
H
alk isyanları ve devrim

ler

ezi Parkı ile ba!layıp tüm

ülkeye, hatta dünyaya yayı-

lan direni!, ilk günlerin

büyüklü"ünde olmasa da

devam ediyor. O, ilk zaferini

Taksim Meydanı’nı özgürle!-

tirerek kazandı. Ardından

Gezi Parkı’na yapılması plan-

lanan AVM’den Kı!la’ya

kadar her tür yapıyı durdur-

mayı ba!ardı. Hatta

“Taksim’in yayala!tırılması

projesi” de mahkemece iptal

edildi. Hiç ku!kusuz mahke-

menin bu kararı, direni!in

gücüyle alınmı! bir karardı. 

Fakat bütün bunlar, direni-

!i bitirmeye yetmedi, yetme-

yecek de. Çünkü direni!,

çevre duyarlılı"ını a!an, do"-

rudan hükümete yönelen bir

içerik kazanmı!tı. Halen sür-

mekte olan eylemlerde, yapı-

lan forumlarda “hükümet

istifa” sloganı, hala en sık

atılan slogandır. Dolayısıyla

AKP hükümeti gidene kadar

bu direni! sürecektir. Ta ki,

ya!anan sorunların hükü-

metlerden de öte, sistem

sorunu oldu"u geni! kitleler-

ce anla!ılıp bu kapitalist

düzene yönelene dek...

* * *   
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Direniin belki de en güzel yanlarından biri,
dünyanın dört bir yanından destek alması,
enternasyonal dayanımayı yaamasıdır.
Meksika’da savaan Zapatista’lardan, ’68 kua-
ının simge isimlerine kadar, çok sayıda örgüt
ve kiiden destek mesajları yamıtır. Sadece
bununla da kalmayıp sokaa çıkan kitlelerin
selamını almı, onlara esin kaynaı olmutur. 

Bunlardan biri de Türkiye’de kullanılan gaz
bombalarını ihraç eden Brezilya’dır. Brezilya
halkı için bardaı taıran ey, “ulaım zamları”
oldu. Öte yandan büyük bir yoksulluk yaanır-
ken, futbol organizasyonlarına harcanan devasa
paralar, kitlelerin öfkesini patlattı. Ne ulaım
zammının geri alınması, ne de “eski solcu” cum-
hurbakanının vaadleri, bu öfkesi dindiremedi.
Orada da direni, alçalıp yükselerek devam edi-
yor.

Bir baka direni merkezi Mısır oldu. Mısır
halkı, iki yıl kadar önce yine meydanları doldura-
rak 40 yıllık diktatör Mübarek’i devirmiti. Fakat
bu ayaklanmadan, Mısır’da en örgütlü güç olan
Müslüman Kardeler yararlanmıtı. Direnie en
son katılan Müslüman Kardeler, en karlı çıkan
örgüt olarak ibaına geldi. Ve bir yıllık süre içe-
sinde Mübarek’ten farklı olmadıklarını gösterdi-
ler. Tıpkı AKP hükümeti gibi, her eyi kendi elin-
de toplamaya ve yaamı cendere altına almaya
baladılar. 

imdi AKP ve onun yalakaları, sözde darbe-
ye karı çıkarak Mursi’nin devrilmesine büyük
bir tepki gösteriyorlar. Demokratlıın kıstasını
da askeri darbeye karı olmakla sınırlıyorlar.
Kukusuz askeri darbelere karı durulmalıdır.
Ne var ki, asker ya da sivil, diktatörlük diktatör-
lüktür. Üniformasız olması veya her zaman hileli
olan sandıkla ibaına gelmesi, ne o rejimi
demokrasi yapar, ne de o kiileri demokrat!
Bunlar, demagojiden ibarettir. 

Dier yandan askeri diktatörlere de direnen-
ler, her zaman komünistler, devrimciler, tutarlı
demokratlar olmutur. Bugünün asker karıtla-
rı,12 Mart, 12 Eylül darbelerinde, asker postalını
yalayanlardır. Güç kimdeyse ona biat eden sah-
tekarlardır bunlar.

Mısır halkı ne Mursi’yi ne de orduyu istiyor!
Ama örgütlü olamadıı için kendi iktidarını da
kuramıyor. Tıpkı Türkiye’de ve dünyanın dier
ülkelerinde olduu gibi... 

* * *
Bir ayı akın süredir direniin gücüyle sarsı-

lan AKP hükümeti, bir darbeyi de Mısır’dan yedi.
Geldikleri günden bu yana ABD ve AB emperya-
listlerinden aldıı büyük destei kaybetmeye
baladı. Hiç bir emperyalist güç, ülkesini yönet-
mekte zorlanan bir hükümetle yola devam
etmek istemez. Bugüne dek yaanan pekçok
örnek göstermitir ki, büyük halk hareketleri kar-
ısında emperyalistler, ibirlikçilerini gözden
çıkarmakta tereddüt etmezler. u anda AKP’nin

yaadıı durum da budur.
Bir yandan ülke içinde süren direni, dier

yandan Suriye’de istediklerini yapamamaları,
emperyalistler açsından AKP’nin kullanım süre-
sini sorgulatmaya baladı. Buna bir de
Mısır’daki halk hareketi ve Mursi’nin devrilmesi
eklenince, ABD’nin Ortadou’daki “sünni ekse-
ni” çatırdadı. Bu
“eksen”in önemli bir
ayaını da AKP olutu-
ruyor. Dolayısıyla AKP,
Mursi’nin gidiinde
kendi sonunu görüyor
ve o yüzden daha
büyük bir tepki gösteri-
yor. 

in bir de ekonomik
boyutu var. Hem direni,
hem de dünya ölçeinde
yaanan krizin etkileri,
Türkiye ekonomisini sar-
sıyor. AKP’nin en
güçlü olduu iddia edi-
len ekonomi alanında
da alarm zilleri çalıyor.
Direniin varlıı en
bata turizmi ciddi
oranda etkiledi.
Özellikle Taksim-
Beiktan çevresindeki
otel rezervasyonları
yüzde 80 oranında iptal
edilmi. Keza sermaye, istikrarsız bulduu
Türkiye’den kaçmaya baladı. Merkez
Bankası’nın açıklamasına göre, direni sonrası
günlerde, Türkiye’den 8 milyar dolar kaçmı! Ki
bu, resmi olan açıklama, gerçek rakamın daha
fazla olduu açıktır.

Bütün bunların üzerine Amerikan Merkez
Bankası’nın ayarı gelince, Türk Lirası, dolar kar-
ısında büyük bir deer kaybetti. Piyasa sürekli
döviz pompalayarak bunu durdurmaya çalıma-
ları da kar etmiyor. Ve Haziran ayının enflasyon
rakamları, beklenenin çok üzerine çıktı. Bata
gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde
fiyat artıları her geçen gün yükseliyor.   

Bütün bunlar, AKP hükümetinin artık suyu-
nun ısındıını gösteren verilerdir. Köeye sıkıan
AKP, daha fazla saldırganlaıyor. Sadece polis
terörü de yetmiyor, eli palalı, silahlı sivil güçleri
devreye sokuyor. Bu kiilerin mahkemelerden
salıverilmeleri, söyledikleri gibi “esnaf” olmadık-
larının açık göstergesidir. 

Resmi ya da sivil faist terör ne kadar artarsa
artsın, rejimlerini ayakta tutmayı baaramaya-
caklar! Direnile birlikte kendi gücünün farkına
varan kitleler, mücadeleyi sürdürecektir. Fakat
direniin en büyük eksiklii örgütsüzlüüdür.
Hızla örgütlenmeli, direnii daha üst boyutlara
çıkarmalıyız. te o zaman kazanan biz olacaız!
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Mer ha ba,
Taksim’i kazandık! Gazına, copuna, plastik mer-

misine ramen... Burjuva demagoglara, hüküme-
tin açıklamalarına, yalan dolana ramen...
Eylemcileri pasifize etme, kitleleri yatıtırma, eyle-
mi geçitirme çabalarına ramen... Devletin bütün
çabalarına ramen, yaklaık 1,5 aydır süren, kıran
kırana militan bir mücadele ile, sabahlara kadar
süren çatımalar, gaza-bombaya ramen kurulan
barikatlarla kazandık.

Çünkü devrimin gücü, karı devrimin saldırıla-
rından daha büyüktü, daha etkiliydi. Taksim ayak-
lanması, sadece Gezi Parkı’nı kurtarmakla kalma-
mı, bütün ülkeyi harekete geçirdi. Ülkenin dört
bir yanında yürütülen direniler, kitleleri de dei-
tirdi. Burjuvazinin yaratmaya çalıtıı yalnız ve
bencil insan tipi, direniin gücüyle paramparça
oldu. Kitleler sadece direnmeyi, barikat kurmayı,
biber gazına karı ilaç kullanmayı deil, birlikte
üretmeyi, birlikte yaamayı, paylaarak çoaltmayı
da örendiler. Direni barikatlarında ve parkın
çadırlarında, aynı ruhla, aynı cokuyla ve büyük

bir umutla, yeni bir dünyayı kurmayı
örendiler. Kolektifin gücü onları da

sardı, etkiledi, dönütürdü. Artık
yepyeni bir dünya var önlerinde.

Büyük bir tutkuyla sarıldılar bu dün-
yaya ve kaybetmemek için en vahi
saldırılara bile göüs gerdiler.

Gelecek günlere umutla, cokuyla, inançla bak-
mak için tohumları burada attılar...

Bu sayımızda sayfa sayısını çoaltarak Temmuz-
Austos olarak çıkıyoruz.

Bir son ra ki sa yı mız da gö rü mek üze re...

O k u r  l a  r a . . .
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ürkiye tarihinin en büyük halk
hareketini ya!adık. Etkileri
halen devam eden çok önemli

günlerin içindeyiz. Bu günlere dair
çok !ey yazılıp konu!ulacaktır. Daha
!imdiden önemli bir külliyat olu!tu-
"unu söyleyebiliriz. Direni!in siyasal
analizinden sınıfsal yapısına, sosyolo-
jisine, psikolojisine kadar, incelenme-
si gereken pek çok yönü bulunmakta-
dır gerçekten de. Fakat henüz tamam-
lanmamı! bir süreçten sözediyoruz.
Halen sıcaklı"ını koruyan ve her an
yeniden alevlenecek bir hareketle
kar!ı kar!ıyayız.   

