ta-
leplerle yola çıkan bu direnişlerin hızlıca 
politik bir muhtevaya bürünmesine ne-
den olabiliyor. Biz Komiteciler direniş-
lerin tüm evrelerinin belirli bir politik 
muhteva ihtiva ettiğini bilir ve bunu 
önemseriz. Ancak Ankara’ya yürüme 
eylemlerini hem muhatabın karşına di-
kilmek hem de yol boyunca işçilerle aynı 
sömürü ve mağduriyetler içinde yaşayan 
toplum kesimlerine, diğer toplumsal 
katmanlara işçilerin yakıcı gündemlerini 
taşımanın bir manivelası olarak görüyor, 
bunu önemsiyor ve öneriyoruz.

“…yeni rejim bir kuralsızlık rejimi olmasının yanısıra,
bakanlıklardan yerel idarelere varıncaya kadar yasaları uygulamak ve denetlemekten 
sorumlu bürokrasinin hatta iktidar vekillerinin fiilen yetkisizleştiği, tek yetkilinin 12. 

Cumhurbaşkanı ve onun yanındaki üç beş insandan ibaret olduğu bilgisini emekçiler bizzat 
deneyimliyor. Patronların korunup kollandığını görüyorlar. Kazandıkları davaların işe 

yaramadığını, yasada işçi ve emekçiler lehine olan haklara patronlarca ya da bizzat işveren 
konumda olan devlet kurumlarınca uyulmadığını görüyorlar.”



MART
2021 14 gençlİK

Melih Bulu’nun, 12.Cumhur-
başkanı’nın kararıyla Boğa-
ziçi Üniversitesi’ne kayyum 

rektör olarak atanmasının ardından 
başlayan eylemler, 50 günü geride bı-
raktı. Bu sürecin gençlik hareketi açı-
sından ne anlama geldiğiyle ilgili bir 
yargıya varmak için erken olsa da, bu 
sürece nerelerden ve hangi tartışma-
lardan gelindiğini hatırlamak gerekir. 
Üniversite kampüslerinin pandemi 
sebebiyle kapatıldığı günden itiba-
ren, üniversitede mücadele edenlerin 
çoğu tartışmalarını kampüsler kapa-
lıyken ne yapılabileceğine yöneltti. 
Bu tartışmaların büyük çoğunluğu 
online eğitimde artan ve daha gö-
rünür olan eşitsizliklere ve teknik 
aksaklıklara işaret ediyordu. Boğaziçi 
Direnişi’nin başlaması, somut olana 

göre hareket etme fikrini bir biçimiy-
le "ilkesel" olarak kabullenmişlere bu 
fikri gerçek anlamda kabullenmenin 
dereyi görünce paçaları sıvamaktan 
daha geniş anlamlar ifade ettiğini 
öğretmiş oldu. 

Gençlik hareketinin üzerindeki ölü 
toprağı atmasını sağlayacak hareket-
lilik, kendiliğinden yani beklenmedik 
ve müdehale alanının kısıtlı olduğu 
bir yerden gelebilirdi ve neticede öyle 
oldu. Böyle kendiliğinden gelişen 
eylemler karşısında yaşanan şaşkın-
lık ve hissedilen yetersizliğe, tecrübe 
eksikliği de eklenince hareket içeri-
sinde aksaklıklar oluştu. Bu eksiklik, 
kişilerden ve kurumlardan ziyade 
yapısal bir eksikliğe işaret ediyor. 
Geniş gençlik kesimlerinin örgütsüz 

