
“Gergerlioğlu adeta partiler üstü 
çalışan bir hak savunucusudur. 
Ayrım yapmaksızın, son 
zamanlarda çok sık yaşanan 
insan kaçırma ve çıplak arama 
olayları üzerinde duruyordu. 
Aynı çevrelerden oldukları için, 
Gergerlioğlu’nun çalışmaları 
iktidarın büyük ortağının 
tabanını da etkiliyordu.”

Fırtınaya Göğüs Gerenlerin
1 Mayıs'ı
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"Bölgesel güçlerin daha geniş 
oyun alanı bulduğu yeni küresel 
siyasette bu tip davranışın 
olağan olduğu fikrine alışmalı, 
iktidarın sonunu getirecek 
büyük dış politika çuvallaması 
beklentisiyle kendimizi 
kandırmaktan vazgeçmeliyiz. 
Cumhur İttifakı iktidarının zayıf 
karnı kadınların, gençlerin, 
işçilerin mücadelesidir 
yoksa AB, ABD ya da Rusya 
karşısındaki pozisyonu değil."

“Peki, ekonomideki bu açmazın 
yarattığı bocalama sonucunda, 
uluslararası sermayenin hassas 
olduğu merkez bankalarına 
yapılan müdahaleler sermayeyi 
ne kadar ürkütür?"
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Koronavirüs salgınının tüm 
yansımalarından yani işsiz-

liğinden, yoksulluğundan, psikolojik 
sıkıntılarından, siyasal baskıdan en çok 
etkilenen biz gençler, memleketin te-
mellerinin üzerimize atfedildiği, kimi-
lerinin sürekli siyasal söylem atfettiği, 
toplumun en rahat ama aynı zamanda 
en rahatsız kesimi biz gençleriz.  
 
Genç sözcüğünün adeta bir siyasi meş-
rulaştırma aracı olarak kullanıldığı bu-
günlerde gençlerin içerisinde bulundu-
ğu ekonomik, sosyal ve politik sıkışıklık 
durumu asla ve asla ne ana akım med-
yada ne de diğer düzen kuruluşlarında 
yine siyasi bir nesne halini almadığı 
sürece duyulmamakta ve duyurulma-
maktadır. Duyurulsa dahi yalnızca vaat 
içeriğinin dışına çıkmayan, ağza bir 
parmak bal çalan nitelikte bulunan bu 
duyurular, soyut bir varlık gibi gençle-
ri kendi safına çekme düşüncesinden 
başka bir amaca hizmet etmemektedir. 
Sanki tüm gençlerin sorunlarının te-
melinde “O’nun yerine bu mu gelsin?’’ 
düşüncesi varmış gibi idrak ettikleri 
genç anlayışıyla örtüşen bu fikirleri 
siyasal iktidarı ve düzen kuruluşlarını 
gençler arasında iyiden iyiye ciddiyetsiz 
bir konuma sokmakta ve ancak şaka 
malzemesi haline gelmediği sürece de 
dillerine bile almamaktadırlar.  
 
Bu iki yol arasında ise işçiden, emek-

çiden yana olan 
direnişle bilenip, 

zafere kadar giden 
bir dirayetle resmi 

otoritenin yakasına 
yapışan bir gençlik 

anlayışı var. Bu gençlik 
anlayışı, pandemi boyunca 

kendini alanlarda gösteren, 
Boğaziçi Direnişi’yle iktidarın 

korkularını kaçıran ve memleketin 
tüm yanında adeta dipten gelen bir dal-
ga gibi fokurdayan, her an tüm bentleri 
yıkmaya hazır olan bir anlayıştır. Tüm 
dalga kıranlara karşı apaçık meydan 
okuyan bu gençliğin yerinin işçilerden 
yana olması elbette ki ne şaşırılacak 
bir teveccüh ne de romantizm sosu-
na bulanmış bir hayaldir. Gençlerin, 
siyasal iktidarın adeta kıskacı içerisinde 
bulunan işçilerin yanında bulunması 
ve onlarla kader birliği yapması tüm bu 
direnişlerin zaferle sonuçlanmasında 
tek çözüm yoludur! 
 
Devrimci kopuştan bugüne değin 1 
Mayıs’larda önemli bir konumu ve 
Türkiye – Kuzey Kürdistan işçileri 
adına önemli bir kazanım konumunda 
bulunan Taksim Meydanı, 2013’ten 
bu yana ısrarla ve hiçbir gerekçe 
gösterilmeksizin eylem yapılmasına 
yasaklanmaktadır. 2021 yılında ise 1 
Mayıs tümden yasaklanmış, işçilerin 
meydanlara çıkıp kendilerini temsil 
edebilecekleri tek gün de ellerinden 
alınmak istenmiştir. Tüm kongrelerin 
hemen ertesinde adeta göz korkutmak 
için alınan bu kararda yükselen isyan 
bayraklarının da etkisinin olduğu çok 
açıktır. İnsanlık suçu yollarla, Kod-29’la 
ve türlü türlü yollarla işçiler işlerin-
den atılırken karşılarında bir gücün 
duramayacağını düşünen patronlar ve 
onların devleti, 1 Mayıs yasaklarıyla 
beraber, işçiler arasında adeta filizlenen 
örgütlenme gücünü kırmaya, yavaşlat-

maya çalışmaktadır. Fakat görülen tüm 
bu çabaların boşa olduğunu ve işçilerin 
asla haklarını almadan direnişlerinden 
vazgeçmediklerini göstermektedir. Tam 
da bu durumun gösterdiği gerçeklikle 
tutarlı olarak, işçiler tüm yasaklara ve 
baskılara rağmen hem 1 Mayıs’ı hem de 
Taksim Meydanı’nı tekrardan ihtişamlı 
haline geri döndürecek ve burjuvazinin 
aklında hiç geçiremedikleri korku dolu 
kabusu bir daha yaşatacak! 
 
Geçmişten bugüne milyonlarca işçinin 
ayak izleri bulunan Taksim Meydanı, 
basit bir meydan olmaktan ziyade bir 
direnç noktası, bir kaledir. Bu nedenle 
biz gençler de sebatkar bir azimle bu 
meydandan değil ayrılmak bu meydanı 
en politik hale getirmeliyiz. Bu meydanı 
en politik hale getirmek ise 1 Mayıs’ı 
özel gün anmasına çevirmekle değil, 
o meydanda mücadele vererek, korku 
cenderesini alt üst ederek, sabırlı bir bi-
çimde dönüştürmeye çalışarak gerçek-
leştirilecek bir olgudur. 
 
Biz gençliğin de ana hedefinde bu 
korku cenderesini delmek, iktidarın 
tüm saldırganlığına karşı tırpanlarımızı 
kaldırmak ve işçilerin yanında durmak 
vardır. Biliyoruz ki, korkunun yanında 
getirdikleriyle savaşmaktansa, direkt 
korkunun şah damarına saldırmak 
ancak ve ancak onu yok edebilir.  
 
O nedenle Gençlik Komiteleri olarak, 
korkunun şah damarına dipten gelen 
bir dalga gibi vurmak için ekonomik ve 
sosyal baskının varlığına dayanamayıp 
intihar eden insanların, işyerlerinde 
iş cinayetine kurban giden işçilerin, 
cebinde beş kuruş olmadığı için yaşa-
mını bir saksı gibi geçiren tüm gençle-
rin öfkesini sırtımıza alarak,  1 Mayıs’ta 
Taksim Meydanı’ndayız!

GENÇ DALGA 1 MAYIS'TA
TAKSİM'E DOĞRU AKACAK!
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Cumhur 
İttifakı iktidarının 

ayırt edici özelliklerinden biri, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin tarihsel 
tutumu açısından geleneksel olmayan 
dış politika hamlelerine leblebi çekirdek 
yer gibi başvurmasıydı. Bu tip hamle-
lerin eninde sonunda iktidarın ayağına 
dolaşıp onları büyük bir çıkmaza sürük-
leyeceği, bu çıkmazın sonunda ülkedeki 
iktidarlarının da sarsılacağına dair hiç 
değilse zımni bir beklenti ülkedeki 
muhalif çevrelerinin istisnasız hepsin-
de o ya da bu biçimde bulunmaktaydı. 
Bugün gelinen noktada, bu beklentinin 
günümüz küresel politika gerçekleri 
ve uluslararası güç dengesinin varolan 
durumuyla ilintisiz olduğunu teslim 
etmek gerekiyor. Geleneksel olmayan 
dış politika hamleleri sonuç getirme-
seler bile hem ilk anda iç kamuoyuna 
güçlü devlet propagandası yapılmasını 
sağlıyor, hem de en sonunda tükürülen 
yalandığında dahi hamleyi yapanın 

başlangıçtaki durumunun 
çok da bozulmasına yol açmıyor. 

Yeni Osmanlıcı hamaset gerçek sonuç 
üretmese bile taraftarlarınızı coşturuyor, 
istediğinizi elde etmeden kuyruğunuza 
baka baka döndüğünüzde dahi uzun 
vadedeki olumsuz sonuçlar iktidar açı-
sından önemsiz kalıyor. Ne de olsa Lord 
Keynes’in de altını çizdiği üzere uzun 
vadede hepimiz ölmüş olacağız. 
 
Cumhur İttifakı iktidarı son dönemde 
sadece sınırlarının hemen ötesinde de-
ğil, Libya’nın Trablus’undan Ukrayna’nın 
Donbasına oradan Güney Kafkasya’nın 
Dağlık Karabağ’ına aktif bir biçimde 
müdahale etti ve ediyor. Bu hamleler 
Türkiye’nin Kürt nüfus barındıran güney 
komşularına yönelik terör bahanesiyle 
yapılan askeri geleneksel müdahalelerin-
den farklı angajmanlara işaret etmekte-
dir. Bu angajmanlar sadece Türk Silahlı 
Kuvvelerini ve dış işleri bakanlığını 
değil Cumhurbaşkanının küçük dama-

DIŞ POLİTİKA
BAŞARISIZLIĞI

YA DA
GODOT'YU
BEKLEMEK

"Bölgesel güçlerin daha 
geniş oyun alanı bulduğu 
yeni küresel siyasette 
bu tip davranışın olağan 
olduğu fikrine alışmalı, 
iktidarın sonunu getirecek 
büyük dış politika 
çuvallaması beklentisiyle 
kendimizi kandırmaktan 
vazgeçmeliyiz. Cumhur 
İttifakı iktidarının zayıf 
karnı kadınların, gençlerin, 
işçilerin mücadelesidir 
yoksa AB, ABD ya da 
Rusya karşısındaki 
pozisyonu değil."
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dının insansız hava aracı firmasını ve ne 
idüğü belirsiz Suriye Milli Ordusu adı 
verilen paralı asker grubunu ve onunla 
ilintili istihbarat kurumlarını ve diğer 
özel güvenlik şirketlerini dahi ilgilendir-
mekteydi. Bu hamlelerin hiçbiri gizlilik 
gözetilerek yapılmadı tersine iç politika-
ya dönük bir hamaset söylemi eşliğinde 
gerçekleştirildi. 
 