Biz burada direni!e dair en temel
noktaları belirtmekle yetinece"iz.
Zaten direni! süreci boyunca çıkan
bildirilerimizle, sıca"ı sıca"ına

yaptı"ımız tespitler olmu!tu.
Direni!in bir ayını geride bıraktı"ımız
bugünlerde, hem bu tespitlerin altını
çizmek, hem de belli ba!lı özellikleri-
ni ortaya koymak; direni!in gelece"i-
ne dair öngörülerde bulunabilmek
açısından da gereklidir.

* * *
1- Bu bir halk hareketidir.

Hareketin içinde i!çi, emekçi,
i!siz, ö"renci, sanatçı, pek çok
kesim yer almı!tır. Sadece !ehir
merkezlerinde de"il, birçok emekçi
semtte de eylemlere büyük bir katılım
olmu!tur. Toplamda 10-15 milyon
ki!inin eylemelere katıldı"ı söylen-
mektedir. Ve bu eylemlerin içinde
deyim yerindeyse 7’den 70’e her ya!-
tan insan vardır.  

Burjuva medya, bunu özellikle
“gençlik hareketi” olarak göstermek
istemi!tir. Ancak gençli"in yo"un
katılımının olması, onu “gençlik hare-
keti” yapmaz. Gerçekte her halk hare-
ketinde gençler do"allı"ında ço"unlu-
"u olu!turur. Hele ki Türkiye gibi
genç nüfusun fazla oldu"u bir ülkede,
tabi ki, direni!lerin, isyanların ba!ını

gençler çekecektir. Bu, ya i!çi, emekçi
gençlik olacaktır, ya da ö"renci genç-
lik… E!yanın do"ası gere"i böyledir.
Çünkü gençlik, her zaman ileriyi,
gelece"i temsil eder. “Bütün dev-
rimler gençtir” sözü, bo! yere söy-
lenmemi!tir. Hem nitelik, hem de
sayısal bakımdan böyledir. Fakat
bu hareketin ne niteli"i, ne de
bile!imi, ona gençlik hareketi
dememize olanak tanımıyor.

Gençlik hareketi olmadı"ı gibi,
i!çi, köylü veya memur, i!siz diye
tanımlayabilece"iz sınıfsal bir hareket
de de"ildir. Halk kavramı bütün bun-
ları içine alan, ama hiçbir sınıf veya
katmanı öne çıkartmadan, adeta hep-
sini e!itleyen, bir kabın içine koyan
bir kavramdır. “Ulus”tan farklı

olarak, burjuvazi dı!ında, ezilen-
sömürülen tüm kesimleri kapsar. Bu
direni! de sömürücü sınıflar dı!ında
herkesin yer aldı"ı bir direni! olmu!-
tur.  

2- Bu hareket, siyasal niteli"e
sahiptir. Çevre duyarlılı"ı ile ba!la-
yan direni!e polisin saldırısıdır, onu
tetikleyen. Yani do"rudan devletin
güvenlik güçlerine, onların estirdi-
"i teröre kar!ı halk aya"a kalkmı!-
tır. Direni!in ba!ından bugüne dek
en sık atılan slogan, “Fa!izme kar!ı
omuz omuza”, “Hükümet istifa”dır.
Her ikisi de siyasal bir duru!tur, daha-
sı hükümeti hedefe çakmaktadır.
Direni!, polis terörüne kar!ı ba!lamı!,
fakat AKP hükümetinin son yıllarda
daha da artan tüm baskıcı yöntemleri-
ne duyulan tepkinin patlaması olmu!-
tur. Dolayısıyla “hükümet istifa” slo-
ganı, hareketin muhtevasına en
uygun slogan olarak kitleler tarafın-
dan benimsenmi!tir.

Bu sloganı yanlı! de"ildir. Yanlı!
olan, hükümetle iktidarı, hükümetle
devleti bir ve aynı görmektir. Kaldı ki,

AKP hükümeti, ordudan polise,
bürokrasiden yargıya devletin tüm
kurumlarını ele geçirme- kadrola!ma
konusunda, kendinden önceki hükü-
metlere rahmet okutacak bir çabanın
içine girdi. Böyle olunca, kitlelerde
AKP ile iktidar, hatta AKP ile devlet
adeta özde!le!ti. Zaten burjuvazi,
devletin sınıfsal karakterini gizlemek
ve halkın öfkesini hükümetle sınırlı
tutmak için, bu !ekilde göstermek
ister. Bu konuda reformistler de bur-
juvaziye yardımcı olurlar. Hükümetle
iktidarı birlikte kullanırlar. “AKP ikti-
darı” derler mesela. Ve mücadeleleri
esas olarak i!ba!ındaki hükümetle
sınırlıdır. Yanlı! olan da budur.   

#imdi ise bu kesimler, direni!teki
kitlelerin “hükümet istifa” demesine
kar!ı çıkıyor, atılmamasını istiyor!
Deniyor ki, “bu hükümet gitse, yerine
gelen daha mı iyi olacak”? Adeta “sol”
gösterip sa" vuruyorlar! ML’ler, kit-
lelerin düzen-içi iyile!tirmeleri
içeren taleplerini de sahiplenir.
(“Hükümet istifa” böyle bir talep-
tir.) Fakat gerçek kurtulu!un dev-
rimde, sosyalizmde oldu"unu
sürekli i!lerler  (yani hükümeti
de"i!tirmenin yetmeyece"ini anlatır-
lar). Ama bu gerçe"in, kitlelerin
kendi özdeneyimleriyle bilince çıka-
rılmasına ihtiyaç vardır. Bunu da
ancak hükümeti devirdikten sonra
anlayabileceklerdir.  

Açıktır ki, kitleler mücadele ile bir
hükümeti devirmeyi ba!ardı"ında,
kendi güçlerine büyük bir güven
duyacaklar ve sonraki hükümetlere
kar!ı da bu özgüvenle hareket ede-
ceklerdir. Zaten CHP’nin direni!in
ba!ında yer alıp, sonrasında uzak dur-
masının asıl nedeni de bu de"il midir?
Hükümet deviren bir halkın gücü,
tüm düzen partilerinin en büyük
korkusudur. 

Bütün bunlardan dolayı
“Hükümet istifa” sloganı yanlı! de"il-
dir ve zaten bu hareketin temel sloga-
nı olmakla kalmamı!, somut talebi,
“eylem sloganı” haline gelmi!tir.

3- Hareket, kendili"inden ba!-
lamı!tır ve halen de öne çıkan bir
siyasal önderi yoktur. Kitleler, ba!ta
1 Mayıslar olmak üzere, devrimciler-
den etkilenmi!tir,  keza hareketin
belli bir a!amasından sonra devrimci-
lerin katılımı ve etki gücü de artmı!-
tır. Fakat devrimcilerin önderli"inden
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Direniin
temel özellikleri

Direni, gerçek
demokrasinin nasıl
ilemesi gerektiini

açık bir ekilde ortaya
koydu. Kitleler direni

okulunda eitiliyor.
Demokrasiyi örendii

gibi, örgütlenmeyi de
örenecektir. te o

zaman sadece hükü-
metleri deil, bir

bütün olarak sistemi
hedefe çakacak, ve 

gerçek kurtulua
doru adımlarını 

atacaktır…



sözedilemez. Hareketin yönetim aygıtı olarak
“Taksim Dayanı!ma” öne çıkmı!tır, ama bu
$stanbul için geçerlidir. Ayrıca “Dayanı!ma”nın
içinde çevreci, feminist her tür burjuva akımdan
tek tek bireylere kadar geni! bir kesim yer almak-
tadır.  

Örgütsüzlük bu direni!in en büyük eksik-
li"i iken, tam da bu nedenle burjuvazi ve
onun sözcüleri tarafından örgütsüzlü"e met-
hiyeler dizilmi!tir. Böyle yaparak, direni! kitle-
sinin devrimci örgütlerlerle yakınla!masını dur-
durmayı amaçlamaktadırlar. En büyük korkuları
bu kitlenin devrimci bir örgütlülük içine girmesi-
dir çünkü. Direni! boyunca kitle ile devrimciler
arasına kama sokmaya çalı!maları, devrimcileri
“provokatör”, örgütsüz kesimleri “genç çocuklar”
diye göstermeleri bundandır. Ancak direni!in var-
lı"ı, kitlelerle devrimcileri yakınla!tıran nesnel bir
zemin yaratmı!tır. Ayrıca direni! sürdü"ü müd-
detçe, kitleler örgütlenmek gerekti"ini anlayacak,
hem direni!in iç örgütlülü"ünü kurma, hem de
devrimci bir örgütlülük içinde yeralma konusun-
da giderek artan bir bilinç açıklı"ına kavu!acaktır.  

Bununla da ba"lantılı bir !ekilde “gençli"in
apolitikli"i” üzerine çok vurgu yapılmı!tır. Oysa
gençlik tabii ki “apolitik” de"ildir. 12 Eylül’den bu
yana apolitik bir gençlik yaratmak istemi!ler, ama
ba!aramamı!lardır, ba!aramazlar da. Çünkü poli-
tika, hayatın her alanını kapsar.  

Onlar, “politika” yapmayı, herhangi bir düzen
partisine üye olmak, ya da oy vermekle e!de"er
gördükleri için, kolayca “apolitik” damgasını vur-
maktadırlar. Ayrıca politika yapmak, seçilmi!
insanlara, milletvekillerine özgüymü! gibi göste-
rirler. Sadece gençli"in de"il, tüm halkın
“apolitik” olmasını isterler. Çünkü “apolitik-
lik” aslında burjuva politikasına angaje
olmaktır. 

Gerçekte hiç kimse “apolitik” de"ildir,
hele gençler hiç de"ildir. Farkında olmasalar da
gerici, fa!ist, liberal, ya da ilerici, devrimci, sosya-
list dü!üncelerden etkilenirler ve safların keskin-
le!ti"i anlarda, bu akımlardan birinin içinde yer
alırlar. Son olarak direni!te ya!ananlar, bunun bir
kez daha pratikte kanıtlanmasıdır.