olması, kitlelerle siyaset yapmaya dair 
kafa karışıklığı, sürekli ve özerk bir 
gençlik hareketinin yerini kesintili ve 
seyrek gençlik eylemlerinin alması 
gibi birçok sebep bu yapısal eksikliği 
tarif etmek için başlangıç noktası 
olabilir. Sözü edilen yapısallıkta var 
olabilmek beraberinde somut du-
ruma refleksif tepki verebilmeyi ve 
bu durumu kendi gücü ölçüsünde 
kontrol edebilmeyi getirir.  Bu du-
rumda, kendiliğinden gelişen kitlesel 
eylemler içerisinde her somut duru-
mun siyasetini tartmak ve refleksif 
olabilmek önem kazanıyor. Yalnızca 
doğru olana işaret etmek, hattadoğru 
olanı bilmek yeterli değildir, hazır-
lıklı olmak ve neler yapılabileceğini 
sürekli deneyimlemek ve göstermek 
gerekir. 
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Boğaziçi Direnişi, bizimle aynı cep-
hede olan herkese doğruyu bilmenin 
ve söylemenin tek başına anlam ifade 
etmediğini çok açık gösteriyor. Bu 
durum hepimizin önüne iki seçenek 
sunuyor: Ya mahsur kaldığımız ada-
da var olmak ve var olmamak arasın-
da salınıp duracağız ya da elimizdeki 
her şeyle bir sal yapıp ne pahasına 
olursa olsun o salı açık denizlerde 
sınayacağız. Boğaziçi Direnişi’ni 
böylesi bir yol ayrımında olmanın 
ön kabulüyle değerlendirmek, bugün 
bu hareketliliğin gençlik hareketinin 
önünü açmasını sağlaması için doğru 
bir yöntem olabilir.  
Boğaziçi eylemleri başladıktan 
sonra siyasal iktidarın manipülatif 
ve ayrıştırıcı politikaları klasik bir 
tablo çiziyordu. Bu politikalar ilk 
başta AKP-MHP ikilisinin taban-
larındaki kaymaları bir nebze ya-
vaşlatmak adına hamasi bir söylem 
oluşturmak için kullanılmaya çalı-
şıldı. Ancak direnişin görece geniş 
kitleler tarafından desteklenmesi ve 
zor aygıtlarının kullanımında siyasal 
iktidar içerisindeki farklı gruplaş-
maların yarattığı güç ayrılıkları, bu 
kullanımda bir aşırılığa dönüşünce, 
bu amaç aleyhte bir etki yarattı ve 
direnişin meşruluğunun daha çok 
artmasına sebep oldu. MHP Genel 

Başkanı’nın Melih Bulu’ya “sakın 
istifa etme yoksa üniversi-

teler kontrolden çıkar” 
demesi, Çakıcı gibi bir 

figür kullanılarak Bulu’ya açıktan, 
gençliğe ise üstü örtülü olarak mesaj 
verilmesi gibi örnekler, halktaki  bu 
meşruluğun iktidar tarafından da net 
biçimde görüldüğünü ve tarifsiz bir 
korku duyulduğunu hepimize göster-
miş oldu. Bu sebeple, siyasal iktidarın 
öngörülerinde bile böylesi bir kor-
kuya sebebiyet veren,  geniş gençlik 
kesimlerinin siyasete katılmasıyla 
tetiklenen hareket korkusunu nasıl 
sürekli ve gerçek bir harekete çe-
virebileceğimizi tartışmak, polisin 
envanterine eklediği yeni sis bomba-
larını, bir nevi haberci pozisyonunda 
anlatmaktan çok daha önemlidir.

Peki, bugün ne yapacağız ve bundan 
sonra ne yapmalıyız? Bugün Bo-
ğaziçi Direnişi’nin güdümünde bir 
şekilde harekete  geçen üniversiteli 
gençlerin gençlik hareketi içerisin-
de mücadele etmelerini sağlayacak 
yapıların, en geniş kitle inisiyatifiyle 
her üniversitede kurulması için mü-
cadele etmek en önemli görevimiz. 
Üniversiteleri, üniversite bileşen-
lerinin yönetmesini sağlayacak ve 
üniversiteleri bunun ötesinde bir 
konuma yerleştirecek mücadele di-
namiklerini yaratmanın yolu bugün 
ancak bu kitlesellikte örgütlenen 
yapılarla mümkün olabilir. Üniver-
siteyi savunmalıyız! Ancak siyasal 
iktidar eliyle gençleri dizayn etme 
mekanizmalarına dönüştürülmüş, 
tamamıyla sermayeye rant olarak 
sunulmuş üniversiteyi değil. Kam-

püsleri, kantinleri, kulüpleri, amfileri 
ile büyük gençlik kitlelerinin yaşam 
alanı olan üniversiteleri savunmalı-
yız. Bu biçimiyle bir savunma pratiği, 
özgür ve demokratik üniversite talebi 
için mücadele etmenin başlangıcı 
olarak makul bir yere konumlandırı-
labilir. 