Azerbaycan dışında tüm bu hamlelerin 
sonucunun ağır olacağı özellikle muhalif 
çevrelerce ifade edilmişti. Türkiye’nin 
Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de 
hem Rusya hem de Batı’nın çıkarları-
nı iki taraftan birini bütünüyle tercih 
etmeden sonuna dek götüremeyeceğinin 
altı da çizilmişti, dolayısıyla bazen Rus-
ya’nın yanından batıya, bazen de batının 
desteğiyle Rusya’ya sallamanın tehlikeli 
olduğu ve bu çabanın eninde sonunda 
elinde patlayacağı konusunda yaygın bir 
öngörü bulunuyordu. Doğu Akdeniz ve 
Libya konusunda son dönemlerde daha 
birkaç ay evvelinde büyük tantanay-
la girişilen kimi saldırgan dış politika 
adımlarından ciddi bir biçimde geri 
dönüldüğü görülüyor. Bununla birlikte 
Türkiye’nin elinde patlayan bir şey yok, 
iktidar sessizce yeni duruma kendini 
uyarlarken iç kamuoyunu meşgul edecek 
yeni meseleler icat ediyor ama bunlar 
olmasa da sıradan halkın dış politikada-
ki hamasetten geri adım manevralarını 
muhalefetten farklı olarak dünyanın 

sonu gibi değerlenmediği ortada. 
 
Açıkçası Libya’dan paralı askerlerin, 
Doğu Akdeniz’den arama gemilerinin 
geri çekilmesi, sonra Fransa ve Mısır’la 
görüşmek ya da Ukrayna’ya silah satıp 
sonra Putin’le görüşmek hakikaten de bu 
yeni uluslararası ilişkiler dünyasında hiç 
de büyük haberler değil. Cumhur İttifakı 
iktidarı fırsat görünce züccaciye dük-
kanına giren fil özensizliğiyle inisiyatif 
alıyor, bunu da özellikle iç kamuoyuna 
davul zurnayla duyuruyor. Paralı asker 
kullanmak geleneksel ittifak çizgisi dışı 
müttefikler aramak gibi konularda hiç 
çekingen davranılmıyor. Fakat bu hamle-
ler çıkmaza girerse geri adım atmaktan 
da çekinilmiyor. Hamlelerde kullanılan 
atipik yöntemler ise yeni küresel politika 
ortamında çok aşırı gözükmüyor. Dün 
kavga edilenle bugün oturup konuşu-
luyor, hiçbir ülke herhangi bir ilke ya 
da değere sahip çıkma numarası dahi 
yapmıyor, sizle pazarlığa oturuyor ve 
yeni normal karşılıklı olarak pazarlıklar-
la oluşturuluyor.  
 
Bölgesel güçlerin daha geniş oyun alanı 
bulduğu yeni küresel siyasette bu tip 
davranışın olağan olduğu fikrine alış-
malı, iktidarın sonunu getirecek büyük 
dış politika çuvallaması beklentisiyle 
kendimizi kandırmaktan vazgeçmeliyiz. 
Cumhur İttifakı iktidarının zayıf karnı 
kadınların, gençlerin, işçilerin mücade-

lesidir yoksa AB, ABD ya da Rusya karşı-
sındaki pozisyonu değil. Devrimciler 
taktik ve stratejik farklılıklarına rağmen 
bölgedeki tüm devrimci hareketleri ken-
di tarafında görmeli ve ülkeler arası barış 
ve uluslararası dayanışma esaslarına 
dayalı bir politikayı savunmalı. Bunun 
ötesinde egemenlerin küresel siyaset 
hamleleri halk hareketinin işine yaraya-
cak bir gelişmeyle sonuçlanırsa bunu bir 
piyango gibi değerlendirmelidir. 
 
Bizim esas mücadelemiz kendi ülke-
mizdeki egemen sınıfa karşıdır. Bu da 
önemli bir nokta zira AKP dış politikası 
Türkiye’nin sermaye ihracı ihtiyaçlarıyla 
hep uyumluydu ve bunu tespitlerimizde 
özellikle belirtmiştik. Suriye İç Savaşı 
esnasında gelişen daha aşırı dış politika 
hamle ve yöntemlerin bu ihtiyaçlar sını-
rının çok da dışına çıktığını düşünmek 
saflıktır. Sermaye sınıfı ile ayrım ancak 
kullanılan taktiklerin inceliğine dair 
varsa vardır yoksa yönelimin kendisine 
bir itiraz olduğunu varsaymak için bir 
nedenimiz yoktur. Somali’den Suriye’ye 
halkların barışı için tehdit sadece Cum-
hur İttifakı iktidarı değil, Türkiye’deki 
egemen sınıfın bütünüdür.

başyazı
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Cüssen ne kadar iri olsa da, gücün 
çözemediğin sorunun kadardır. 
Bunu sana bazen ayağına batan 

bir diken, bazen ağrıyan bir diş, ya da 
ufak tefek bile olsa inatla karşında duran 
biri hatırlatır. Ülke egemenlerinin HDP 
önünde düştüğü durum tam da böyle-
dir. ‘Kürt sorununu çözeceği ve ülkeyi 
demokratikleştireceği’ vaatleriyle üst 
üste seçim kazanan ve ülkeyi tek başına 
yönetme konforunu ele geçiren ikti-
dar partisi,  sözünde durmayınca önce 
oy, nihayet 7 Haziran 2015’de tek parti 
iktidarını kaybetti. Oysa verdiği sözleri 
tutsa, hepsini geri kazanabilirdi. Ama o 
kendinden öncekilerin açtığı yollardan 
gitmeyi ve HDP üzerindeki baskıları 
arttırarak kazanmayı tercih etti. Ne var 
ki bu daha çok oy kaybetmesine neden 
oldu.  
 
Artık yalnızca kendisi değil, koalisyon 
ortağı da batıyordu. Her önüne gelen 
konuyu “beka sorunu” diye tanımlayan 

bu ortak, sonunda yarattığı anaforun 
basıncına dayanamayarak “iyi”ce bölün-
dü. Bu arada büyük ortağın bağrından 
da iki yeni parti çıktı. Olası bir seçimde 
değil tek parti iktidarı, ahbap çavuşlar 
koalisyonu olarak kazanmaları bile zor 
görünüyordu. Oysa bundan fazlasını 
amaçlıyor ve yeni bir anayasa yapabile-
cek kadar milletvekili çıkartmayı hayal 
ediyorlardı. Küçük ortağın her fırsatta 
dile getirdiği “HDP’yi tam susturma” 
projesi, bu koşullarda uygulamaya sokul-
du. Egemen siyaset Kürt Özgürlük Ha-
reketinin 11. partisi olan HDP’yi kapat-
maya niyetlenirken, aslında yıllar boyu 
Kürt sorununa ilişkin yapıp ettiklerinin 
geçersiz olduğunu da itiraf ediyordu. 
 
Kapatma aşamasına nasıl gelindi? 
 
İktidar partisi 2008’de “laikliğe karşı 
eylemler” suçlamasıyla kapatılmaktan 
bir oy farkla kurtulmuş ve benzer bir 
sorunu tekrar yaşamamak için mevzuatı 

değiştirerek, parti kapatmayı zorlaş-
tırmıştı. Artık AYM’de parti kapatma 
kararı oy çokluğuyla değil, 15 üyeden en 
az üçte ikisinin oylarıyla verilebiliyordu. 
İktidar partisi her fırsatta bu değişikliği 
başına geleceklerden korktuğu için değil, 
demokratlığından yapmış gibi övünü-
yordu. Bu nedenle kamuoyu HDP’li bazı 
milletvekilliklerinin vekilliğinin düşürü-
lebileceğini ama partinin kapatılmaya-
cağını düşünüyordu. Nitekim 17 Mart’ta 
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sudan bir 
hapis cezası yüzünden milletvekilliğinin 
düşürülmesi de böyle değerlendirildi. 
 
Gergerlioğlu adeta partiler üstü çalışan 
bir hak savunucusudur. Ayrım yapmak-
sızın, son zamanlarda çok sık yaşanan 
insan kaçırma ve çıplak arama olayları 
üzerinde duruyordu. Aynı çevrelerden 
oldukları için, Gergerlioğlu’nun çalışma-
ları iktidarın büyük ortağının tabanını 
da etkiliyordu. Bu yüzden iktidarın, 
mazlumların sesi olan böyle birini yaka 

HDP KAPATILAMAZHDP KAPATILAMAZ
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paça hapse atmak isteyişinin anlaşılır 
bir yanı vardı, ancak ertesi gün HDP’nin 
kapatılması istemiyle AYM’ye iddianame 
sunulması beklenmeyen bir durumdu.  
 
Aynı filmi izliyoruz 
 
HDP’nin kapatılmasının istenmesi 
yalnızca muhalefeti değil, iddianameyi 
sahiplenmeye çalışan iktidar sözcülerini 
de şaşkınlığa düşürmüş gibiydi. Çünkü 
yaptıkları açıklamalar sırasında hem 
HDP’nin “terör odağı” olduğu gerekçe-
siyle kapatılmasını savunup hem de parti 
kapatılmasına karşı olduklarını ifade 
ederken dilleri dolaşıyordu. 
 