4- Harekete Kemalizm damgasını vurmu!
de"ildir. Direni!in bir halk hareketi boyutu kaza-
narak tüm ülkeye yayılması üzerine “ulusalcı”
kesimlerin katılımı ve onu etkileme çabasına giri!-
tikleri bir gerçektir. Fakat özellikle büyük !ehirler-
de bunu ba!aramamı!lardır. 

Ba!ını $P’in çekti"i “ulusalcılar” daha önce
askeri darbe yoluyla, ya da 28 #ubat benzeri bir
giri!imle AKP hükümetini devirmek istedi.
Buralarda ba!arısız olunca, !imdi AKP’yi halkın
eylemleriyle devirmeye meyletmi! görünüyorlar.
Aslında ba!ka çareleri kalmadı"ından, halk hare-
ketine sarılmı! durumdalar. Direni!e katılan bir-
çok grup ve örgütten daha organize oldukları için
de, özellikle küçük illerde etkili olabiliyorlar.
Ancak direni!in bütünü için bu söylenemez. 

Di"er yandan eline her Türk bayra"ı alan da
“ulusalcı”ların militanı de"ildir. Ku!kusuz bu,
milliyetçili"in kitleler üzerindeki etkisinin bir
göstergesidir. Böyle bir etkinin yaygınlı"ı, zaten
bilinen bir durumdur. Ancak a!ılamaz da de"ildir.
Milliyetçilik ve dincilik, tüm gerici sınıfların
sarıldıkları iki temel ideolojidir. Komünist ve
devrimcilerin görevi de kitleleri bu etkiden
kurtarmaktır.

Hal böyleyken BDP’nin “ulusalcılar”ın varlı"ı-
nı, direni!ten uzak durma gerekçesi yapması,
kabul edilemez. Esasında BDP’nin direni!e kar!ı
mesafeli tutumu, içine girdikleri “çözüm süre-
ci” ile ba"lantılıdır. Yoksa her fırsatta egemenle-
re “bizim Türk bayra"ı ile bir sorunumuz yok”
diyen de kendileridir. 

BDP, direni! henüz Park ile sınırlı iken,
Sırrı Süreyya Önder aracılı"ıyla içinde imi!
gibi göründü. Fakat ne zaman ki, direni! Park’ı
a!tı, hükümete kar!ı bir halk hareketine dön-
ü!tü, BDP’nin tavrı da de"i!ti. Zaten o günden
sonra milletvekilleri de direni!in dı!ına çıktı-
lar. BDP, halk hareketinin AKP’yi devirmesinden
ciddi olarak korktu. Bunu, “çözüm süreci”nin teh-
likeye girmesi olarak gördü. Süreci AKP ile birlikte
örmü!lerdi. Onun yerine gelecek hükümetin ne
yapaca"ı bilinemezdi. Bu durum onu bir kez daha
AKP’ye yana!tırdı. Ve AKP’nin en fazla sıkı!tı"ı
bir anda, ona yine büyük bir destek sunmu! oldu. 

Belki de ilk kez, Kürt bölgesindeki polisler,
#stanbul’a, Ankara’ya sevk edilerek direni!i

bastırmaya gel-
diler. $çi!leri
Bakanı’nın açık-
lamasıyla 73 vila-
yette eylemler
olurken, bunun
dı!ında kalan
tek yer, ne yazık
ki Kürt illeriydi.
Böylece yıllar
sonra ilk kez
Kürt ve Türk
halkının birle-
!ik direni!inin

zemini heba edildi. Halkların karde!li"inin
pratikte vücut bulması engellendi. Türk halkın-
da olu!turulan milliyetçili"i, !ovenizmi kırmak,
tam da buradan geçiyordu oysa. (Kürt hareketinin
direni!e yakla!ımı ba!lı ba!ına ele alınması gere-
ken bir konudur, burada sadece “ulusalcı” etkiyle
ba"ına de"inerek geçiyoruz.)

5-Kitleler yüzbinler halinde sokaklara
dökülmü!tü. Genel bir direni! ya!anıyordu,
ama “genel grev” eksikti ve hep eksik kaldı. Bu
durum, varolan sendikaların gücünü ve niteli"ini
bir kez daha ortaya koydu.

KESK ve D$SK’in 4 ve 17 Haziran’da yaptıkları
“genel grev”ler, hayatı durdurmaktan çok uzaktı.
Di"er sendikalar zaten tamamen dı!ındaydılar.
Sendikaların 12 Eylül’den bu yana güç kaybettikle-
ri biliniyor. Üye sayıları oldukça dü!tü. Fakat varo-
lan üyelerini de harekete geçirmek için çabalama-
dıkları bir gerçektir. Her iki sendika da özellikle 17
Haziran’da çok sınırlı bir kitle ile gelmi!ler ve
Taksim’e girmeyi hiç zorlamadan, orada kalan dev-
rimcileri de yalnız bırakarak çekip gitmi!lerdir.

Elbette i!çi sınıfı, bu sendikalardan ibaret de"il-
dir. Ve sendikalı-sendikasız i!çiler, direni!in içinde
yer almı!lardır. Fakat bugün halihazırda tek örgüt-
leri sendikalardır. $!çi sınıfı kendi taban örgütlerini
yaratarak ya bu sendikaları de"i!tirecekler, ya da
onları a!arak yeni bir sendikal olu!um yaratacak-
lardır. Aksi halde i!çi sınıfının bırakalım kendisi
için mücadelesini, halk hareketi içindeki yeri bile
sınırlı kalacaktır. Ve bu durum, hareketin ba!arısı-
nı belirleyen temel bir sorun olmaya devam ede-
cektir.    

* * *
Be! madde halinde özetledi"imiz hareketin bu

temel özellikleri, onun olumlukları kadar, zaafları-
nı, eksiklerini de ortaya koyuyor. Ve ancak bunları
a!abildi"i oranda zafere ula!abilecektir.

Ba!ında da belirtti"imiz gibi, hareket bazen
alçalarak, bazen yükselerek devam edecek. Zaten
Gezi Parkı’nın da"ıtıldı"ı günden bu yana, direni-
!in yeni sloganı “Bu daha ba!langıç, MÜCADELE-
YE DEVAM” olmu!tur. Kitlelerde mücadele iste-
"i ve kararlılı"ı sürmektedir ve öfkesi dinme-
mi!tir.

Burjuvazi çare olarak, bir kez daha
“seçim”diyor. “Erken seçim” üzerinde duruyorlar.
Mart ayında gerçekle!ecek olan yerel seçimleri,
genel seçimle birle!tirmeyi, ya da daha erkene çek-
meyi dü!ünüyorlar. Hareketin geli!imine göre
buna karar vereceklerdir.

Burjuvazi için demokrasi, “sandık demokrasi-
si”nden ibarettir. Direni!, gerçek demokrasinin
nasıl i!lemesi gerekti"ini açık bir !ekilde ortaya
koydu. Kitleler direni! okulunda e"itiliyor.
Demokrasiyi ö"rendi"i gibi, örgütlenmeyi de ö"re-
necektir. 

$!te o zaman sadece hükümetleri de"il, bir
bütün olarak sistemi hedefe çakacak, ve gerçek
kurtulu!a do"ru adımlarını atacaktır…
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Burjuvazi “Gezi eylemleri” boyunca, kitlelerin bu
kadar boyutlu bir öfkeyle sokaa dökülmü olma-
sından, ortaya çıkan militan mücadele hattından
büyük bir korku yaadı. Ancak bu korkuyu derin-
letiren etken, oluan zemin üzerinden örgütlerin
güç kazanması, kitlelerdeki kendiliinden örgütsüz
duruun, örgütlü bir mücadeleye dönümesi riskiy-
di. Bu nedenle, burjuva ideolojik mücadelenin en
büyük bombardımanı, örgütsüzlüün övülmesi,
örgütsüzlüün tevik edilmesi üzerine younlatırıl-
dı. Çok çeitli yöntemlerle, ama sistemli biçimde
örgütsüz mücadele göklere çıkarıldı. 

Dövü!ebilmek 
örgütlü davranabilmektir
Barikat balarında yürütülen çatımanın, asıl

olarak örgütsüz gençler ve Çarı taraftar grubu
tarafından yürütüldüünün iddia edilmesi, bunun
en uç görüngülerinden biriydi. 

Elbette barikat balarında örgütsüz gençler
vardı ve bu gençler, günler-geceler boyunca, son
derece iyi bir pratik sergilediler. Bu yanıyla onların
direniini çok özel bir yere koymak gerekir. Ancak
örgütsüz kitlenin ezici bir çounluu, saldırı aa-
malarında daha atıl bir konumda kaldı. Onbinlerce
insan, gaz bombalarının etkisine balı olarak, ileri-
geri hareketler gerçekletirdi; gaz younlaınca
geri çekilip sonrasında yeniden toplandı vb. Barikat
baında dövüenlerin sayısı duruma göre, onlu-
yüzlü rakamlarla ifade edilirken, atıl kitlenin sayısı
genel olarak onbinlerceydi. Bunun böyle olması da,
kendiliinden hareketin doasına uygun bir durum-
du. 

Tam da bundan dolayı, barikat ba!larında
çatı!an örgütsüz gençler, genel olarak “Gezi
eylemleri”ne katılan örgütsüz gençlerin içinde
son derece küçük bir azınlı"ı temsil ediyordu.
Çatı!maların asli unsuru ise, devrimci yapıların
kadroları, kimi “eski” devrimciler ve en öne
çıkan oldu"u için belirtelim; Çar!ı grubuydu. 

Bu arada, iddia edildiinin aksine, Çarı grubu,
örgütsüz bir yıın deil, “kolektif davranma yetene-
i” olan kurumsal bir yapı, bir anlamda örgütlülük-
tür. “Kolektif davranma yetenei”ni ise, tribün
hareketlerinden polis saldırılarına, ya da 1
Mayıs’larda pankart açmaya kadar uzanan bir pra-
tiin içinde biriktirmilerdir; bu yanıyla yeni olu-
makta olan dier ‘sol’ taraftar gruplarından farklı-
dırlar. “Kolektif mücadele gücü” ise, ancak yaa-
mın çeitli alanlarında “kolektif davranma” alıkan-
lıı ile oluabilecek bir davranı biçimidir. “Gezi
eylemleri”nin ilk günlerinden itibaren ortaya koy-
dukları göz dolduran pratiin, altyapısını böyle oku-
mak gerekir.