GENÇLİK

“kendiliğinden gelişen 
kitlesel eylemler 

içerisinde her somut 
durumun siyasetini 

tartmak ve refleksif 
olabilmek önem 

kazanıyor. Yalnızca 
doğru olana işaret 

etmek, hatta doğru 
olanı bilmek yeterli 

değildir, hazırlıklı 
olmak ve neler 

yapılabileceğini 
sürekli deneyimlemek 

ve göstermek 
gerekir.”
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Kadın olmanın ve kadınlık kav-
ramlarının siyasal iktidarların 
sahip olduğu tüm ideolojik 

aygıtlar kullanılarak şekillendirilmeye 
çalışılması oldukça eski bir olgu. Öyle 
ki, iktidarı elinde tutan erkekler ve 
ataerki ile yoğrulmuş zihinler, kadın 
ve erkek arasındaki sözde farklılıkları 
hakim ideolojinin çıkarları doğrul-
tusunda şekillendirip “en işlevsel” 
kadın temsilini meşru kılmak adına 
hiçbir çekince göstermeden elde olan 
tüm silahları kuşanıyor. Buna karşın 
kadınlar, tarih boyunca akla gelen her 
alanda, gündelik ilişkilerden politika-
ya, politikadan sanata, sanattan felsefe-
ye, kendi varoluşlarını şekillendirmek 
ve onlara tanımlanan temsilleri yıkıp 
kendi temsillerini oluşturmak adına 
sonu gelmez bir mücadele içerisinde 
örgütleniyorlar.

Bu yazıda tarihin her anına mizan-
sen olan, hakim ideolojinin bizi ikna 
etmeye çalıştığı kadın temsilinin sanat 
aracılığıyla nasıl karşımıza çıktığına ve 
kadınların kendi temsillerinin inşasın-

da sanatı nasıl kullandığına odaklana-
cağız.  

Kadının sanatta tasviri binlerce yıl 
öncesine dayanır. Tıpkı erkek aklın 
binlerce yıldır kadını belli bir varoluşa 
hapsetme çabası gibi. Örneğin dünya 
mitolojilerinde en popüler olan tanrıça 
figürlerinden biri Afrodit’tir. Afrodit'in 
mitlerde anlatılışından heykellerde bi-
çimlenişine değin tüm tasvirleri diğer 
mitlerde çoğunlukla tanrılarda gör-
meye aşina olduğumuz gibi tanrıçanın 
yetenekleri, kahramanlık hikayeleri 
ya da fedakarlıklarından değil fiziki 
güzelliğinden, tanrıları ve erkekleri 
baştan çıkartma hikayelerinden oluşur. 
Zeus yıkıcı öfkesi ve tanrıların tanrısı 
olmasına yol açan liderlik kabiliye-
tiyle, Poseidon denizlere hakimiyeti 
ve savaş galibiyetleriyle, Apollon şiir 
yazmadaki başarısı ve şifacılıktaki 
mucizeleriyle karşımıza çıkarken 
Afrodit'i temsil eden yegane özelliği 
güzelliği ve şehvetidir. Yine mitolojik 
başka bir kadın karakter olan Lilith'se 
anlatılanın ve tasvip edilenin ötesin-

de bir figür olarak karşımıza çıkar. 
İstenenin aksine Lilith erkeğe boyun 
eğen ve onun iktidarını kabullenen bir 
kadın değildir. Ancak bunun bedelini 
cennetten kovularak öder. Yani ezelden 
beri kadına iki seçenek sunulur; itaat 
et ya da cezanı çek. Elbette Lilith bu iki 
seçeneği de kabul etmeyip üçüncü bir 
yolun varlığını ortaya koyuşuyla her ne 
kadar anlatılan hikayelerde şeytanlaş-
tırılmış olsa, “kötü, onursuz ve şirret" 
bir kadın olarak ele alınsa da Lilith’in 
hikayesi bizi kadınların hayatta ve 
sanattaki uzun mücadelesi hakkında 
düşünmeye iter. 

Sanatın yine tarihi çok önceye dayanan 
iki başka dalına, heykel ve resime bak-
tığımız zaman durum çok değişmez. 
Heykelde ve resimde kadın bir figür 
olmaktan öteye geçemez. Bu anlamda 
asla sanatın öznesi değil ama figürü 
olarak varlığını sürdürür. Tablolarda 
kadınların çıplak resmedilmesine, hey-
kellerde yine çıplak kadınları izlemeye 
aşinayızdır. Tüm bu eserlerde özne 
erkektir, ya eserlerin içinde kadını izler 

KADININ SANATTA TEMSİLİ
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"Kadın yine bir şehvet nesnesidir ama aynı zamanda akıllı
olabilir, asi olabilir, cesur olabilir. Yine de hikayenin bir yerine akıllıca 

iliştirilmiş öğretici veya kurtarıcı erkek figürlerden kurtulamaz ve 
temelinde yine kadın erkek karakter üzerinden yorumlanır.”