Bugüne dek Kürt Özgürlük Hareketini 
temsilen 11 siyasi parti kuruldu ve bun-
lardan 6’sı kendini feshederek, 4’ü (HEP 
1993, DEP 1994, HADEP 2003, DTP 
2009) yargı kararıyla kapatıldılar. HDP 
iddianamesinde de geçtiği üzere kapatı-
lan tüm partiler için “terör odağı olma” 
gerekçesi ileri sürüldü ve daha çok dış ka-
muoyunu ikna amacıyla İspanya’da ETA 
bağlantılı Batasuna partisinin kapatılması 
örneği verildi. Ancak tüm parti kapatma 
ve ilintili olarak alınan siyasi yasak karar-
ları AİHM’den geri döndü. Devlet, haksız 
kararlar nedeniyle tazminat ödemeye 
mahkûm edildi. Aynı durumun kapatılsa 
bile HDP için de geçerli olduğu açık. Ay-
rıca bu girişim başkaları için sürpriz olsa 
bile yıllardır her türlü baskıya karşı hazır 
bekleyen HDP için değildir. Yöneticileri 
partiyi savunacaklarını ve hiçbir koşulda 
halkın seçeneksiz bırakılmayacağını be-
lirttiler. Öyleyse hem hukuk, hem siyaset 
açısından geçersiz bir yola neden girildi? 
 
İlk yorumlar HDP’nin kapatılmasıy-
la siyasi bir karışıklık yaratmak ve bu 
koşullarda gidilebilecek ara ya da erken 
seçimde milletvekili sayısını arttırmanın 
amaçlandığı yönündeydi. Bu arada ana-
yasa değişikliği için gerekli milletvekili 
sayılarına ulaşılması (değişiklik tasarısı-
nın kabulü için 400, referanduma 
götürülmesi için 360 milletvekili) 
planlanıyor olabilirdi. Ama iddianamenin 
içeriği ortaya çıktıkça ve hele AYM tara-
fından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına 
iade edildikten sonra işin rengi değişti. 
 
Yaşananların siyasi anlamı 
 
AYM iddianameyi, daha önce raportörün 
de saptadığı usul eksikleri yüzünden ve 

oy birliğiyle aldığı bir karar sonucu, 31 
Mart’ta Başsavcılığa iade etti. İddianame 
“partinin terör odağı” olduğuna ilişkin 
gerekçeler arasında, HDP yöneticileri 
için süren soruşturma ve kovuşturmaları 
gösteriyordu. Bunlardan bazıları aklan-
mayla sonuçlanmış, birçoğu ise yargılama 
sürdüğü için kanıt oluşturacak nitelikte 
değil. Öte yandan partinin kapatılması 
durumunda siyasi yasaklı olması gere-
kenler arasında hayatını kaybetmiş ya da 
partiden ayrılmış kişiler de sayılıyor. Bu 
durumda savcının iddianameyi tekrar 
düzenleyerek AYM’ye sunması gerekir. 
 
Küçük ortak AYM’nin bu kararı üze-
rine küplere bindi ve HDP ile birlikte 
AYM’nin de kapatılması gerektiğini söy-
ledi. Dahası, AYM’nin terörle mücadeleye 
“duyarsız ve ilgisiz” olduğunu ileri sürdü. 
Oysa özensiz bir iddianame hazırladığı 
gerekçesiyle Başsavcılığı da eleştirebilirdi, 
yapmadı. Bu tavır sıradan gibi görünse 
de, gerçekte koalisyon içi çatlağın bir 
ifadesidir. Çünkü oy birliğiyle bu kararı 
alan AYM’nin 8 üyesi bu Cumhurbaşkanı 
tarafından atanmıştır, aralarında İrfan 
Fidan da vardır. Ayrıca iddianamede çö-
züm sürecinde yapılanlar “terör faaliyeti” 
gibi gösteriliyor, HDP’lilerin resmî onayla 
Kandil’de ve İmralı’da yaptığı görüşmeler 
bu faaliyetin kanıtları olarak sunuluyor-
du. Eğer HDP devletin gözetimi altında 
bu görüşmeleri yaptığı için suçluysa, o 
dönemin iktidarı da suçlu demektir. Er-
doğan AYM’sinin yalnızca usul değil, esas 
bakımından da böyle bir iddianameyi 
kabul etmesi düşünülemez. 
 
Gelinen noktada iktidar Kürt sorununu 
bir biçimde çözmek zorunda. Çünkü bu 
sorun, iç ve dış tüm sorunlarla yakından 
ilintili. Ve bu öyle bir sorun ki, yok sayanı 
yakıyor. Bu koşullarda HDP’ye dönük ko-
vuşturmaların kapatmayla sonuçlanması 
zor görünüyor. Eğer parti kapatılırsa, bu 
öncekiler gibi olmayacak ve iddianame-
de geçen birçok gerekçe iktidarın büyük 
ortağını da suçlu duruma düşürecektir. 
Kapatılmaması ise küçük ortağa ağır bir 
darbe indirecektir. Gelişmeler üzerin-
de büyük ölçüde koalisyon içindeki bu 
çatlağın yakın vadede nasıl işleyeceği 
etkili olacak gibi görünüyor. Sonuç ne 
olursa olsun bu süreçten HDP’nin temsil 
ettiği siyaset güçlenerek çıkacaktır. Bunu 
egemenler de, partilerini daha büyük 
bir istekle sahiplenmeye hazır olduğunu 
Newroz alanlarında gösterenler de biliyor.

“Gergerlioğlu adeta 
partiler üstü çalışan bir 

hak savunucusudur. Ayrım 
yapmaksızın, son zamanlarda 

çok sık yaşanan insan kaçırma 
ve çıplak arama olayları 

üzerinde duruyordu. Aynı 
çevrelerden oldukları için, 

Gergerlioğlu’nun çalışmaları 
iktidarın büyük ortağının 
tabanını da etkiliyordu.”
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Pandemi 
sürecindeki ikinci 1 
Mayıs’a giderken işçi hareketinin bu 
zaman dilimini ülkedeki toplumsal 
hareketler içerisinde en dinamik, par-
çalı da olsa aktüel gündemi belirleyen 
bir ivmeyle geçirdiğini görüyoruz. Bu 
süreç içinde pandemiyi lehine kullan-
ma becerisi gösteren sermaye sınıfı 
ve onun devleti, bir yandan ekono-
mik krize yaslanıp emekçilere ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmeye çalışarak 
bir yandan da sömürünün bu yoğun-
laşmış biçimine itiraz eden emekçileri 
İş Kanunu’nun 25/2 maddesinden 
(Kod-29) işten atarak saldırılarını 
yoğunlaştırdı. İşten atılmayan işçiler 
ise Avrupa’nın sondan ikinci köle-
lik -asgari- ücretiyle geçinmeye ve 
daha fazla çalışıp daha az kazanmaya 
mahkum edildi. İşten atmanın sözde 
yasaklandığı bu dönemde sadece 2020 
yılı içinde 176 bin 662 işçi Kod-29 
“ahlak ve iyi niyet kurallarının ihlal 
edilmesi” gerekçesiyle işten çıkarıldı 
ve bu madde nedeniyle tazminatla-
rına, işsizlik maaşlarına sermaye ve 
devlet tarafından el konularak açlığa 
itildi.  
 
Birçok sendika ve konfederasyon ise 
sermaye sınıfının ve devletinin bu 

yoğun saldırılarına karşı “işten atma 
yasağı” kandırmacasına dört elle sa-
rıldı ve bunu memnuniyetle karşıladı 
ya da sadece seyretti. Şirketler pande-
mide kâr rekorları kırarken emekçile-
rin vergileriyle oluşturulmuş İşsizlik 
Fonunun Kısa Çalışma Ödeneğinin 
sermaye sınıfı lehine yağmalanması 
ve bu KÇÖ sayesinde işçilerin kı-
dem vb. haklarının kaybının olması 
da Hak-İş, Türk-İş, DİSK, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) ile birlikte savunuldu! Mevcut 
birçok sendika ve konfederasyon, işçi-
lerin yoksulluk yanında açlık olgusuy-
la karşı karşıya kaldığı bu dönemde 
Kod-29’a, ücretsiz izin dayatmasına, 
sendikal baskılara karşı direnen 
işçilerin yanında olmaktan onların 
yanında görünmekten çok TİSK’le, 
AKP veya CHP ile yan yana gelmeyi, 
açıklama yapmayı tercih etti. 
 
Bir taraftan sermaye sınıfının yoğun 
saldırıları, AKP’nin OHAL ile gittikçe 
artan işçilerin örgütlenme, direniş, 
grev haklarını fiilen askıya alan ve 
hukuki yollarla sınırlayan tutumu ve 
diğer taraftan işçi hareketinin hakim 
sendikal merkezlerinin, konfederas-
yonlarının sermaye düzeninin o ya 
da bu kanadı tarafından içerilmesi… 

İşte işçi 
hareketi 

pandemi 
ile daha 

da ayyuka 
çıkan bu 

cendere ve 
aymazlığa karşı 

son 1 yılda tekil tekil 
de olsa daha çok ayağa 

kalkmaya başladı. Burada ‘daha 
çok’ diye vurguladığımız bir niceliksel 
artıştan ziyade yukarıda bahsettiğimiz 
sömürü ilişkilerine karşı işçi hareketi 
içinde direnme eğiliminin güçlenme-
sidir. Patron, sarı-bürokratik sendika, 
siyasal hegemonya AKP’li yıllarda hiç 
olmadığı kadar bu dönemde direnç-
le karşılanmaya başlamıştır. İşçiler, 
ülkede neredeyse her grevin, direnişin 
fiili yasaklandığı bir ortamda hem 
patrona karşı direnirken hem siya-
si iktidarla o ya da bu şekilde karşı 
karşıya gelmeye, bazen sendikalarına 
rağmen bazen sendikalarına karşı 
ayağa kalkmaya ve direnmeye cüret 
etmeye başlamıştır. 
 