Dier taraftan, barikat balarındaki örgütsüz
gençler ne kadar militan bir biçimde dövüürlerse
dövüsünler; sonuç alıcı eylemler, ancak devrim-
ci yapıların barikat ba!larında etkin oldu"u
durumlarda gerçekle!ebilmi!tir. 1 Haziran günü

Taksim Meydanı’na ilk giri, bunun örneklerinden-
dir mesela. 

Militan mücadele hattı
Taksim zaferinin kazanılmasında temel unsur,

Taksim’e akan kitlenin kararlılıındadır. Ancak bu
kararlılık, kendi içinde niteliksel bir farklılık taımak-
tadır. Örgütsüz ve çatımalarda atıl duran kitle için,
kararlılık, gücünü meruiyetten almaktadır. Kitle
kendisini me!ru görmenin getirdi"i bir kararlı-
lıkla çatı!ma bölgesinden saatler boyunca ayrıl-
mamı!, ancak çatı!maya da katılmamı!tır.
lerleyen günlerde “ta atmayın”cılardaki artı da
bununla balantılıdır. Tomaya karanfil takmak, poli-
sin üzerine karanfil atmak, tomanın önünde oturma
eylemi yapmak gibi “pasif direni” yöntemlerini
savunan ve dayatan da bu kesimdir. Devlete geri
adım attırmak için, oradaki varlıının yeterli olaca-
ını düünmektedir. Dahası, militanlı"ın, devlete
kar!ı mücadelenin, “me!ruiyeti bozaca"ı”, dev-
leti “kızdıraca"ı” dü!ünceleri giderek a"ırlık
kazanmı!tır. Keza “polis halkına ihanet etme” slo-
ganı da bu yaklaımın ürünüdür. Hatta, devletin
gaz bombası atmasının nedeninin, devlete ta atıl-
ması, devrimcilerin kendisini ifade etmesi olduunu
iddia edenler bile çıkmıtır. Benzer biçimde, dev-
letle savaımda eylem gücünün en önemli unsuru
olan barikatların kaldırılması konusundaki dayatma
da aynı mantıın sonucudur. 

Örgütlü kitleler için ise aslolan, militan
kararlılıktır. Ya!anan “devrim” ile
“kar!ıdevrim”in kar!ı kar!ıya geli!idir. “Devrim”
cephesi içinde bazı kesimler bunun farkında olma-
sa bile bu böyledir. Taksim konusunda, sözkonusu
olan elbette ki “iki aaç” deil, “iktidar”ın gücüdür.
Devlet ve iktidar, aldıı karardan geri dönmeyi
sadece bir “rant” kaybı deil, daha da önemlisi, bir
“otorite” ve bununla balantılı olarak “iktidar”
kaybı olarak görmektedir. Gezi direni!çileri,
onun “iktidar”ına kar!ı mücadale etmektedir.
Devlet de bunu korumaya çalı!maktadır.
Saldırısının vah!et dozunun giderek art-
ması bu nedenledir. Tam da bu
nedenle, devrim cephesinin
militan mücadele gücü de
sürekli artırılmalıdır. Taksim
direni!i, geni! kitlelerin “me!ru
kararlılı"ı” ile süreklilik kazan-
mı!, ancak örgütlü kesimlerin
ve kimi örgütsüz bireylerin
“militan kararlılı"ı” ile zafere
ula!mı!tır. 

Orantısız demagoji
te bunun korkusu, burjuva-

ziyi, yürütülen eylemin militan ve
sonuçalıcı yönü üzerinden bir
demagoji bombardımanı balat-
maya itmitir. Bunun en önemli

unsuru da gençlerin “sevimli” yönünü öne çıkarma-
sıdır. Gençlerin yaratıcılıkları, esprileri, twitter
mesajları, e"lenmeleri, bilgisayar oyunlarının
direni!e etkileri vb üzerine sayısız övgü dizil-
mektedir de, militanlıkları ve direni!çilikler üze-
rine tek bir kelime bile edilmemektedir.
Sanırsınız ki, twitter mesajları sayesinde polis geri
adım atmı, parkı ve meydanı direniçilere açmıtır.
Sanırsınız ki, gaz bombalarına esprileri ile diren-
milerdir. Sanırsınız ki, teknoloji olmasaydı, bu
direniin baarıya ulaması ihtimali yoktu.
Sanırsınız ki “özgürlük tutkusu” sadece bugünün
gençlerine has bir unsurdur.

Ve elbette bir de, gençlerin sorumsuzluu ve
dünyadan kopukluu üzerine bugüne kadar söy-
lenmi onca sözün, “kayıp kuak” tanımlamalarının
ardından yaanan akınlıın büyüklüü. ki ay
öncesine kadar bu kuaa her tür sözü söyleyen-
ler, bugün yere göe sıdıramıyor, bu defa da
“genç” yacılıında sınır tanımıyorlar.  

Oysa ne karalama, ne yacılık! Her eyi yerli
yerine koymak gerekiyor. Öncelikle, gençlerin
bugüne kadar ki yetitirilme tarzına ilikin olarak
yapılan eletiriler yersiz ya da yanlı deildi. Ancak
kendi adımıza her defasında unu özellikle belirt-
mitik; nesnel koullardaki deiim, onları da
deitirecektir. Ankara’daki iki aylık Tekel direnii
süreci ve bu süreçte ailelerinin yanında direnie
katılan gençlerin durumu, tam da bunu dorular
nitelikteydi; Tekel direniine ilikin deerlendirme-
lerimizde bu konuda bir kayıt dümütük. 

Bugün gençler, devletin saldırısı do"rudan
kendi ya!amlarına dokundu"u için direni!in
içinde ve aktif bir bile!eni halindeler. Ve ö"reni-
yorlar. Yaratıcılıı, kolektif davranmayı, disipline
uymayı, paylamayı öreniyorlar. Çatımayı, izdi-

ham yaratmadan kaçmayı, kendini korur-
ken yanındakine de sahip çıkmayı, kendi
rahat yataında deil, betonun üzerinde
yatmayı öreniyorlar. Devleti ve sınıf
mücadelesini öreniyorlar. Devrimcileri
öreniyorlar. Hayatın merkezinde
olmadıklarını, kendi odalarının sınırla-
rından çok daha geni bir dünyayı
öreniyorlar. Yanlarında insanlar birer

birer dütüünde, yaamın
“game over”ının farklı olduu-
nu, vurulduu zaman “yedek
can”ının bulunmayacaını
öreniyor, bundan korkuyor,
korkmalarına ramen çatıma-
ya devam etmeyi öreniyorlar. 

Ve karılarına açılan, içine
daldıkları bu yeni dünyadan
zevk alıyorlar. Elbette ki çok
güçlü bir mizah ortaya çıkardı-
lar. Mizah, direni!in en do"al
sonuçlarından biridir.
Karılıklı bir iliki vardır ikisinin
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arasında. Direnen ki!i mizah unsurlarını daha
fazla görür, ayırır; mizah unsurlarını daha fazla
gördükçe daha fazla direnir. Direni!in do"alla!-
ması, ya!amın do"al bir unsuru haline gelmesi-
dir bu. Ve bu durum sadece Taksim direnilerine,
sadece “90 doumlular”a özgü bir ey deildir. 12
Eylül ikencehanelerinde celladına meydan oku-
yanlar da mizahın en güçlüsünü yapmılardır; fabri-
ka igalinde kapıyı kaynaklayıp günlerce içeriye
kapanan içiler de; çatımada silahına cokun tür-
küler söyleten militan da; barikat balarında
yaamlarını savunan eylemciler de; dalarda yakı-
lan atelerde hasretlerini özlemlerini dalayan geril-
lalar da... Direni güçlendirir. Direni umutlandırır.
Direni yaam karısında fütursuzlatırır. 

imdi de Taksim gençleri direniyorlar; ve
bunun do"al sonucu olarak cesurca, fütursuz-
ca, co!kuyla güçlü bir mizah yapıyorlar. 

Devrimci yapılar direni!in kalbidir
Devrimci yapılar direniin motoru, kalbi, beyni-

dirler. Bu nedenle devrimcileri yok sayma çabası,
aslında direni!i devlete teslim etme çabasıdır. 

Bunu direni boyunca bir-
çok kez yapmaya çalıtılar.
Pankartlar ve flamaların indi-
rilmeye çalıılması ve farklı
çadırların kaldırılıp tek bir
çadırda herkesin toplanması
önerisi, bunun en belirgin
örnekleri arasındadır. Bir
baka örnek ise
Dayanıma’nın toplantılarıdır.
“Ben barikatlardan geliyo-
rum” diyen herhangi birisi,
öncelikle söz hakkına sahip
olmaktadır. 118 kurumdan
oluan Taksim
Dayanıması’nın toplantıları-

na, “birey olarak da” katılma hakkı vardır; ve bu
“birey”ler orada en saçma-yanlı düünceleri de
savunsa, sözünü kesmeden dinlenmektedir. Keza
Dayanıma’nın “karar alamaz-eilim belirleyebilir”
tutumu bile, örgütlülüe karı bir duruu ifade
etmektedir. 

Zincir, en zayıf halkası kadar sa"lamdır.
Direni!in gücü de, devrimcilerin gücü kadardır,
daha fazla de"il. 

Fazla uzaa gitmeye gerek yok. Mısır’da 2011
Ocak ayında patlayan ayaklanmanın ardından,
önce askeri darbe, arkasından Müslüman
Kardeler, bugün yeniden askeri darbe cenderesin-
de boulmakta olan kitlelerin, tek eksiklii devrimci
önderlikten yoksun olularıdır. Yoksa militanlıkta,
direnite, kararlılıkta, öfkede, cokuda bir eksiklik-
leri yoktur. 