haliyle ya da karşında durarak izler ha-
liyle. Bu eserlerin büyük çoğunluğunda 
resmedilen kadınlar da kendilerinin 
birer seyirlik malzeme olduğunun 
bilincinde ve bu durumu onaylayan 
bir pozisyonda yer alır. Memling'in 
“Kendine Hayranlık” isimli çalışması-
na baktığımız zaman büyük bir özenle 
resmedilen çıplak kadın elinde bir 
ayna tutarak bu aynadan kendisine 
bakmaktadır ve izlendiğinin pek tabii 
farkındadır. Hatta farkında olmakla 
kalmaz, bu durumu onaylar da. Tablo-
daki kadın tasviri, kendisini toplumun 
dayattığı güzellik algılarına uygunluk 
derecesi üzerinden şekillendirir ve 
buraya mahkum eder. 

Daha güncel bir alana, sinemaya 
odaklandığımız zaman Memling'in 
tablosundan, Afrodit'ten ve Lilith'ten 
sonra aradan geçen bunca yıla rağmen 
değişen pek az şey olduğunu görürüz. 
Sinemada hatta daha geniş biçimiyle 
medyada kadın, erotizm yansıtan bir 
nesne olmaktan öteye geçemez. Her 
ne kadar günümüzde kadın mücade-
lesinin yok sayılamayacak bir noktaya 
ulaşmasının ardından film ve dizilerde 
ele alınan kadın karakterler kısmen 
bugünün “hassasiyetlerine" göre şekil-
lendirilse de, ortaya çıkan durumun 
kadın hareketinin yarattığı baskıya 
boyun eğiyormuş gibi olmaktan öteye 
geçemediği açıktır. Kadın yine bir 
şehvet nesnesidir ama aynı zamanda 
akıllı olabilir, asi olabilir, cesur olabilir. 
Yine de hikayenin bir yerine akıllıca 
iliştirilmiş öğretici veya kurtarıcı erkek 
figürlerden kurtulamaz ve temelinde 
yine kadın erkek karakter üzerinden 
yorumlanır. Budd Boetticher kadının 
sinemadaki yansıtılış biçimi için kadı-
nın kendi başına bir önemi olmadığını 
söyler, önemli olan kadının neyi temsil 

ettiğidir, yani erkek kahramanda hangi 
duyguyu uyandırdığıdır.*

Peki tarih boyunca sanatın her dalında 
kadınlar erotizmin bir nesnesi ol-
maktan öteye geçemezken hatta sanat 
tarihi açısından oldukça önemli kitap-
lardan biri olan Gombrich’in ‘Sanatın 
Öyküsü’ adlı kitabında tek bir kadın 
sanatçıya yer verilmezken feminist 
sanatçılar ne yaptı? Tam da bu durumu 
eleştiren çalışmalar yapan Guerilla 
Girls, 1989’da “Kadınların Metropoli-
tan Müzesi’ne Girebilmek İçin Çıplak 
mı Olmaları Gerekir” isimli poster 
çalışmasıyla, sanatın regl kanını, cinsel 
boşalma sıvılarını kadın bedeni için 
“abject” kabul etmesine karşın Tracy 
Emin, regl kanını, pedlerini ve tam-
ponlarını galeride sergilediği “My Bed” 
isimli çalışmasıyla, kadını kullanan 
neredeyse tüm sanat eserleri de em-
poze edilen güzel ve kusursuz kadın 
modellemesine karşın, Gerome’nin 
Psyche’sinin gözlerini, Boucher’in 
Europa’sının 
dudaklarını, 
Diana’nın 
burnunu, Boti-
celli’nin Venüs’ü-
nün çenesini ve Da 
Vinci’nin Mona 
Lisa’sının alnını 
bir dizi estetik 
ameliyat ile 
kendi vücudu-
na yaptırarak 
bedenini bir 
gösteren haline 
getiren Orlan, 
tekrarlayan bir 
video görüntü-
süne sadece süt 
damlayan ve çeşme 
etkisi yaratan meme-

leri yerleştirerek kadın bedenini sadece 
bir arzu nesnesi ya da fedakar anne 
temsili olmaktan çıkarmayı hedefle-
yen “Çeşme" adlı çalışmasıyla Canan 
Şenol ve daha niceleri tam da Linda 
Nochlin’in dediği gibi feminist sanatı 
adeta huzur kaçırmak, sorun yaratmak 
ve soru işareti oluşturmak için kulla-
nan feminist sanatçılar, hakim ideo-
lojinin ve bu ideolojinin tüm somut 
görünümlerinin yaratmaya çalıştığı 
makul ve makbul kadın temsilinin 
karşısında  dimdik ve zekice bir duruş 
sergiliyorlar. Var oldukları her alanda 
‘biz buradayız’ demeyi ihmal etmeyen 
ve işlevsel kabul edilen temsillerin 
karşısında bağımsızlıklarıyla varolan 
kadınlar, yüzyıllardır biriktirdikleri 
öfkeleri ve cesaretleriyle Louvre'dan 
Meksika Adliyesi’ne direnişin ateşini 
harlamaya geliyorlar.