Burada tek tek her bir direnişi sa-
yamasak da bir kısmına değinmek 
söylemek istediğimizi daha anlaşılır 
kılacaktır. 2020 Kasım’ında Soma ve 
Ermenek’ten Ankara’ya yürüyüşe ge-
çen madenciler ülke gündeminde yer 
bulmuş ve yürüyüşün Soma kolunun 
İçişleri Bakanı’nın çözüm sözüyle 
eylem somut kazanımla ilerlemiştir. 
Ermenek kolu ise fiili olağanüstü hal 
altında direnmeye devam etmektedir. 
Türk-İş’e bağlı sarı sendika Türkiye 
Maden İş geçtiğimiz günlerde yaptığı 
açıklamada mücadelenin öncülüğünü 
yapan Bağımsız Maden İş’i “konfe-

1 MAYIS'A DOĞRU
İŞÇİ HAREKETİNDE

YENİ ARAYIŞLAR
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derasyonlarca kabul görmeyen” diye ni-
telemiştir ve bu doğrudur. Konfederas-
yonlar somut bir şekilde madencilerin 
mücadelesini bırakın desteklemeyi, ne-
redeyse görmeye bile tenezzül etmemiş-
tir. Yine DİSK’e bağlı Nakliyat-İş’in ülke 
çapında süren onlarca direnişi de hem 
kendi konfederasyonu hem de diğer 
konfederasyonlar tarafından görülme-
mektedir. PTT’de taşeron işçiler 2019’da 
bağımsız sendika kurup hızla barajı 
aşmış ve toplu sözleşme imzalamışken 
tüm PTT-SEN yöneticileri Kod-29 ile 
işten atılmıştır. 100 günü aşkın süredir 
direnişlerini sürdüren, mücadeleleri ile 
ulusal kanallarda yer bulan PTT-SEN’i 
de hiçbir konfederasyon görmemek-
tedir. DİSK’in en büyük 

sendikası Genel-İş üyesi işçiler, Şubat 
ayında Kadıköy ve Maltepe’de sendika 
merkezine rağmen greve çıkmışlar ve bir 
süre sonra sendika merkezinin müdaha-
lesiyle grevi sonlandırmışlardır. Ve bir 
iki tweet atmak dışında DİSK yönetimi 
işçilerin yanına dahi gitmemiştir. Devam 
edelim. 100’lü günlere yaklaşan ve son 
günlerde kamuoyunun yakından takip 
ettiği bağımsız sendika DGD-SEN’in 
Kod-29 ile üyelerinin işten çıkartılması-
na karşı başlattığı direniş de ne hikmetse 
yine konfederasyonlar tarafından görül-
memektedir. Listeyi böyle uzatabiliriz 
ancak nihai olarak söylemek istediğimiz 
net: İşçi hareketinin hakim sendikal 

merkezlerce, konfederasyonlarca 

görmezden gelinmesi onun doğru yolda 
olduğunu gösteren bir turnusol haline 
gelmiştir.  
 
Geleneksel sendikal hegemonya dağıl-
maktadır ve bununla birlikte geleneksel 
mücadele yöntemleri ve araçlarına dair 
eleştirel arayış artmaktadır. Bu ara-
yışların ve işçi hareketi içinde hakim 
hegemonyaya karşı eğilimin güçlendiği 
bir dönemde 1 Mayıs’a gidiyoruz. Bu 
eğilimin işçi hareketi içinde kuvveden 
fiile geçmesi, merkezileştirilmesi ve 
devrimci bir politik hat üzerinde geliş-
tirilmesi önümüzdeki dönemin somut 
görevlerindendir. Bu görevler ışığında ve 
son bir yılda işçi hareketinden çok kez 
öğrendiğimiz gibi, fiili yasağa karşı fiili 

direniş şiarıyla 1 Mayıs’a!

“Geleneksel sendikal hegemonya dağılmaktadır ve
bununla birlikte geleneksel mücadele yöntemleri ve 

araçlarına dair eleştirel arayış artmaktadır. Bu arayışların 
ve işçi hareketi içinde hakim hegemonyaya karşı eğilimin

güçlendiği bir dönemde 1 Mayıs’a gidiyoruz.”
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Türkiye ekonomisinin faiz iki-
lemi derinleştikçe işler sarpa 
sarıyor ve bu durum siyasi 

iktidarı da “hata”ya zorluyor. TCMB 
başkanının bir kez daha görevden 
alınmasına “rasyonel” bir açıklama 
getirmeye çalışmak da bu noktada 
manasını yitiriyor. 
 
Ağustos 2020’de örtülü bir şekilde baş-
layan faiz artırım süreci, Kasım ayında 
TCMB Başkanı ve Hazine ve Maliye 
Bakanının değiştirilmesiyle (ve ya-
bancı sermayeye göz kırpan “reform” 
söylemleriyle) pekiştirilmişti. Bunun-
la birlikte, yüksek faiz ortamı döviz 
kurlarının dizginlenmesine yarasa da 
sanayici ve inşaatçıları sekteye uğra-
tıyordu. Tüketici kredileri de bundan 
nasibini alıyordu. Bu olumsuzluklara 
itirazları dillendirenlerden biri de 
geceyarısı kararnamesiyle TCMB baş-
kanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu’ydu. 
Kavcıoğlu aynı zamanda “faiz artışları-
nın enflasyon artışına yola açacağını” 
savunuyordu (ne kadar da tanıdık!). 
 

Meseleyi merkez bankası bağımsızlığı 
kavramı üzerinden tartışacak halimiz 
yok. Zira bu kavram doğrudan finans 
kapitalin 1970’ler ve 80’lerden itibaren 
bütün dünyaya dayattığı bir uygulama-
nın parçası. Buna göre merkez ban-
kaları siyasi iktidarlardan “bağımsız” 
ama uluslararası finans sermayesine 
“bağımlı” olacaktı. Öte yandan, finans 
kapitalin uzantısı olan AKP iktidarının 
bu kavrama aykırı iş yaptığını düşün-
mek de abesle iştigaldir. 
 
Düzen yanlıları için “eskiye özlemin” 
de anlamı yok: Zaman zaman Ba-
bacan’da cisimleşen, eskiye yönelik 
yüksek faiz-düşük kur politikasıyla 
fiyat istikrarını sağlama hedefinin 
nesnel gerçekliği yok artık (en azından 
bir müddet daha). O dönemde görece 
yüksek faiz uygulanmasına rağmen 
küresel likidite bolluğu nedeniyle ucuz 
ve bol kredi sağlanabiliyordu. Aynı 
koşullar döviz artışına yol açmadan fa-
izin biraz düşürülmesine de olanak ta-
nıyordu. Ancak, günümüz koşulların-
da keskin faiz artışları olmadan dövizi 
tutmak mümkün olmuyor. Faizin bu 
kadar artması da inşaat başta olmak 
üzere (AKP'nin tabanını da oluşturan) 
sanayi gruplarının zararına işliyor. 
 

Yakın zamanda, faizi artırmadan 
dövizi tutmak için merkez bankası 
rezervleri kullanıldı ve swaplar nede-
niyle eksi rezerve geçildi. Bu açıdan da 

hareket alanı kalmadı yani. Bu 
süreçte ABD tahvil faiz-

lerinin de yükselmesi 
işin tuzu biberi oldu 

ve bu da faiz in-
dirimi için pek 

alan bırakmı-
yor. Zaten 
yeni başkan 
da göreve 
geldikten 
sonra eski 
yazdıkla-
rını yutup 

“şimdilik faiz 
düşürülme-

yecek” demeye 
başladı. 

 
Peki, ekonomideki 

bu açmazın yarattığı 
bocalama sonucunda, ulus-

lararası sermayenin hassas olduğu 
merkez bankalarına yapılan müda-
haleler sermayeyi ne kadar ürkütür? 
Romantik solcuların ve liberallerin 
“düşlerinin” aksine, sermaye otori-
ter yönetimlere karşı değildir hatta 
aksi yönde zorlayıcı unsurlar yoksa 
otoriterliği tercih eder, hele bir de bu 
otoriter düzenin meşruiyeti varsa, rıza 
mekanizmaları aksamadan işliyor-
sa onun için tadından yenmez. Yani 
sermaye insan hakları ihlal edilince, 
işçilerin hakları tırpanlanınca (e yani 
doğal olarak bir zahmet! – aksini hayal 
edebiliyor musunuz zaten!) ürkmez 
ama merkez bankasının ayarlarıyla 
oynanınca, bunu da bir belirsizlik 
yaratarak yapınca ürkebilir. Siyasi 
iktidarın bu hamlesiyle bütün ipler 
atılır demek istemiyoruz tabii ama bu 
sefer finans kapitale karşı daha çok 
taviz vermek durumunda kalır iktidar 
(tabii, her zaman olduğu gibi bunun 
külfetini de emekçilere yıkmaya çalışa-
rak). Merkez bankası bağımsızlığı (en 
azından mevcut paradigma değişene 
kadar) finans kapital için hassas bir 
unsurdur. Bunu tanımayıp uluslara-
rası sermayeye meydan okumak ise 
ne AKP’nin işidir ne de düzenin diğer 
alternatif partilerinin; hiçbir zaman da 
olmayacaktır.

DERİNLEŞEN 
ÇELİŞKİLER

MERKEZİ 
BOCALAMAYA
SEVK EDİYOR
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GENÇLİK
EVE SIĞMAZ,
EV HAPSİNE

TESLİM OLMAZ!

GENÇLİK

"Pandemiyi kendi 
‘olağanüstü hali’ni uygulamak için 
fırsat olarak gören, muhalif olan 
neredeyse herkesi hücrelere ve 

evlere hapsetmeye çalışan
Cumhur ittifakına karşı ev 

hapislerini ve yasakları tanımayan 
bir çizgiyi inşa etmeye çalışmak 

görevimizdir."

Son dönemde siyasal iktidar içeri-
sinde artan güç krizleri, temelde 
ekonomik ve siyasal sorunlara 
bağlı olan toplumsal huzursuz-

luğu bastırma konusunda rıza üretmeyi 
de derinden etkiliyor. Toplumun büyük 
bir kısmının siyasetin kuruluşunun 
dışına itilmesi karşısında muhalefetin 
kitle öfkesinden daha sinik bir pozis-
yonda olduğu bir uğrakta muhalefet 
toplumun kendiliğinden ya da ira-
di tepkisinin gerisine düşüyor. Rıza 
üretme konusunda zayıflıklar gösteren 
iktidar ise mevcut gücünü muhafaza 
edebilmek için günden güne despot-
laşan ve zora dayalı bir siyasi hava 
yaratıyor. Elbette ki Boğaziçi Direnişi 
ile başlayan gözaltı, tutuklama ve ev ha-
pisleri silsilesi böylesi bir nedenselliğin 
uzantısı olarak gerçekleşmiş oldu. Ev 
hapsi uygulaması da ilk defa kitlesel bir 
direniş karşısında bu denli kullanıldı. 
 
Kadına şiddet faillerine takılma ama-
cı ile ithal edildiği iddia edilen (ya da 
daha sonraları bu şekilde pr’ı yapılan 
desek daha doğru olur) elektronik 
kelepçelerin bu konuda etkili bir çözüm 
üretmeyeceği aşikar olmakla beraber 
hiçbir zaman tam olarak bu amaç için 
kullanılmadı. Yakın zamanda bu aletle-
rin ithalatı da durduruldu ve “yerli ve 
milli” elektronik kelepçeler üretilmeye 
başlandı. Bir süre siyasi bir sindirme 
aracı olarak daha sınırlı kullanımına 
başvurulsa da Boğaziçi Direnişi’nde 
ev hapsi alan herkes bu yeni üretim 
projesinin tam anlamıyla kobayı olarak 
kullanıldı. 
 