Tarih bunu sayısız kez kanıtlamıtır. Devrimci
örgütlülüklerin önderlik etmedi"i bir direni!,
bazı kesitsel ba!arılar kazansa bile, sonuçta
yenilmeye mahkumdur. Çünkü bu, bir direni!e
hangi sınıfın ideolojisinin önderlik edece"iyle

ilgili bir durumdur. Devrimci önderlik olmadıı
koulda, mutlaka bir biçimde burjuva ideolojisinin
çekim alanına girecek, burjuva argümanlardan etki-
lenecek, burjuvazinin çıkarına dokunmayacak sınır-
lara itilecektir. Direni baladıı andan itibaren,
burjuvazi her koldan saldırısını pervasızca yürüte-
cektir; bir taraftan azgın bir saldırı gerçekletirirken,
bir taraftan da direnii etkisizletirecek araçları
pepee devreye sokacaktır. Binlerce yıllık yönet-
me tecrübesine sahip olan burjuvazi için, bu yön-
temler sınırsızdır. Hareketi doru rotaya çekecek
tek unsur, devrimcilerin ve devrimin ideolojisinin
önderlik etmesidir. 

Direni boyunca devrimcileri etkisizletirmek
için gösterilen onca çabaya, neredeyse her gün
yürütülen onca tartımaya ramen, devrimciler, en
bata eylemlerinin gücüyle, yanısıra günlük yaa-
mın örgütlenmesindeki müdahaleleriyle harekete
damgasını vurmulardır. Çünkü devrimcileri dire-
nilerden uzak tutmak, etkisizletirmek mümkün
deildir. Bu yaamın doasına aykırıdır. Örgütsüz
gençlerin, bugüne kadar uzak durdukları devrimci-
lerle tanımaları, yakınlamaları, balar kurmaları
da bu çabanın bouna olduunun en somut gös-
tergesidir. 

* * *
Direni her yönden son derece öretici bir rol

oynamıtır. 17 Haziran tarihinden itibaren belli bir
geri çekilme yaanmaktadır. Parkta süren çadır
direnii bitmi, ancak kitlelerin öfkesi bitmemitir.
Bu durumda, her fırsatta kitleler yeniden Taksim’e
akmakta, saatler boyunca süren çatımalar yeni-
den kendisini göstermektedir. Adeta rölantide git-
mektedir. Bu durum, ayaklanmanın ikinci dalgası-
nın çok uzak olmadıını göstermektedir. Ve bize
düen görev, çıkartılan dersler dorultusunda ken-
dimizi yenilemek, güçlendirmek ve direniin yeni-
den yükselecei günlere daha yetkin biçimde
hazırlanmaktır.
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Büyük direni sürecinde üç kii yaamını yitirdi,
onlarcası gözlerinden oldu, binlerce yaralı var.
Halen yaam savaı veren, youn bakımda olan
kiiler bulunuyor.

Buna karın üç kiiyi öldüren, yüzlercesini aır
yaralayan katiller ve onlara bu emri verenler hak-
kında tek bir tutuklama kararı yok! Fakat direnie
katıldıkları, polise mukavemette bulundukları iddia-
sıyla yüzlerce kii gözaltına alındı tutuklandı. te
burjuva adaleti!

Halen polisin orantısız güç kullanımından söz
ediliyor. Ortada kasten adam öldürmek ve öldür-
meye tam teebbüs gibi aır suçlar varken, polis
iddeti böylesine hafifsetiliyor. Polise karı en fazla
ta ve sapanla direnen kiiler ise, “terörist”, “marji-
nal” ilan ediliyor, tutuklanıyor, yaralanıyor, öldürü-
lüyor!

Türk Tabipler Birlii'nin açıkladıı rapora göre,
Türkiye genelinde eylemlerde 4 kii öldü, 60'ı aır
olmak üzere 8 bin kii yaralandı. 11 kii gözünü
kaybetti. 103 kii kafa travması geçirdi. Bu rakam-
lara resmi olmayan kayıtlar ve Gezi Parkı’ndaki
revirlerde tedavi olanlar da eklendiinde, bu sayı

daha da artacaktır.  
Antakya’da Abdullah Cömert,

stanbul’da Mehmet Ayvalıta,
Ankara’da Ethem Sarısülük, bu direni-
in ehitleri oldular. Adli Tıp raporları,
Abdullah ve Ethem’in bizzat polisler
tarafından öldürüldüünü kanıtladı.
Ethem’in vurulma anı, kameralardan
an be an görülüyor. Polisin kitlenin
üzerine silahını dorultup ateledii ve
bu silahtan çıkan kurunla Ethem’in yere yııldıı
gözler önünde. Buna karın Ethem’i vuran polis
memuru uzun süre saklandı. Ethem’in ölümünden
sonra artan youn protestolar üzerine Ahmet
ahbaz adındaki polis gözaltına alındı. Fakat
“meru müdahafa” denilerek mahkeme tarafından
serbest bırakıldı. Üstelik “can güvenlii” olmadıı
gerekçesiyle koruma bile verildi. Katil polis koru-
nurken, Ethem’in katledilmesine tanıklık edenler
gözaltına alındı, tutuklandı. 

Erdoan, polisin “kahramanlık destanı yazdıı-
nı” söylüyor, en saldırgan polislere “üstün hizmet
ödülü” veriyor ve ikramiye daıtıyor. Devlet kendi

katillerini koruyor. Ama ne yaparsa yapsın, halkın
öfkesinden koruyamayacak! Ethem’in, Abdullah’ın,
Mehmet’in katilleri er geç cezasını bulacak!

imdi tüm kitle eylemlerinin temel sloganların-
dan biri; “Katiller bulunsun hesap sorulsun!” olma-
lıdır. Direniçiler, bu katillerin peini bırakmamalı,
onların ortaya çıkarılması ve yargılanması için dev-
leti zorlamadır. Bu, direniin ehitlerini sahiplen-
mesinin, unutmadan ve unutturmadan hesap sor-
maya devam edeceklerinin göstergesi olacaktır.

Direniler, ehitleriyle büyür, onlarla birlikte
yaar. Bu büyük halk direnii gibi, ehitleri de unu-
tulmayacak!     

Katiller bulunsun,hesap sorulsun!
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Gezi Parkı ile balayan ve tüm ülkeye yayı-
lan büyük direnile birlikte, egemen kesimlerin
“demokrasi”den ne anladıı, bir kez daha
ortaya serildi.

Babakan Erdoan, “sandıkla geldik, san-
dıkla gideriz” diyerek, demokrasiyi sandıktan
ibaret gördüünü çok açık biçimde ilan etti.
Sıkça bir önceki seçimlerde aldıını iddia ettii
“yüzde 50’lik oy oranını” yineleyip durdu.
Bunu da “diktatör” olmadıının, halkın deste-
iyle ibaına geldiinin kanıtı olarak gösterdi. 

Sanki bugüne dek eli kanlı diktatörler, ken-
dilerine göre bir “halk destei”ne sahip olma-
mılar gibi... En ünlü fa!ist diktatörlerden Hitler
ve Mussolini de “sandık”la iktidara gelmi!ti.
Milyonlarca kiinin toplandıı büyük mitingler
düzenlemiler ve o kitleleri konumalarıyla cotu-
rarak, emperyalist bir savaa sürüklemilerdi.
Hatta Mussolini’nin “balkon konumaları” çok
ünlüydü. Ama bu diktatörlerin sonu, yükselen halk
hareketleri ve devrimlerle yıkılmak oldu. Erdoan’ın
akıbeti de onlardan farklı olmayacaktır. 

Hile, entrika, yalan, demagoji...
Erdoan’ın sandık vurgusu, her ne kadar

Abdullah Gül tarafından, “demokrasi sadece san-
dık deildir” denilerek düzeltildiyse de (bu da
oynadıkları roller gereiydi) sonuçta hepsinin söy-
ledii, “sorunların çözümü sokakta deil, sandıkta-
dır” oldu. Gezi Parkı için bile “referandum” önerisi-
ni büyük bir demokrasi örnei olarak yücelttiler.

Oysa kitlelerin iradesi, herhangi bir seçime
gerek kalmayacak denli açık bir biçimde ortaya
konmutu. Ama onlar, ısrarla sandıı gösteriyordu.
Elbette bu, bilinçli bir çabaydı. Çünkü hak ve
özgürlüklerin sokakta aranması, kitlelerin kendi
gücünü görmesi ve taleplerini bu ekilde ortaya
koyması, en büyük korkularıydı. Halkı yeniden
düzen-içine çekmenin en önemli aracıydı sandık.
stedikleri isimleri ve partileri seçtirebildikleri,
sonuçlar üzerinde oynayabildikleri, bunu da “halkın
iradesi” olarak yutturabildikleri en etkili manüpile
araçlarıydı... 

Uç örneini Erdoan’da gördüümüz bu yakla-
ım, çözümü sandıkta göstermekle kalmıyor, dire-
niçilerin karısına sürekli “yüzde 50”yi çıkarıyordu.
Daha ileri giderek, parayla satın alınmı ve bindiril-
mi kıtalarla, karı mitingler düzenledi. Amaç; bir
yandan kendi arkasında da bir kitle bulunduunu
göstererek tüm dünyaya meruluunu ispatlamak,
bir yandan da kitlesini kemikletirip, direniçilere
gözdaı vermek, hatta onları “paramiliter bir güç”
olarak direniçilerin üzerine salmaktı. Eli sopalı
gruplar, bunun ilk provasıydı. Birçok yerde sivil
polislerle birlikte bu tür gerici gruplar ortaya
çıktı. 

Ama tüm bu saldırılar, yalan ve demagojiler,
direniin gücünü kırmayı baaramadı. Toplamda
10-15 milyon olduu saptanan, direnie katılan kit-
leyi korkutamadılar, sindiremediler. Kendi mitingle-
rine topladıkları insan sayısı, direniçilerin sayının
onda birine bile ulaamadı. Zaten ne daha önce,
ne de !imdi, arkasında “yüzde 50”lik bir ço"un-
luk vardı. Seçim hileleriyle, anti-demokratik yasa-
larla bir yüzde 50 ilizyonu yaratıp, herkesi buna
inandırmaya çalıtılar. Dier yandan direni!çi

kitle, gönüllü-bilinçli bir kitleydi. AKP mitingleri-
ne doldurulan kitlenin önemli bir kısmı ise, ya
parayla ya da zorla getirilmi!ti. Arada sadece
nicel de"il, böylesine önemli bir nitel fark vardı. 