* Sinemada  Kadın  Temsilleri (1975), 
Mulvey, s. 286.

“…feminist sanatı adeta huzur 
kaçırmak, sorun yaratmak ve soru 

işareti oluşturmak için kullanan
feminist sanatçılar, hakim ideolojinin 

ve bu ideolojinin tüm somut 
görünümlerinin yaratmaya çalıştığı
makul ve makbul kadın temsilinin 

karşısında dimdik ve zekice bir duruş 
sergiliyorlar.”
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Dr. Mustafa Görkem Doğan’ın 
2010 yılında Boğaziçi Üni-
versitesi Politika Bölümü’ne 

sunduğu “Labor Resistance againist 
Neoliberal Challenges to the Tradi-
tional Trade Unionism in Turkey, 
1986-1991” başlıklı doktora tezi, 
Ocak ayında kitap olarak düzenlendi 
ve “Neoliberalizm, İşçiler ve Direniş” 
başlığı ile Tarih Vakfı Yurt Yayınla-
rı’ndan yayımlandı. 

Kitabın alt başlığı olan “Özal’a Karşı 
Geleneksel Sendikacılığın Mücade-
lesi” ifadesinden de anlaşılacağı gibi, 
kitap dönemsel olarak 1986 ila 1991 
arasına ve coğrafya olarak Türkiye’ye 
odaklanmakta. Kitap 80’li yılların 
Türkiye’sinde işçi sınıfı hareketinin 
muhtevasına dair kısa bir girizgah 
yaptıktan sonra bu dönemin sahne ol-
duğu toplumsal hareketleri ve devlet 

eliyle dizayn edilen çatışmacı siyaseti 
ele alıyor. Dönemin işçi sınıfı hareke-
tini bir toplumsal güç kılan referans-
lara baktıktan sonra 46 sendikacılığı 
pratiğine göz atıyor ve ithal ikameci 
politikaların işçi sınıfı açısından 
anlamını ele alıyor. “Ahlak ekonomi-
si” kavramsallaştırması ile işçi sınıfı 
örgütlenmesinin dönemsel kopuşla-
rını ele alan kitap, ahlak ekonomi-
sine saldırı dönemini ve sonrasında 
gelişen sendikal isyanları ele aldıktan 
sonra bize bir soru soruyor: Yitip 
gitmiş ahlak ekonomisi hala işçilere 
ilham kaynağı olabilir mi?

M.Görkem Doğan’ın kitabına biraz 
daha yakından bakmak istiyoruz; ki-
tap birçok ana argümana itiraz ediyor 
olması hasebiyle kıymetli. Keza bu 
itirazların altının doldurulmasıyla söz 
konusu eser ortaya çıkmış durumda. 

kİtap

NEOLİBERALİZM, 
İŞÇİLER VE

DİRENİŞ
ÖZAL'A KARŞI

GELENEKSEL 
SENDİKACILIĞIN

MÜCADELESİ
(1986 - 1991) 

“Ahlak ekonomisini ihlal 
eden Özal, bir toplumsal 

hareket mobilizasyon 
sürecini tetiklemiş ve bu 

da protestoları yaratmıştır. 
Bu protestoların rengini 

elbette hem örgütlü emek 
hareketinin içinden geçtiği 
gelişim çizgisi hem de sınıf 

mücadelesinin değişen yapısı 
belirlemiştir.”
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Bunlardan ilki, 12 Eylül ile beraber sos-
yalist hareketin baskılanması ve bunun 
sonucu olarak işçi sınıfı hareketinin 
canlılığını yitirdiğine ve bir daha hiç 12 
Eylül öncesi kadar kitlesel hale geleme-
diğine dair kanı. Doğan, bunun doğru 
olmadığını söylüyor ve ekliyor, darbe 
sonrası sivil yönetime geçişten çok 
kısa bir süre sonra işçi sınıfı içindeki 
seferberlik çok canlıydı ve bu canlılık 
altmış ve yetmişlerin deneyimine, hatta 
kadrolarına dayanıyordu. 1990 Büyük 
Madenci Yürüyüşü ve 89 Bahar Eylem-
leri yeterli örnekler gibi gözüküyor. 
Önerisi ise işçi hareketinin canlılığını 
yitirmesinin nedeninin izini 12 Eylül ve 
onun yasal kurumsal düzeninde değil, 
90’ların siyasal gelişmelerinde aranma-
sı. 