Son dönemde iktidar, muhalefet yap-
maya çalışan herkese polisi, yandaş 
basını ve yargıyı kullanarak yoğun bir 
şekilde saldırıyor ve bu saldırılar gün-
den güne yoğunluğunu arttırıyor. Bu 
durum örgütlü olmasa da birey-
sel bir öfkeyi de güçlendiriyor. 
Pandemi önlemleriyle beraber 
eve kapanmanın yarattığı alış-
kanlığı hesaba katan iktidar 
da ev hapsi uygulamasını bir 
denetimmiş gibi lanse ederek 
bunu Boğaziçi Direnişi’ne 
karşı bir silaha dönüştürmeyi 
hedefliyor. Böylelikle top-
lumsal muhalefetin “cicili” bir 
cezayla önlenebileceği düşünü-
lüyor. Ancak hesaba katmadıkları 
örgütlü tutum 8 Mart Feminist 

Gece yürüyüşünde kelepçelerini kıran 
kadınlarca hepimize yol göstermiştir. 
Pandemi yasaklarını, 2016 yılında baş-
layan OHAL’lerin devamı gibi kullanan 
siyasal iktidara karşı bu yasakları tanı-
mayan bir çizginin oluşturulması artık 
elzemdir. 
 
Dış politikada her anlamda istediğini 
alamayan reis içeride de kendini bugü-
ne kadar var eden seçmen desteğinin 
zayıfladığını görüyor. Hem ekonomik 
hem politik süreç nedeniyle Türkiye'de 
bir yönetememe krizi birçok yaptırımı 
beraberinde getirdiği gibi esas baskı-
lar emekçiler üzerinde tesis ediliyor. 
Boğaziçi eylemlerine pandemiyi bahane 
ederek saldıran Cumhur ittifakı geç-
tiğimiz günlerde ülkenin her yerinde 
parti kongreleri düzenlerken ve hemen 
ardından 1 Mayıs’ı da içine alan yeni 
“yasaklar”ı hayata geçirdi. Pandemiyi 
kendi ‘olağanüstü hali’ni uygulamak 
için fırsat olarak gören, muhalif olan 
neredeyse herkesi hücrelere ve evlere 
hapsetmeye çalışan Cumhur ittifakına 
karşı ev hapislerini ve yasakları tanı-
mayan bir çizgiyi inşa etmeye çalışmak 
görevimizdir. Bu tarz bir çizginin inşa 
edilmemesi var olan siyasal boşlukla-
rın genç, işçi, işsiz, kadın, LGBTİ+’la-
rın kısaca halk kitlelerinin değil yine 
düzen içinde belirli bir azınlığın lehine 
doldurulmasına sebebiyet verecektir. Ev 
hapislerinin öğrenci gençlik tarafından 
reddedilmesi bu çizgiyi oluşturmak için 
bir başlangıçtır ama yetmez. Bu red-
di pandemi bahane edilerek getirilen 
eylem yasaklarına ve her türlü siyasal 
alan kısıtlamasına karşı genişletmek de 
en başta gençliğin görevidir. 
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Geçtiğimiz bir yıllık pandemi 
süreci boyunca sermaye devleti 
ve patronlar, işçi sınıfını yoğun, 

sistematik ve yıkıcı saldırılar altında 
tuttu. Bu saldırıların karşısına çeşitli 
ekonomik ve demokratik talepler çev-
resinde gelişen direnişlerle çıkanların 
küçük ve zararsız gibi görünen isyanları 
hızla politikleşen nüvelerin işaretini 
verdi ve milyonları kırıp geçiren sömü-
rü biçimlerinin teşhir edilmesi, farklı 
toplumsal kesimlere bu sorun ve talep-
lerin ulaştırılması ve toplumsal dayanış-
ma mekanizmalarını harekete geçirmesi 
açısından önemli roller oynadı. İşçi 
sınıfının içine sokulduğu bu sömürü 
ve adaletsizlik cenderesinde fırtınaya 
göğüs geren, direnişle yolu açanların 1 
Mayıs mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz. 
 
Leyla Akıncı - BİMEKS Direnişçisi: 
 
Çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimi 
selamlıyorum. Ben Leyla Akıncı. 2016 
yılına kadar Bimeks teknoloji mağa-
zalarında çalışan 1500 işçiydik. O yıl 
patronumuz maaşımızı ödememeye 
başladı ve bu 5-6 ay boyunca devam 
etti. Biz patronumuzun mali durumu-
nun kötüye gittiğini sanarken durumun 
hiç de öyle olmadığını öğrendik. Yurt-
dışına aktarılan para transferlerini, kirli 
tarikat ilişkilerini ve şatafatlı hayatları-
na devam ettiklerini gördük. Bizler de 
bu duruma karşı Bimeks Direnişi olarak 
birleştik ve hakkımızı aramaya başladık. 
Hakkımızı ararken 15 kez gözaltına 
alındık, darp edildik nezarethanede 
kaldık. Ancak yılmadık, vazgeçmedik, 
direnerek güçlendik. Bu yolda bizimle 
yürüyen tüm işçi kardeşlerim 1 Mayıs 
işçilerin emek ve dayanışma gününü 
direnerek selamlamalıdır. 
 
Burhan Tan - PTT KARGO-SEN Genel 
Sekreteri 
 
Öncelikle; tüm işçi ve emekçi kardeşle-
rime selam olsun. İsmim Burhan Tan. 
PTT bünyesindeki taşeron işçilerin 
örgütlenmesi için il il gezerek haklarını 
savunduğumuz ve bunu birer taşeron 
işçisi olarak gerçekleştirebildiğimiz için 
diğer sendika yöneticilerimizle birlikte 
işimizden edildik. Kod-29 adaletsizliği 
ve haksızlığının karşısında durmak için 
110 günü aşkın süredir direnen bir işçi 
kardeşinizim. Bizler işçi ve emekçiler 
olarak ülkenin her yerinde direniş ça-

FIRTINAYAFIRTINAYA
GÖĞÜS GERENLERİNGÖĞÜS GERENLERİN
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dırlarının kurulduğu ve direniş ateş-
lerinin yakıldığı, sömürünün derin-
leştiği bir dönemde 1 Mayıs’ı coşkuyla 
karşılamayız. İster sendikalı olsun 
ister olmasın, dirensin veya direnme-
sin işçi ve emekçiler olarak her yerde 
ezilen ve sömürülenleriz. Ve ancak 
mücadele ederek, birleşerek alacağız 
her şeyi. Haklarımız bize altın tepside 
sunulmadı, sunulmayacak. Korkuya yer 
olmadan işçi kardeşlerime sloganımızı 
hatırlatıyorum: İşçiler üretiyor, işçiler 
yönetecek! İşçi sınıfının 1 Mayıs bayra-
mını kutlarım. 
 
İbrahim Yılmaz - Ermenek Maden Dire-
nişçisi: 
 
31 Ağustos 2020’de alınterimizin kar-
şılığını almak için Bağımsız Maden-İş 
Sendikası öncülüğünde direnişe baş-
ladık. Eylemi başlatana kadar parası 
olmayan, maaş tazminat size haram 
diyen sözde dindar patron bir anda 
10 aylık maaşımızı birden yatırıp bize 
Kod- 29’dan çıkış verdi. Bir sürü hak-
kımızın içeride kaldığını tespit edince 
bu haklarımız için yürüyüşe geçtik. 
Her seferindeyse güvenlik kuvvetleri 
tarafından joplandık, biber gazı ye-
dik, yetmedi hakarete uğradık. İlçede 
bize darp raporu verilmesi engellendi, 
defalarca gözaltı oldu, yetmedi mah-
kemelere sevk edildik. Bunlar bizi asla 
yıldırmadı, ezilmiş hakları gasp edilmiş 
bir emekçi olarak 1 Mayıs’a giderken 
işçi kardeşlerime tavsiyem kimseden 
korkmadan bildikleri yolda ilerlemeleri 
çünkü bu yol onurun yoludur. 
 
Hüseyin Gül - Migros Direnişçisi:  
 
Migros Direnişi’nden selamlar… Kapi-
talist düzenin ve sermaye hegemonya-
sının işçiler üzerindeki zulmüne çekiç 
gibi inen bağımsız sendikalar bir yanıy-
la kapitalist sistemin kendisi ile savaş 
verirken bir yandan da yine sermaye 
saflarında örgütlenmiş sarı sendikalar 
ile savaş veriyor. Sendikamız DGD-SEN 
ile 100 günü aşkın süredir Kod-29 zul-
müne karşı direniyoruz. Bu vesileyle de 
1 Mayıs’ı selamlıyorum ve tüm işçileri 
ayağa kalkmaya çağırıyorum. Halkın 
geleceklerinin, umutları ve yarınlarının 
çalınıp yok sayıldığı, güçsüzleştirilerek 
terbiye edilmeye çalıştıkları bir zaman-
da ayağa kalkın! Saltanat süren sermaye 
patronlarından hesap sorma vaktidir. 

Ali Faik İnter - Soma Maden Direnişçisi 
 
Şüphesiz ki emek ve sınıf mücadele-
sinin en büyük kazanımları eylemler 
ve grevler sayesinde elde edilmiştir. 
Sermayenin daha fazla kâr uğruna 
insan onurunu ve sağlığını hiçe sayan 
uygulamaları karşısında tepki ve eylem 
ortaya koymak isteyen işçilerin en 
büyük korkusuysa mücadelede yalnız 
kalmak, giderek zorlaşan yaşam şartla-
rı içerisinde işini kaybetmek ve evine 
ekmek götürememektir. Sınıf adına tüm 
bu kötü senaryoların gerçekleşmemesi 
için mücadelenin hammaddesi olan 
işçinin eylemleri ve mücadelelerinin 
olabildiğince kamuoyu tarafından 
desteklenmesi gerekmektedir. Bizleri 
en çok motive eden ve direnişte güç 
veren önemli etkenlerden birisi de 
mücadelemizde sonuna kadar hak-
lı olmamız, haksızlığa ve emeğinin 
sömürülmesine karşı kutsal ve zorunlu 
bir mücadele verdiğimize inanmamız-
dır. İşçiler vermiş oldukları mücadele-
nin barikatlar arkasında kalmadığını, 
tomanın müdahalesi sonucu eriyip yok 
olmadığını, gözaltılarla görünmezli-
ğe mahkum edilemediğini gördükçe 
daha çok cesaretlenecekler ve daha çok 
mücadeleci olacaklardır. 1 Mayıs, güçlü 
sermayedarlara karşı en büyük meydan 
okuma ve gövde gösterisi arenasıdır, 
bütün işçiler  bu arenada tek 
yürek olmalı, birbirlerine 
mücadele ve kararlılık 
konusunda and 
içmeli ve pat-
ronlara gerekli 
gözdağını 
vermelidir! 
 