Demokrasi ve seçimler
Gerçekte bu sistem içerisinde hiçbir seçim,

“milli iradenin tecellisi” deildir ve halkın çounlu-
unu temsil etmez. Burjuvazi dahil, bugüne dek
tüm sömürücüler, hep azınlık olmu!lardır.
Onların yönetimi de “azınlı"ın ço"unluk üzerin-
deki diktatörlü"ü”dür. Bunun adına “demokrasi”
denmesi ve seçimle ibaına geliyorlarmı gibi
gösterilmesi, bu gerçei deitirmez. 

Demokrasi, Yunanca bir kelimedir.
“Demo”(halk), “krasi”(yönetim) kelimelerinin birle-
mesinden meydana gelmitir. “Halkın kendi kendi-
ni yönetmesi” olarak tercüme edilir. lk olarak köle-
ci toplumda Atina’da, arkasından Roma
mparatorluu döneminde uygulanan “demokra-
si”den, sadece asiller (erkek asiller) yararlanmıtır.
Roma’nın yönetim organı olan “senato”ya girebil-
mek için, “asil” bir aileden gelmek arttı. Onları
seçenlerin bile, belli bir mülk ve statüye sahip
olmaları gerekiyordu.

Yani “demokrasi”, ilk doduu andan itibaren
“azınlıın çounluk üzerindeki diktatörlüü”nden
baka bir ey deildir. Ve köleci toplumdan bala-
yarak gelen tüm sınıflı toplumlarda, bu özellii hiç
deimemitir. Fakat her zaman egemenler,
“demokrasi”yi “halkın kendi kendini idaresi” eklin-
de sunmu, kitleleri bu ekilde kandırmaya devam
etmitir. Öyle ki, igal ve talanlar bile, güya geri
kalmı toplumlara “demokrasiyi götürmek” adına
kutsanmıtır! Son örneklerini Irak ve Afganistan’da
gördüümüz gibi...

Onlara göre insanlıın gördüü en gelimi sis-
tem “demokrasi”dir, onun uygulama biçimi ise

“seçimler”dir! Halkın, sadece 4 ya da 5 yılda
sandıa giderek “vatandalık görevini” yap-
ması yeterlidir! Sözde herkesin seçme ve
seçilme hakkı vardır! Oysa kimin aday olacaı,
kimin seçilecei, önceden yukarıdan belirlen-
mitir. Aday adaylık bavurusu bile, yüklü
paraları gerektirmektedir. Dolayısıyla bir içi-
emekçi, ne aday olabilir, ne de istedii aday-
ları seçebilir. Çok istisnai durumlarda seçilse
bile, sistemin genel ileyiini deitiremez.
Zaten parlamento, laf cambazlıının yapıldıı
bir yerdir sadece. Devletin yürütme aygıtı ola-
rak hükümet ve bürokrasi, burjuvazinin çıkar-

ları neyi gerektiriyorsa, ona uygun bir ekilde çalı-
maya devam eder. Emma Goldman’ın dedii gibi,
“eer oy vermek bir eyleri deitirseydi, o da
yasaklanırdı.” 
in bir dier yanı ise, insanlık adına ileriye

do"ru atılan her adımın, kitlelerin mücadelesi
sonucu ortaya çıktı"ıdır. Çünkü tarih, sınıf
mücadeleleri tarihidir. Onun öznesi de kitleler-
dir. Bugün “demokrasi” adına gelinen bir aama
varsa, bu da ezilen-sömürülen kesimlerin büyük
mücadeleleri sonucudur. “Seçme ve seçilme
hakkı”nın, asillerden yoksul halk kesimlerine doru
yayılması, bin yılları bulan mücadelelerle olmutur.
Kadınlara bu hakkın verilmesi, daha yüzyılımızın
baında gerçeklemitir. Bunların elde edilmesinde
Ekim Devrimi ile balayan sosyalizmin basıncı,
büyük bir rol oynamıtır.

Demek ki, bugün direnenlere gösterilen san-
dık bile, sokakta kıran kırana verilen mücadele-
nin sonucu kazanılmı!tır. Ama egemenler, kitlele-
rin kan ve can bedeli elde ettii tüm hakları, kendi-
leri sunmu, bahetmi gibi davranırlar. Böylece
hak alma bilincini, kitlelerin kendi tarihinden ören-
mesini, kendi gücüne güvenmesini dumura urat-
maya çalıırlar. Ve kazanılan hakları hızla yozlatı-
rır, içini boaltır, geriye çekerler. 

Oysa “tarihte geli"me, özgürlük kavramına
doru geli"me demektir.”(Hegel) Onun dıındaki
her ‘gelime’ aslında gerilemenin adıdır.
Emperyalizm, aynı zamanda siyasi gericiliktir.
Emperyalizmle birlikte faizmin tüm dünyaya yayıl-
ması da bunun bir sonucudur. 

Sınıflar üstü demokrasi yoktur
Demokrasi sorunu gündeme geldiinde

Marksist Leninistler u soruyu sorarlar: Kimin için
demokrasi; burjuvazi için mi, proletarya için
mi? Çünkü birbirine kar!ıt olan bu iki sınıftan
biri için demokrasi, di"eri için diktatörlüktür. 

Devlet, “bir sınıfın dier sınıflar üzerinde baskı
ve tahakküm aracıdır.” Demokrasi ise, devletin bir
yönetim biçimidir. Devleti elinde tutan sınıf, hangi
biçimde yönetirse yönetsin, dier sınıflar üzerinde
diktatörlük kuracaktır. Bu, burjuva demokrasilerinin
olduu en gelimi emperyalist ülkeler için de böy-
ledir.  

“Birle"ik devletlerde, Isviçre’de ve Fransa’da
burjuva cumhuriyetler var. Fakat bütün bu ülkeler,
tröst kralları ve banka baronları, yani i"çi sınıfının
amansız dü"manları tarafından yönetilirler. (...)
Kongre, genel oyla seçilmi" olsa da, sadece tröst
krallarının emirlerini yerine getirir. Çünkü yakla"ık
bütün kongre üyeleri tröstlerde paya sahiptir.

“Sandık”
Demokrasisi(!)
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Taçsız krallar, Amerikanın gerçek diktatörleridirler... Bu Schwablar ve
Rockefellerler çetesi, her"eyi ‘demokrasi’ adına kendi ellerinde tutarlar.”
(Lenin’den aktaran Komünizmin abecesi, sf 235-240)

Bugün de hem emperyalist burjuvazi, hem de ibirlikçi burjuvazi,
mecliste bulunan düzen partileri aracılııyla istedii yasayı çıkarmakta,
sömürü ve zorbalık rejimlerini sürdürmektedir. “Bal tutan parmaını
yalar” misali, milletvekilleri, bakanlar, babakanlar, bundan nasiplenir-
ler. Erdoan’ın Ülker grubunda hisse sahibi olduu bilinmektedir.
Malvarlıkları büyük bir sır olarak saklanır. Zaten çounun emperyalist
ülkelerdeki bankalarda gizli hesapları bulunur.

Hal böyleyken, demokrasiyi sınıflarüstü bir yönetim ekliymi gibi
sunmaya devam ediyorlar. Bu konuda da en büyük destekçileri, refor-
mistler, liberaller oluyor. Avrupa Birlii’ni “demokratikleme modeli”
olarak kitlelere sunan; AKP’yi, AB’ye girmek isteyen, “askeri vesayete”
karı bir parti olarak gösterip allayıp pullayan, “statükoya karı deiim-
ci” diye lanse eden, bu kesimlerdi. Geçen 10 yılı akın sürede AKP’nin
gerçek yüzü, kitleler tarafından görülmeye baladı ve tepkiler günden
güne arttı. Gezi Parkı ile balayan büyük direni de, biriken bu tepkinin
patlamasıydı. Geçmite AKP’yi destekleyen liberallerin, “yetmez ama
evet”çi reformistlerin, imdiki AKP karıtlıı ikiyüzlüdür, dahası yine
düzen-içi seçeneklerle halkı aldatmaya devam etmektedirler.  

Egemen sınıflar ve onların çanak yalayıcıları, demokrasi diye
sandı"ı gösterirken; direni!çiler, yakla!ık iki hafta boyunca özgür-

le!tirdikleri Taksim alanı ve Gezi Parkı’nda olu!turduk-
ları kurumlarıyla, kendi kendini yönetimin en

güzel örne"ini sundular. Paranın geçmedi"i,
komün ya!amının kuruldu"u, sa"lıktan
e"itime, temizlikten düzene, her!eyin

kolektif bir !ekilde yapıldı"ı, en önemlisi
de karar alma sürecine aktif bir !ekilde

katıldıkları bir model yarattılar. Direniin
kaderini belirlemek için, Parkın 7 bölgeye

ayrılması, her bölgede yaklaık bin kii-
nin katıldıı forumların düzenlenmesi, bu
forumlarda herkesin düüncelerini ifade
etmesi ve  temsilcilerini seçmesi, halk
demokrasisinin minyatür bir uygulaması

gibiydi. Aynı zamanda burjuva demokra-
sisi ve seçimler dıında, bir demokrasi ola-
bileceinin somut göstergesiydi. 

Sonuç yerine
Halk demokrasisi ile burjuva demokrasisini ayıran temel özellikler;

halkın aktif katılımıyla sorunlarını ortaya koyması, kendi temsilcilerini
kendisinin belirleyebilmesi, bunları denetleyebilmesi ve istedii zaman
geri çaırabilmesidir. Dolayısıyla halkın düüncelerinin yönetim organla-
rına ulaabilmesini, gerçekten temsil edilmesini salayabilmektir. Bunu
bırakalım faizm koullarında, en demokratik olduu iddia edilen kapi-
talist ülkelerde bile yaama geçirmek imkansızdır.