Kitap buradan hareketle; 80’li yıllardaki 
bu protesto döngüsünü anlamlandırma-
ya, 80’li yılların ikinci yarısında sen-
dikal hareketin tetiklediği bu protesto 
döngüsünü ve bu süreçte ortaya çıkan 
işçi seferberliğinin ana kaynağının, 
Özal hükümetinin sendikalara ve kamu 
sektörüne yönelik özelleştirme, piya-
salaştırma ve değersizleştirme siya-
setinin ve bilinçli olarak buralardaki 
yerleşik norm ve uygulamaları söylem 
ve pratikle yıkma çabasının, sendikalı 
işçilerin ahlak ekonomilerine bir saldırı 
olduğunu anlatmaya ve bu deneyimden 
ders çıkarmaya çalışıyor.  Doğan, Özal 
tarafından hedef alınan söz konusu 
ahlak ekonomisinin 3 önemli dönemsel 
dolayımda oluştuğunu söylüyor: 30’lar-
daki devlet eliyle sanayileşme dönemi, 
40’ların sonundaki çok partili hayata 
geçiş dönemi ve 60 sonrasındaki ithal 
ikameci dönem. Kitabın sacayakların-
dan biri olan ahlak ekonomisi ile kaste-
dileni ise şöyle açıklıyor: “Endüstriyel 
ilişkilerin işleyiş düzeni ve ilgili karar 
alma süreçleriyle prosedürler hakkın-
da, Türkiye hükümetleri ve sendikalar 
arasında varılmış, endüstriyel ilişkileri 
düzenleyen örgütsel yönetim yapıla-
rına veya politik ekonomiye gömülü 
olan ve Türkiye’deki sendikaların bizzat 
kendi geliştirdiği resmi veya gayri-res-
mi prosedürler, rutinler, normlar ve 
düşüncelerle aldığı tarihsel yörüngesin-
den ötürü piyasa ilkelerinden farklı bir 
mantığa dayanmış kurumsal düzenle-
meler ve uzlaşmalar.”  

Özal döneminde bu ahlak ekonomisine 

açılan savaşın söz konusu dö-
nemdeki işçi sınıfı öfkesinin 
asıl belirleyini olduğunu 
söyleyerek kitabın 
ana argümanların-
dan bir diğerini 
sunuyor. Ahlak 
ekonomisini 
ihlal eden Özal, 
bir toplumsal 
hareket mobili-
zasyon sürecini 
tetiklemiş ve 
bu da protesto-
ları yaratmıştır. 
Bu protestoların 
rengini elbette hem 
örgütlü emek hare-
ketinin içinden geçtiği 
gelişim çizgisi hem de sınıf 
mücadelesinin değişen yapı-
sı belirlemiştir. Bu protestolarda 
Türk-İş meşru temsilci konumunda 
bulunmuş, ‘radikalleşen’ tutumlarda 
yatıştırıcı rolü oynamıştır. Doğan’ın 
bu noktada altını çizdiği otoritelerin 
muhalefet üzerindeki politik baskıları 
arttırdığında hareketin ya pes etmesi 
ya da politik motivasyonu yüksek 
çeperlerin etkisiyle radikalleşmesine 
dair tespit, dönemi okumak için yol 
gösterici oluyor. Hem bu hem de söz 
konusu protestoların restore edici ta-
lepleri içermesi hareke-
tin kaderini özetliyor. 

Kendi sözleriyle “işçi 
hareketinin yeni bin 
yılla birlikte bu ülkede 
içine girdiği atalet ve et-
kisizliğin tersine çevril-
mesinin peşine düşen” 
Görkem hocanın, 80’li 
yılları var eden koşul-
ları, o yılların sınıf ve 
sendikacılık deneyimini 
ve buradan hareketle 
bugünleri tahlil etmeye 
yardımcı olacak kitabı 
bu konuda eylemek ve 
düşünmek adına samimi 
bir çabayı taşıyan herke-
se okuma önerimizdir. 

kİTAP
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