 
 

Ruken Çapan - Atlas Direnişçisi: 
 
Kadınlar mücadeleci bir ruha mi 
sahipler yoksa hayat onlara özellikle 
mücadeleci olmayı öğretecek şeyler mi 
yaşatıyor bilmiyorum ama savaşarak 
büyümek ve öğrenmek zorunda oldu-
ğumuzu biliyorum. Evde, işte, yolda 
her yerde… Mobbinge, tacize, baskıya 
maruz kalmak kaçınılmaz bizler için. 
Ekmeğine el uzatılmamışsa bile bede-
nine göz dikilmiştir. Tarih takvimlerde 
değişiyor ama kadınlar ve işçiler için 
yaşanılanlar beden değiştirerek tekrar 
ve devam ediyor. Bu neden bir ka-
dın işçi olarak, uğradığım haksızlıkta 
takvim beni gösterdiğinde benim için 
yazılan bu tarihe adımı susarak yazdır-
mayacaktım. Biz işçilerin hakkı yenmiş 
ve patronlar korunmuştu. Ama ben bu 
haksızlığa karşı susmadım, korkmu-
yorum ve biliyorum ki sesim çıktıkça 
daha güçlüyüm. Sen de emeğine sahip 
çık ve susma! 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nde tüm işçi arkadaşlarıma 
mesajımdır: Savaşarak kazanman de-
mek diğer tüm kadınlara, işçilere umut 
olman demek!

  
 

DİRENİŞ

“1 Mayıs, güçlü sermayedarlara karşı en 
büyük meydan okuma ve gövde gösterisi 

arenasıdır, bütün işçiler  bu arenada 
tek yürek olmalı, birbirlerine mücadele 

ve kararlılık konusunda and içmeli ve 
patronlara gerekli gözdağını vermelidir”
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Dünyada ve Türkiye’de 
koronavirüs salgını 
egemenlerin çıkarları 

doğrultusunda yönetilmeye de-
vam ettikçe biz ezilen milyonlar 
olarak açlık ve hastalığın pençe-
sinde ölüm kalım savaşı veri-
yoruz. Bu zamana kadar dünya 
genelinde üç milyondan fazla 
insanı salgına karşı tedbir, tedavi 
ve aşı yetersizlikleri nedeniyle 
kaybettik. Her gün ölüm ve vaka 
sayılarında yaşanan artışla birlik-
te koronavirüsün bir işçi sınıfı 
hastalığı olduğunu ve öncelikle 
işçiler, emekçiler, yoksullar, 
göçmenler arasında hızla yayıl-
dığını görüyoruz. Aşıda patent 
uygulamasıyla bir avuç şirketin 
kâr maksimizasyonu uğruna göz 
göre göre öldürülüyor, tarihe 
geçecek bu insanlık suçuna tanık 
oluyoruz. Bu süreçte küresel 
kapitalist ekonominin içinde ol-

duğu krizden kurtulma 
çabaları ve emperyal 
ülkelerin uygulama-

ya koydukları her tür 
politika, belli bir azınlığı 

dışarıda tutarak dünyanın 
geriye kalanını daha çok 

yoksullaştırıp insanlık dışı 
şartlarda yaşamaya itiyor. 

 
Türkiye, salgın yönetiminde ge-

linen aşamada salgının yayılım hızı 
itibariyle dünyada en kötü durumdaki 
ülkeler arasında yer alıyor. Nüfusunun 
çeyreğini bile aşılamayı becerememiş 
sağlık politikalarına sahip hükümet, so-
rumluluk almak şöyle dursun salgının 
tüm yükünü virüse karşı savunmasız 
bıraktığı halkın ve emekçilerin sırtına 
yüklüyor. Bugün salgına karşı tedbir 
adı altında yapılan tek şey, toplumsal 
muhalefeti susturmaya dönük ve sokak-
ta, meydanda, üniversitede haklarını 
arayanlara yönelik yasaklardan ibaret-
ti. Sözgelimi binlerce kişinin çalıştığı 
fabrikalarda vaka tespit edilse bile 
çalışmak serbest ancak işçiler haklarını 
aramak için alanlarda eylem yaptığında 
pandemi nedeniyle yasak ve beraberin-
de darp, işkence, gözaltı… 
 
Öte yandan salgında derinleşen ekono-
mik kriz, artan işsizlik ve hayat paha-
lılığı milyonlarca insan için giderek 
daha yakıcı sonuçlara neden oluyor. 
Böylelikle işçiler ya ölmek pahasına 
daha ucuza çalışmaya zorlanıyor ya da 
işsizliğe ve çaresizliğe itiliyor. Patronlar 
içinse her şey tıkırında ilerliyor. Bir 
taraftan devletin patronların ellerine 
verdiği kod-29, ücretsiz izin, kısa çalış-

1 MAYIS!
EMEK

“Kapitalizme, 
talancı, yağmacı 
sermayeye, patronları 
kollayan sermaye 
devletine, toplumdaki 
tüm tahakküm 
ilişkilerine ezilenler 
ve emekçiler olarak 
başkaldırıyoruz.”
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ma ödeneği gibi silahları kullanıyor diğer 
taraftan işçilerin en ufak bir itirazına karşı 
devletin tüm gücünü seferber edeceğinden 
emin bir şekilde sömürü düzeyini artırı-
yor, yeni her durumu kendi lehine çevir-
mekten geri durmuyor.   
 
2021 1 Mayıs’ına salgın koşullarında, işçi 
sınıfının haklarına yönelik sermaye ve 
devlet tarafından yapılan yoğun saldırı-
lar altında girerken gücümüzü fark edip 
umudumuzu yükselteceğimiz başkaldırılar 
da var. Yüzbinlerce işçinin tazminatsız 
işten çıkarılmasına neden olan kod-29’a 
karşı devam eden 20’den fazla işçi direnişi, 
üniversiteye atanan kayyum rektör gitsin 
diyen Boğaziçi Direnişi, tek adam yöneti-
mince kaldırılmak istenen İstanbul Söz-
leşmesi’ne sahip çıkan kadınlar... Talepler 
birbirinden ayrı görünse de özgürlük ve 
eşitlik mücadelemiz ortak, kurtuluşumuz 
da birlikte olacak. Bu nedenle kapitalizme, 
talancı, yağmacı sermayeye, patronları 
kollayan sermaye devletine, toplumdaki 
tüm tahakküm ilişkilerine ezilenler ve 
emekçiler olarak başkaldırıyoruz.    
 
İşçi sınıfı mücadelesinde tarihsel öneme 
sahip 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma gününde kent meydanlarını çoş-
kuyla doldurup emeğimize, yaşamımıza ve 
haklarımıza sahip çıktığımızı bir kez daha 
ilan ediyoruz. Patronlara kıyak emekçilere 
yasak düzenini yerle bir etmek için örgüt-
leneceğiz, daha çok direneceğiz ve birliği-
mizin gücüyle eninde sonunda özgür bir 
yaşamı kuracağız. 1 Mayıs’ı Taksim başta 
olmak üzere memleketin dört bir yanında 
bayram neşesiyle kutlayıp taleplerimizi 
haykıracağız:  
 

1) Salgınla gerçek mücadele için zorunlu 
olmayan işler dışında tüm üretim durdu-
rulsun, işçilere ücretli izin verilsin ve sağ-
lıklı bir şekilde evde kalmaları sağlansın; 
 
2) Sağlık emekçileri gibi zorunlu işlerde 
çalışmak zorunda olanlar için virüse karşı 
en yüksek tedbirler alınsın; 
 
3) Aşılama hızı artırılsın, işçilere aşılama-
da öncelik tanınsın, aşıda patent kaldırıla-
rak ücretsiz sağlansın; 
 
4) Geçinemeyenlerin borçları silinsin, 
pandemi boyunca beslenme, barınma gibi 
temel ihtiyaçları devlet tarafından karşı-
lansın; 
 
5) Kod-29 (yeni eklenen diğer kod-
larla birlikte) kaldırılsın, ücretsiz 
izin ve kısa çalışma ödene-
ğiyle patronlara aktarılan 
fonlar geri alınsın, bu 
uygulamalarla haksızlığa 
uğratılmış tüm işçilerin 
hakları verilsin; 
 
6) Herkese iş güven-
cesi sağlansın, işyer-
lerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği kuralları 
uygulansın; 
 
7) Salgın bahanesiyle 
işçi eylem, direniş ve 
grevlerinin yasaklanma-
sına karşı işçilerin anaya-
sal haklarının kullanması 
güvence altına alınsın;  
 
 

8) Mültecilerin başta sağlık olmak üzere 
tüm kamu hizmetlerine ve temel haklara 
erişimleri sağlansın; 
 
9) Salgında erkekler tarafından kadınlara 
yönelik artan şiddet, istismar ve cinayetle-
re karşı 6284 etkili bir şekilde uygulansın;  
 
10) Tablet, akıllı telefon, internet gibi 
araçlara sahip olmayan öğrencilerin mağ-
duriyetleri giderilerek, tüm öğrencilere 
nitelikli, bilimsel eğitime ulaşma imkânı 
sunulsun. 
 
Yaşasın 1 Mayıs! 
Her yer Taksim her yer Direniş!  

1 MAYIS!
EMEK

DİRENİŞ VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 MAYIS'TA

MEYDANLARDAYIZ!

YAŞASIN
1 MAYIS!