“Genel olarak kapitalizm ve özel olarak emperyalizm, demokrasiyi bir
hayal haline getirir –ama aynı zamanda kapitalizm, yıınlarda demokratik
esinler uyandırır, demokratik kurumlar yaratır. Emperyalizmin demokrasi-
yi yadsıyı"ıyla, demokrasi için yıınsal sava"ım arasındaki çatı"mayı "id-
detlendirir. Kapitalizm ve emperyalizm ancak iktisadi devrimle devrilebi-
lir. Demokratik dönü"ümlerle, en ‘ideal’ demokratik dönü"ümlerle bile
devrilemez.” diyor Lenin. Ama hemen arkasından ekliyor: “Ne var ki
demokrasi sava"ımı okulunda okumamı" olan bir proletarya, iktisadi bir
devrim yapma yetisine sahip deildir...” (Emperyalist Ekonomizm, sf 20)

Kısacası, demokrasi sorunu, dier eylerde olduu gibi sınıf müca-
delesiyle dorudan ilikilidir. Ülkemizde demokratik taleplerin en ufak
parçası için bile, devrimci yöntemlerle dövümek gerekmektedir. Bata
proletarya olmak üzere halk kitleleri, demokrasi mücadelesi içinde pie-
cek, eitilecek ve devrimi böyle gerçekletirecektir. Demokrasi müca-
delesini bu bakıaçısıyla yürütenler, onu devrim ve sosyalizme bala-
yanlar ancak, bu mücadeleyi baarıya ulaabilirler. Bunun dıındaki her
tür demokrasi hayali ve beklentisi, safsatadan ibarettir.

PDD’nin 8 Haziran 2013 tarihli özel sayısı, ba"ta Taksim Meydanı olmak üzere 

çe"itli yerlerde onbinlerce daıtıldı.

!çiler, emekçiler, gençler!

Taksim direniimiz, ilk zaferini polis kuatması altındaki Taksim Meydanı’nı zap-
tederek kazandı. Ardından Meydan, kolektif dayanımanın, paylamanın, eitliin bir
simgesi olarak çekim merkezi haline geldi. Ve Türkiye’nin dier ehirlerine de örnek
oldu, benzer ekilde parklara çadırlar kuruldu.

Meydan, günlerdir direniçilerin elinde. Polissiz, askersiz, bürokratsız, ama gide-
rek gelien bir iç örgütlülüe sahip, adeta küçük bir “kurtarılmı bölge” durumunda.
Yemek ve temizlik ilerinden salık ve eitime kadar, o zor koullarda ortaya koydu-
u bu tablo, kitlelerin pekala kendi kendini yönetebileceini gösteriyor. Aynı zaman-
da Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dinci vb. ayrımların ya!anmadı"ı, kimsenin kim-
seye dinini, mezhebini, ulusunu sormadı"ı bir karde!lik ortamı... Bu tür ayrımla-
rın, egemenlerin kıkırtmasıyla olduunu bir kez daha gösteren somut bir tablo...  

Direniin bu tablosu, bütün dikkatleri üzerine toplamayı baardı. lk günlerde
ısrarla görmeyen burjuva medya, imdi canlı yayın gerçekletiriyor, program üzerine
program yapıyor. Gazetelerin manetleri ve köe yazıları direnie ayrılıyor. Hiç ku-
kusuz bunu yaptıran, direniin gücüdür.

Sadece medya mı? Siyasetçiler, sosyologlar, psikologlar vb. hepsi, bu büyük
direnii çözümlemeye çalııyorlar. Bugüne dek “bu halk adam olmaz” diyen liberal
aydınlar, sanatçılar, imdi ona methiyeler diziyor. Gençlie övgüler yadırılıyor.
Yaratıcılıkları, üretkenlikleri, mizah anlayıları ballandırılarak anlatılıyor. Ama tabi
bunu ortaya çıkaran asıl neden atlanarak...

Bu, direniin, mücadelenin, isyan ruhunun sonucudur. Direni!, her zaman ve
her yerde yaratıcıdır, üretkendir, arındırıcı ve birle!tiricidir. Birikmi! tüm potan-
siyelleri ortaya çıkarır. Taksim direnii de bunun en güzel örneklerini vermektedir.

Direni! herkesi hizaya sokmu!tur! 
Daha önce yüksek perdeden atıp tutanlar, seslerini kısmılardır. Bugüne dek

Babakan akakçılıı yapanlar bile, imdi “otoriterliinden”, “uslübundan” vb. dem
vurmakta; “kucaklayıcı ve kapsayıcı” olmasını istemektedir.

Polisin azgınca saldırısına, onca gözaltı, yaralama, hatta ölüme ramen, milyon-
ların sokaklara çıkması hepsini çok korkutmutur. Bir de, düen borsa, fırlayan
döviz, emperyalist tekellerin artan kaygıları, sermayenin kaçma ihtimali vb. ekono-
mik durum, en büyük endieleridir. Yıllardır vurdukları vurgunlar, elde ettikleri rant-
lar, kar oranlarındaki rekorlar düecek diye paçaları tutumutur. 

Ama bilmeliyiz ki, egemenler bin yılların yönetim tecrübesine sahiptir. Direnii
kırmak için her tür yöntemi devreye sokacaklardır. O yüzden erken zafer beklenti-
sine girmemek ve her tür saldırıya hazırlıklı olmak gerekir.

Babakanın halen Topçu Kılası’ndan sözetmesi, “yüzde 50” ile tehdit etmesi,
kitlesel karılama töreni düzenlemeleri vb. hem direniçilere gözdaı vermek, hem
de direni karısında gerilemediini göstermek içindir.

Oysa direni, daha imdiden hepsine geri adım attırmıtır. Buna “külhanbeyi”
geçinen Babakan da dahildir. Polisi çekmek zorunda kalması, balı baına bir geri
adımdır. AVM’nin sözünü edememesi, kullandıı her sözcüe dikkat göstermesi,
geri adımdır. 

Ama henüz direniin talepleri yerine getirilmemitir. Sadece tehdit ve gözda"ı
de"il, direni!çileri yormak, içten parçalamak dahil, her yolu denemektedirler.
Bu sinsi oyunlara, örgütlülü"ümüzü daha da geli!tirerek, birli"imizi peki!tire-
rek ve direni!imizi büyüterek yanıt vermeliyiz. En bata “AKP durmazsa hayatı
durdururuz” diyen DSK ve KESK, “uyarı”dan çıkıp gerçek bir genel grevi balatma-
lıdır. Ve bu, talepler kabul edilene kadar süresiz olmalıdır. Türk- içindeki muhalif
sendikalar artık harekete geçmelidir. Örenciler, ‘okul kırmak’tan çıkıp, okulları boy-
kot etmelidir. Direni, iyerlerine taınmalı, “akam mesaisi” olmaktan çıkmalıdır.

Ezilen, sömürülen her kesim unu çok iyi bilmelidir ki, direniin zaferi, hepimizin
zaferi olacaktır! Aksi halde çok daha büyük saldırı ile karılaılacaktır. Herkes bunun
bilinci ve sorumluluu ile hareket etmelidir.

Kahrolsun Fa!izm! Ya!asın Direni!imiz!
Süresiz Genel Grev, Genel Boykot! Genel Direni!!
Ya!asın Devrim ve Sosyalizm!
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Sözler, hep eksik balar bazı olayları, duyguları
ve hatta kiileri anlatabilmek için... 

Zamanın anlamsızlatıı ve saatlerin, günlerin
artık içiçe girdii, faizmin iddeti ve zorunu
göüsleyebilme zorunluluunun, kıyılarımızda tsu-
nami etkisi yarattıı anları yazıya dökmenin, her
eyden daha zor olduunu söylemek abartı olma-
sa gerek. Çünkü yaanılan; olayların, duyguların ve
kiilerin içi içe geçtii bir olgular bütünüdür. Çünkü
her anlatılan ya da yazılan, koskoca bir ülkenin
ayaa kalkııdır; yani 'anlatılan bizim hikayemizdir'.  

Taksim'deki 15 gün boyunca çimentolanan
barikatlardan, kurulan alternatif yaama, nasıl çatı-
ılması gerektiinden direniin handikaplarına dek,
her biri ayrı ayrı deerlendirmeye muhtaç dene-
yimler bulunmakta. Bunlar bir cümlede belki u
biçimde açıklanabilir: nsanın ve insan emeinin;
biraraya gelerek, hayatı birlikte örgütleyerek, birlik-
te üreterek ve dümana karı kesintisiz mücadele
ederek anlam kazanabileceinin küçük bir labora-
tuvarı oldu Gezi Parkı. Beton duvarlar içinde ken-
dine ve kendi tabiatına yabanilemi hastalıklı
bedenlerin kendi panzehirini bulduu, kolektif aklı
ve kolektif iradeyi ete kemie büründürmeye çalı-
anların mütevazi adımlarıydı atılan. Farklıydık,
ama yüzlerimiz aynıydı artık. Parkı temizleyen,
barikat baında sabahlayan, revirde yaralılarımızla
ilgilenen, saatlerce toplantılarda kafa patlatan yüz-
ler artık bizim yüzlerimizdi. Orası bizdik, bizim
geleceimizin nüveleriydi.

Bazı eyler düünülür ve yazılır, bazı eyler
anlatılır, ama bazı eyler de hayatındır ve hayat
kendi kendisini örgütlemitir. Kurulan revirlerden,
yemekhanelere; parkın temizliinden, barikat
nöbetlerine, daıtılan bildirilerden, saatleri bulan
toplantılara dek, Gezi Parkı'nda gördüümüz,
gözümüze ilien her ey, direnmenin, düman kar-
ısında dik durabilmenin anlamı olmutur.

* * *
Devrim ve karı-devrim arasındaki savaım,

günümüzde faizm ile buna karı mücadele eden
kitleler ve onlara önderlik etmeye çalıan devrimci-
ler arasındaki güç dengesi üzerine ekillenmekte-
dir. Haziran Direnii'ni de buradan ele almak
gerekmektedir.

1 Mayıs, kentsel dönüüm, Kürt sorunu, artan
hak gaspları, Suriye'ye sava hazırlıı vb. ile
faizm, toplumsal muhalefet üzerinde komplike bir
saldırganlık politikası gerçekletirmekteydi. Taksim
gibi elde ettiimiz politik kazanımları elimizden
almanın yanında, mekansal olarak da kafamızdan
silinmesi için yeni “mega projeler” konuldu emek-
çilerin önüne. 1 Mayıs'ta meydandaki çukurdan
kaynaklı çökmelerin olabilecei bahane edildi ilk
önce. Sonraki günlerde gerçek maskesi dütü
faizmin. Taksim'de miting yasaklamanın anlamı,
elde edilen politik kazanımı belleklerden silme sal-
dırısıydı. Tıpkı 19 Aralık saldırısına benzer bir mahi-
yette, devrimcilerin yıllarca bedeller ödeyerek elde
ettii mevzilerin, katliamlarla yokedilmesi, hem

devrimcilere, hem de emekçilere hücre tipi bir
yaamın dayatılmasıydı. Daha da önemlisi, bu
kazanımların yeni devrimci kuakça bilinmesinin
önünün kesilmesi ve belleklerden silinmesiydi.