HER YER TAKSİM
HER YER DİRENİŞ!
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Kadın hareketi büyüyor, 
büyüyecek. Ama bir 
hareketin tarihsel ve köklü 

bir dönüşümün itici gücü olabil-
mesi, hakiki bir perspektife ve 
nesnel değerlendirmelere dayana-
rak gelişmesiyle koşulludur. Oysa 
bir süredir yükselen kadın hare-
ketinin teorik argümanları henüz 
güçlü bir şekilde geliştirilmiş 
değil. Hareketin gelişerek ve 
kitleselleşerek ilerlemesi için bu 
argümanları ve sözümüzü güçlen-
dirmek zorundayız. Türkiye’deki 
kadın hareketinin de bu açıdan 
açmazları olduğunu söylemek 
mümkün. Bu açmazların bağlaşık 
iki boyutundan söz edilebilir. 
Birincisi, birçok tepkinin aktüelle 
sınırlı gelişiyor olması ve bu 
açıdan gündemi belirliyor olsa da 
kalıcı bir etkiye neden olamaması, 
ikincisi ise cinsiyetçiliğe ilişkin 
tartışmaların önemli ölçüde 
Batıda geliştirilen teorik çerçevey-
le ve söylemle yürütülüyor 

olması. Kuşkusuz geçmişte ve 
şimdide geliştirilmiş tüm teorik 

tartışmalardan eleştirel biçimde 
yararlanmak ilkeseldir. Ne var ki 

eleştirel bir yaklaşımla ele alınma-
dığı sürece söylenenleri ve yazılanla-

rı tekrardan öteye geçmek mümkün 
olmayacaktır. Toplumsal açıdan hangi 
yönde ya da hangi toplumsal kesimin 
öncülük ettiği mücadele olursa olsun 
elimizde tamamlanmış modeller, 
paradigmalar da olmayacaktır, olamaz 
da. O nedenle varolandan yararlanmak 
ama onu özgül duruma uyarlayarak 
geliştirmek kadın hareketinin ilerle-
mesi için de elzemdir. Elimizde her 
duruma uygulanabilir bir yöntem yok 
belki -ki bu zaten gerçeklikle örtüş-
mez- ama sömürü ilişkilerini ve bu 
ilişkilerin tarihsel mantığını anlayabi-
leceğimiz binlerce yıllık sınıf mücade-
lesi tarihi var. Kadın mücadelesi de bu 
perspektiften hareketle büyütülebilir 
ve derinleştirilebilir. Bu, kadınların 
ezilmesinin daha eskiye dayandığı 
gerçeğiyle çelişmez. Ne var ki ideoloji 
olarak cinsiyetçiliği anlayabileceğimiz 
temel kaynak toplumsal üretim 
ilişkileridir. Bu ilişkilerin doğasını 
anlamak ise temelde belli bir Marksist 
yaklaşımla mümkündür. 
 
Cinsiyetçiliğin nasıl ortaya çıktığını 
ancak ve ancak toplumsal ilişkilerin 
tarihsel kuruluşuna bakarak anlayabi-
liriz. Tarihsel olguları tarih yoluyla 
açıklamadığımız ölçüde ise özcü bir 
noktaya düşmek muhtemeldir. Sözgeli-
mi emek-sermaye çelişkisine dayanan 
mücadelede işçiliği yüceltmek, er-
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kek-kadın çelişkisine dayanan müca-
delede ise kadın olmanın özsel yanları 
varmışçasına halis ilkeler varsaymak 
mücadele edilen şeye dönüşmekle aynı 
kapıya çıkacaktır. Bu, ilkelerimiz 
olmayacağı anlamına değil, ilkelerimizi 
nesnel gerçeklikten çıkarmamız 
gerektiği anlamına gelir. Yine bu, 
emek-sermaye çelişkisinin tek biçimli 
ve saltık biçimde iki taraflı bir ilişki 
yoluyla üretildiği anlamına gelmediği 
gibi bu genel çelişkiye içkin farklı 
çelişkilerin (mezhepçi, milliyetçi, 
cinsiyetçi, ırkçı, etnik, yaşa bağlı 
ayrımlar vb) olduğunun da göz ardı 
edilemeyeceğini gösterir. Kadının ahla-
ki normlarla özdeşleştirilmesi ya da 
ahlaki normların bilhassa kadın 
üzerinden belirlenmesi, ev içi emeğin 
görünmez kılınması, anneliğin kadını 
kadın yapan sıfat olarak addedilmesi 
ve buna benzer birçok eğilim herhangi 
bir ideolojinin üretiminin tek yönlü 
gerçekleşmediğini gösteren örnekler-
den sadece biridir.  
 
Kadın sömürüsünün temelinde iş 
bölümü ve bu iş bölümüne dayanan 
cinsiyetçi  yaklaşım vardır. Ama nasıl 
ki milliyetçilik, ırkçılık gibi ideolojiler 
toplumsal üretim tarzı ve onun yeni-
den üretimi sürecinde iş görüyorsa 
yani ideolojiler bu koşullarla üretildiği 
gibi bu koşullar da ideolojiler aracılı-
ğıyla yeniden üretiliyorsa cinsiyetçilik 
de temelde aynı koşullar içinde üretilir. 
Bu nedenle de “ideolojik savaşım 
bizim için özel bir iş değildir” (Lenin). 
İdeolojiyi “materyalist bir yolla” 
açıklamalıyız, aksi takdirde fikirlerin, 
kategorilerin özerk varlıklarından 

bahsedeceğimiz idealist düzlemde 
seyrederiz. İdeolojik savaş ise onun 
“toplumsal köklerini ortadan kaldır-
mayı amaçlayan sınıf hareketinin 
somut pratiği ile birleştirilmelidir” 
(Lenin). Zira ideolojik “saiklerin 
kökenlerini araştırmadan, toplumsal 
ilişkiler sisteminin gelişimini yöneten 
nesnel yasaları ortaya çıkarmadan ya 
da bu ilişkilerin maddi üretimin 
ulaştığı gelişim düzeyindeki köklerini 
göz ardı ederek” (Lenin) devrimci bir 
hareketi inşa edemeyiz. Bunu yapma-
dığımız ölçüde de yeni toplumsal 
hareketlerde sıkça karşılaştığımız yeni 
revizyonizmin mantığının hüküm 
sürmesine izin vermiş oluruz. Wood, 
bu mantığı kısaca şöyle formüle eder: 
“Sınıfsal bağlantıları ya da aralarındaki 
karşıtlıklar ne olursa olsun, tamamen 
ideolojik ve siyasal bağlarla birbirine 
bağlanabilen ve harekete geçirilebilen 
çeşitli ‘halk' unsurlarından kurulmuş 
bir siyasal güç, ideolojik ve siyasal 
düzlemlerde oluşturulup örgütlenebi-
lir” (E. M. Wood). Günümüzde bu 
mantık, tarihsel gerçekliğin ve bu 
gerçekliğin kuruluş yasasının (eğilimi-
nin) inkarına dayanan yeni devrimci 
özne arayışlarının ortak mantığıdır.   
 
Kadın mücadelesi konusunda teorik ve 
fiili birçok yetersizlik ve çelişki içer-
mekle birlikte Marksizm kadın hareke-
tine dair güçlü ve geliştirilebilir bir 
bakış açısı sunmaktadır. Buna rağmen 
güncel hareketler ağırlıklı olarak 
postmodern kuramlarla iş görmekte-
dir. Hareketin paradoksal yanlarını da 
en çok bu kaynak beslemektedir. Oysa 
ideolojiyle mücadele ideolojinin ortaya 

çıktığı ve yeniden üretildiği toplumsal 
üretim tarzının tesisinden bağımsız 
değildir. Bu açıdan eril akıl, patriarka, 
homofobi gibi sıkça kullandığımız 
kavramlar cinsiyetçi ideolojiyi anlama-
mıza yarayan unsurlarından başka bir 
şey değildir. Tabii ki açıklayıcı ve 
kullanışlı ifadelerdir. Ama mesele 
sürekli yeni kavramlar türetip yeni bir 
terminoloji ve söylem geliştirmek 
değildir. Tek başına ele alındıklarında 
yani ideolojik bağlamı ve bu bağlamın 
yerleştiği toplumsal üretim ilişkileri 
göz ardı edildiği ölçüde bu kavramlar 
kestirmeci bir işleve sahip olabilecekle-
ri gibi cinsiyetçilikle mücadelenin 
teorik boyutunu derinleştirmek 
önünde de engel teşkil edecektir. Bu 
tarz hatalara düşmemenin yolu cinsi-
yetçi ideolojinin temelde sınıf ilişkileri 
üzerinden ele alınmasıdır. Ne var ki 
bunun dışındaki eğilimler Marksizm 
içinde de gelişen eğilimlerdir. 
Post-Marksizmde de tanık olduğumuz 
ideolojinin sınıfsal ilişkilerden özerk-
leştirilmesi eğilimi, sorunun tarihsel 
köklerinin ve temelde de devrimci 
özne olarak işçi sınıfının olumsuzla-
ması öncülüne dayanmaktadır. Bu, 
yeni toplumsal hareketlerde sık rastla-
dığımız bir özerkleştirme çabasıdır. 
Kadın hareketini büyütme çabasında 
yaşanabilecek böylesi bir sapma 
hareketin nesnelliğini önemli ölçüde 
zayıflatacaktır, zayıflatmaktadır.         
 
Kadın hareketi bir hak, yasa, demokra-
si, kimlik vb. meselesine indirgenemez. 
Meselenin özünde mülkiyet ilişkileri ve 
iş bölümü olguları vardır. Evde, iş 
yerinde, sokakta ya da herhangi bir 
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yerde kadınların ve çocukların erkeğin 
hizmetine koşulmasının, kadın ve 
çocukların emeği ile erkeğin emeğinin 
değerinin eşitsizliğinin ya da kadının 
emeğin görünmez kılınmasının 
temelinde de bu olgular vardır. Örtük 
ya da açık biçimde gelişen bu egemen-
lik ilişkisinin özü mülkiyet ilişkisidir. 
Bu açıdan mülkiyet ile iş bölümü aynı 
resmin iki yüzü gibidir: “Birinde  
faaliyet bağlamında söylenen şey, 
ötekinde faaliyetin ürünü bağlamında 
söylenmektedir” (Marx). Öyleyse 
mesele, kadın-erkek karşıtlığını üreten 
ideolojinin temelindeki toplumsal 
üretim tarzını ortadan kaldıracak 
ideolojik-politik bir mücadele geliştire-
bilmektir. Bu, mücadelede kadınların 
rolünü azımsamak bir yana onların 
tarihsel rolleri itibarıyla daha kritik bir 
yeri olduğunu duyurur: “Bütün özgür-
leşme hareketleri deneyimi gösterdi ki, 
bir devrimin başarısı kadınların ona ne 
kadar katıldıklarına bağlıdır” (Lenin). 
Kadınlara devrimlerin tarihi yazılırken 
bile layıkıyla yer verilmemiş olsa da 
kadın hareketinin yükselmesi ile 
birlikte tarihin bu eksik kısmının açığa 
çıkması da mümkün olacaktır. Son 
dönemlerde kadın odaklı teorik 
tartışmaların, toplumsal mücadelelerde 
kadının yerine ilişkin tarihsel araştır-
maların artmasının nedeni kadın 
mücadelesindeki yükseliş olmuştur. Bu 
açıdan fiili durum teorik tartışmaları 
belirlediği gibi teorik tartışmalar da 
fiili durumu geliştirme olanağı verme-
lidir.  
 
Cinsiyetçiliğin kökleri oldukça eskiye 
dayanmakla birlikte bu sorunun 
güncel çözümü temel olarak -ondan 
ibaret olmasa da- sınıf mücadelesinde 
kilitlenir. “Bu elbette ki, işçi sınıfının 

devrimci potansiyelini 
sorgulayan ve yerine başka 
devrimci özneler öneren 
-öğrenciler, kadınlar, çeşitli 
alternatif ‘yaşam tarzları-
nın’ pratisyenleri, ve o ya 
da bu çeşit halk ittifakları 
gibi- birçok insanı reddet-
mek demek değildir” (E. M. 
Wood). Mesele, “toplumsal 
ilişkiler ve iktidarın kapsamlı 
analizine dayanan bir sonuç 
olarak” işçi sınıfının devrimci rolü-
nün göz ardı edilemeyeceğidir. 
Bununla birlikte “sosyalist hareketin 
diğer halk hareketleri ve muhalifleriyle 
oluşturacağı birliklerden kazanacağı ve 
öğreneceği çok şey vardır. Sadece insan 
özgürleşmesinin boyutları –burada 
özellikle kadın hareketi önemlidir- 
hakkında değil, işçi sınıfı birliğinin 
engellerinin üstesinden gelmek hak-
kında da -özellikle cinsiyet ve ırk 
engelleri- öğrenecek çok şey vardır” 
(E. M. Wood). Ne var ki “kapitalizmi 
oluşturan iktidar ve çıkar yapısı hâlâ 
yol üzerindedir ve onun yıkımına yol 
açacak sınıf engelleri de hâlâ oradadır. 
Bunlar basitçe ittifaklar içinde çözüle-
mez ya da varoluşu dışında teorize 
edilemez. Marksist teori, kapitalizmin 
değişen yapısını, işçi sınıfındaki 
dönüşümleri ve içindeki yeni bölün-
meleri kavramak için gelişmek zorun-
dadır” (E. M. Wood). Bu nedenle de 
kadın sömürüsünü ve cinsiyetçiliği 
küresel ölçekteki emek sömürüsünden 
ayırmak kadın hareketinin büyümesi 
önünde de engel teşkil edecektir. Nasıl 
ki toplumsal çelişkiler çok biçimli ve 
çok boyutlu ise devrimci mücadelenin 
de tek biçimli ve homojen bir yapıya 
sahip olmadığını, kadın mücadelesinin 
yükselmesinin -benzer şekilde ekolojik 

mücadelenin, ezilen ulusların, göç-
menlerin mücadelesinin ya da gençlik 
mücadelesinin- sınıf mücadelesinin 
büyümesi açısından kritik bir yeri 
olduğunu biliyoruz. Doğrudan ya da 
dolaylı olarak, birbirini daha da ileriye 
taşıyacak devrimci etkiler ürettikleri 
sürece bunlar devrimci bir süreç içinde 
birbirine bağlanacaktır. Sahici bir 
devrimci çizgi, bunlar arasındaki 
bağıntıyı fiilen kurabilen çizgi olacak-
tır. Öyleyse önümüzde birbirini 
tamamlayacak olan iki görev var: İlki, 
popüler ve bilhassa -Marksist yakla-
şımlara da sirayet etmiş olan- postmo-
dern yaklaşımlara kapılmamak ve 
kadın hareketini Marksist bir perspek-
tif üzerinden yeniden düşünmek; 
ikincisi ise Marksist perspektifin ve 
pratiğin kadın hareketi konusundaki 
mevcut eksiklerini ve açmazlarını 
görerek, bu eksik ve açmazları aşmaya 
çalışarak kadın hareketini büyütmek 
ve yine bu yolla Marksizmi geliştirmek 
ve sınıf mücadelesini büyütmek.

“Nasıl ki toplumsal çelişkiler çok biçimli ve çok boyutlu 
ise devrimci mücadelenin de tek biçimli ve homojen bir 
yapıya sahip olmadığını, kadın mücadelesinin yükselmesinin 
-benzer şekilde ekolojik mücadelenin, ezilen ulusların, 
göçmenlerin mücadelesinin ya da gençlik mücadelesinin- 
sınıf mücadelesinin büyümesi açısından kritik bir yeri 
olduğunu biliyoruz.”

YOLUN
SONUNDA
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Yönetmen Chloe Zhao’nun 3. 
Uzun metraj filmi Nomandland 
geçtiğimiz aylarda seyirciyle 

buluştu. Venedik Film Festivali’nden 
Altın Aslan ödülüyle dönen filmin baş-
rollerini bu filmde oyunculuk perfor-
mansının sınırlarını zorlayan Frances 
McDormand ve David Strathairn pay-
laşıyor. Jessica Brurder’in “Nomadland: 
Surviving America in the Twenty-First 
Century” adlı kitabından uyarlanan 
film Amerikan rüyasını göremeyenleri 
neredeyse belgesel dememekte zorlana-
cağınız bir tarzda kadrajına alıyor. Film 
western tarzıyla eşleşen bir bölgede Batı 
Amerika’nın taşrasında geçiyor. Sahne 
sekansları da bu tarz destekliyor. 
 
Film ilk sahnesiyle şefkatli bir huzur-
suzlukla bizi kucaklayacağının sinyal-
lerini veriyor. Uzun yıllar küçük bir 
şehirde düzenli bir hayatı savmış olan 
Fern, kocasının ve yaşadığı kentin ölü-
müyle yerleşik hayatından vazgeçiyor. 
Hem sağlıklı bir yas hem de bir kadının 
özgürleşme hikayesini izleme fırsatını 
bize veren bu hikaye 2008 krizi sonrası 
neoliberal kapitalizmin ölüme mahkum 
ettiği milyonlar arasında yaşlılara odak-
lanıyor. Amerikan ideallerinin haki-
katteki vukusunu Fern’in yolculuğunda 
adım adım izliyoruz. Ömrü boyunca 
emek gücünü satmak zorunda kalmış 
olan Fern ve karavanda yaşayarak evsiz 
olmayı yurtsuz olmaya tercih eden diğer 
emsalleri film boyunca aklınıza gelebi-
lecek tüm güvencesiz ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir bakıyo-
ruz Fern çalışanlarına ettiği sistematik 
zulümle ünü dünya çapına yayılmış ve 
her yıl grevlerle çalkanan Amazon’da 
çalışıyor. Daha sonra bir cafede garson 
olmuş. Başka bir sahnedeyse bir 
kamp alanında çöp topluyor. Film, 
yaşamak için bu işleri yapmaya 
mecbur olduğu Fern’i hiç “mağ-
dur” kılmadan ve durumunu ajite 
etmeden sadelikle anlatıyor. Bi-
rer ucuz iş gücüne dönüşmüş bu 
göçebe insanlar bir yandan da 
hayatı kovalıyor. “Başka çareleri 
mi var?” diye sorabilirsiniz pek 
tabii ama filmde bir özgürleşme 
hikayesini izlediğimizi söylememizin 
sebebi buydu. Fern tüm ailevi ve dosta-
ne yuva tekliflerini reddediyor ve para-
sız da kalsa arabası da bozulsa bunların 

hayatının yolculuğunda ona engel olabi-
leceğine sürekli itiraz ederek yaşamaya 
devam ediyor. Melankolik bir yaşama 
sevinci diyebiliriz izlediğimize. Sosyal 
devletin mezarına son toprak atılmış, 
insanlar kapitalizmle yalnız bırakılmış, 
yaşlıların emek güçlerini satmaları kar-
şılığında hak ettikleri emekliliğe kavuş-
maları bir hayal olmaktan bile çıkmış 
ama Fern çırılçıplak bir derede yüzüyor, 
bazen tipi ortasında lastiğini değiştiri-
yor ve hayatını gerçekte de bu şekilde 
geçiren diğer karakterlerle dayanışarak 
kendine güç topluyor. 
 
Nomandland belirsizliklerin ve aşırı-
lıkların çağında çaresizliğe, ölüme ve 
yalnızlığa itilmiş insanların yollarını ve 
birbirlerini buluşlarını sadelikle anla-
tan bir 21. Yüzyıl kapitalizm eleştirisi. 
Fern’in ve diğer orta-yaş ve üstü yol 
arkadaşlarının bu yolculuktaki güçlü 
halleri ve filmde yer alan radikal göçebe 
destekçisi aktivist anti-kapitalist göçebe 
lideri Bob Wells’in filmdeki konuşma-
ları bizi motive etse de, bir kadını bu 
hayat kavgası içinde dimdik bir şiirsellik 
içinde izlemek derin bir nefes alma-
mıza sebep olsa da Fern’in mücadelesi 
yaşama devam edebilmek için emek 
gücünü satmak zorunda kalmadığı bir 
yöne evrilene kadar savaşmanın zorun-
lu olduğu filmden çıkarılacak sonuç-
lardan belki de en önemlisi. Filmden 
bir replikle bitirelim. O güne kadar 
hangi yaşta olduğu, hangi coğrafyada ve 
hangi şartlarda yaşadığı fark etmeksizin 
sonuna kadar savaşacağız ve bu yolda 
kimseye, hiçbir sınıf yoldaşımıza veda 
etmeyeceğiz çünkü “hep yolun sonunda 
görüşürüz”.

YOLUN
SONUNDA

GÖRÜŞÜRÜZ

"Nomandland belirsizliklerin ve 
aşırılıkların çağında çaresizliğe, 

ölüme ve yalnızlığa itilmiş 
insanların yollarını ve birbirlerini 
buluşlarını sadelikle anlatan bir 
21. Yüzyıl kapitalizm eleştirisi.