Üstelik bu yıl ki 1 Mayıs'ta devletin polis
gücüyle aldıı pozisyon, çatımalı yakın dönem 1
Mayıs'larının 'yumuak' müdahalele-
rine hiç benzemiyordu. Tam
anlamıyla öldürmeye
teebbüs eden,
dier yandan dev-
rimcilere karı
operasyonları
arttıran ve fizi-
ken ezmeye
dönük bir id-
det politikası
uygulanmak-
taydı.  

1 Mayıs’ta
ortaya çıkan gör-
kemli direni, havanın
dönmeye baladıının ilk ia-
retiydi. Reyhanlı katliamı öfkeyi tam anla-
mıyla sokaa taıyamamakla birlikte, düzenin
Suriye politikasına karı honutsuzluu arttırmıtı.
'Alkol yasaı' ile özel hayata dönük artan müdaha-
le, 3. köprünün adının Yavuz Sultan Selim olması,
son olarak Gezi Parkı'nda aaçların sökülmesi ve
afak baskınları, tüm gayr-i memnunları kendiliin-
den biçimde sokaa döktü. Ve bu kısa sürede tüm
ehrin direnie geçmesini tetikledi.

* * *
Ülkenin bütününe dalga dalga yayılan direni,

faizmin de kimyasını bozdu. Çünkü bu hiç hesap
etmedikleri bir durumdu. Bunu yönetemedikleri
gibi, kendi aralarında çatlaklar da büyüyordu. lk
bir-iki gün hem fiziken, hem de psikolojik olarak
yenildiler! Polisler, büyük ehirlerin dıında, artık
karakollara çekilmiti, sadece AKP binalarını
“namus” gibi koruyorlardı. iddetin dozajını daha
da arttırarak, katlederek bitebileceini sandıı dire-
ni, kendi ittifaklarını bularak ve özgün mücadele
biçimlerini gelitirerek büyüyordu. Taksim'deki
direnç, Ankara'da, zmir'de, Adana'da, Antakya'da,
Antalya'da ve ülkenin dört bir yanında, her yerde
karılıını buluyordu.

Devrimciler de bu birden patlayan ve devasa
boyutlara ulaan direniin gücü ve büyüklüü kar-
ısında belli bir akınlık yaadılar. Pratiin verdii
alıkanlıkla, çatımalarda en ön safta dövütüler.
Ancak direnii tahlil etme konusunda zayıflıklar
oldukça fazlaydı. Daha da önemlisi, kitleye önder-
lik edebilecek bir güç ve etkinlie sahip olmamanın
etkisi, kendini her aamada gösterdi. Uzun süren
tasfiyecilik ve yenilgi yılları, hem devrimcilerin ref-
lekslerini zayıflatmı, hem de kitlelerde devrimcile-
re karı bir yabancılama ve mesafe oluturmutu.
Örgütsüz direniçilik, devrimcilerin müdahalelerine
karı da bir direnç oluturmaktaydı. 

Bu durum direniin kendiliinden seyrini dei-
tirme noktasındaki çabaları etkisiz kıldı. Devletin
yaratmı olduu manipülasyonun da etkisiyle, dev-
rimcilerin ‘baımsız’ kitlelerle kaynaabilmesi pek
mümkün olmadı. Bunun kırılması, direniin uzun
solukluluu ile yarılacak besbelli. Çünkü bu daha
balangıç!

* * *               
Taksim Meydanı ele geçirilmi ve
parkta alternatif yaam alanları kurul-

mutu bile. Her gün binler meyda-
na akın etmekteydi. Her hafta
yapılan eylemler, milyonları
bulan sayılarla yapılmaktaydı. 

Sahi bir de çukur vardı? O
çukura ne olmutu? Çünkü
imdi devlet için gündem

Taksim'deki çukur deil, 'marji-
nal gruplar'dı. Taksim

Dayanıması ile yapılan görümenin
ardından, AKM ve heykeldeki pankart-

ların sökülmesi, barikatların kaldırılması
için yapılan operasyon, faizmin ideolojik aygıt-

ları ile yaymak istedii “sıradan halk” ve “marjinal
gruplar” ayrımı yaratarak, direnii kırma amacı güt-
mekteydi. Devrimci güçler, açık hedef haline geti-
rildi ve Gezi Parkı'na yapılan son saldırının ardın-
dan da operasyon üzerine operasyonlar düzenlen-
di. 

DSK ve KESK'in aldıı grev kararları, göster-
melik olmanın ötesine geçemedi. Grev yapılacak
fabrikalara tebligat bile gönderilmemesi, bu konu-
daki samimiyetlerinin ölçütüydü. Çok sınırlı sayıda
bir kitle ile stiklal ve ili’de toplandılar ve
Taksim’e girmeyi zorlayacak en küçük bir giriim-
de bulunmadan, oradaki devrimcileri ve emekçileri
yüzüstü bırakıp gittiler. 

* * *
Direni, kendine özgü araç ve biçimlerini yara-

tarak ilerliyor. Devrimcileri marjinallikle suçlayan
faizmin temsilcileri, 'Duran Adam'dan bile korkar
hale geldiler! Arkasında 'faiz lobisi'ni aramaya
çalıtılar! Evet artık kimyaları bozulmutu ve atılan
en basit bir adım, bir eylem biçimi bile, devrim ile
karı-devrim güçleri arasında yeni yarılmalar yaratı-
yor, dengeleri deitiriyordu. 

imdi forumlar ile direniin boyutları ve izleye-
cei seyir tartıılıyor. Toplumun çeitli katmanların-
dan insanlar biraraya geliyor, aldıkları kararlar ile
kitlesel gösteriler örgütlüyorlar. Dahası devrimciler
ile geni halk katmanları arasındaki açının azalabi-
lecei alanlar oluuyor. Elde edilebilecek inisiyatif
ile direniin gidiatını belirleyecek ortamlar sunu-
yor.  

Kukusuz atılacak adımlar, faizmin yaadıı
krizin derinlemesi yönünde olmalıdır. Var olan
durumu iyi tahlil etmeli, kitleselleme yönünde
doru adımlar atabilmeliyiz. Yoksa kendiliindenci-
liin içinde sürüklenmeye ve yenilmeye mahkum
oluruz.

“En uzun Haziran”ı anlamaya dair...
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Militan ve görkemli bir çatı!ma sonucu Taksim
Meydanı ve Gezi Parkı bizim olmu!tu. Çadırlar
kurulmu!, birbirini tanımayan onbinlerce insan
ortak bir ya!am kurmu!lardı. Payla!ım, dayanı!-
ma, sevgi, unutturulmaya çalı!ılan bütün erdenler,
Taksim çadırlarında yeniden ya!am buldu.
Meydan’ın Park’ın dört bir yanı flamalarla, pan-
kartlarla dolu. Çok güzel bir manzara...

* * *
Taksim’de çadır direni!i sürerken, di"er illerde

ve ilçelerde çatı!malı eylemler büyüyerek devam
ediyordu. Direni!in ba!ladı"ı günden bu yana
Taksim’deydim. 10 Haziran günü, yo"un çatı!ma-
ların ya!andı"ı Gazi Mahallesi’ne geçtim. Geç saat-
lere kadar eylem devam etti. #lk günlerdeki !iddetli
çatı!malar yerini küçük çaplı çatı!malara bırakmı!-
tı. O geceyi Gazi’de geçirdim. Sabah televizyondan
Taksim’e müdahale yapıldı"ını ö"rendim. Kahvaltı
bile etmeden Taksim’e varmak için yola koyuldum.
Kafamda bir dolu soru gelip gidiyordu. Acaba ne
oldu, yolda!larım nasıl, yaralanan, ölen var mı?... 

Bir yandan da Taksim’e nereden, nasıl girebile-
ce"imi dü!ünüyordum. #stiklal’den girmenin daha
isabetli olaca"ını dü!ünerek, hızla #stiklal’e çıktım.
#stiklal, normal günlerde oldu"u gibiydi. Taksim
Meydanı’na vardı"ımda, polis ablukası, TOMA’lar,
i! makinaları, kamyonlar kar!ımda duruyordu.
Aralarından geçerken, “beni de alabilirler” diye
dü!ündüm, ama bunu göze almak zorundaydım.
Çadırlarımızın oldu"u yere baktım önce, ortada
çadır yok. Bütün çadırları yıkmı!lar. Yolda!larımı
aradım. Ama o sırada her taraftan gaz bombaları
ya"maya ba!ladı. Eylemcilerle birlikte Gezi’ye
do"ru çekildim. Oradaki arkada!ların telefonuyla
yolda!ları aradım. Yerlerini tarif ettiler. Oraya
do"ru ilerlerken yine gaz bombaları, plastik mermi-
ler ya"maya ba!ladı. Gazın etkisi biraz azaldıktan
sonra nihayet yolda!lara ula!tım. Yolda!larla bulu!-
manın sevinci bamba!ka. Çatı!manın sıcak orta-
mında gözleri daha ı!ıl ı!ıl, kavganın aydınlı"ı ile
gülüyorlar. Kısa bir hal hatır sorduktan sonra öne
geçiyoruz. $iddetli bir çatı!maya ara verilmi!.

O gün çatı!mada yer alan herkes, kavganın
hazzını, co!kusunu ya!amanın yanı sıra, ilginç !ey-
ler de ya!adı. Sava! filmlerinde bazı sahneler var-
dır; keskin bir çatı!madan sonra, ordular kar!ılıklı
geri çekilir. Bu sırada bir sonraki çatı!manın hazırlı-
"ını yaparlar. Taksim’de de benzer sahneler vardı.
Devlet, gazıyla tazikli suyu, plastik mermisiyle sal-
dırıya geçiyor, kitleler ise onları ta! ya"muruna
tutuyor. Ta!lardan birçok polis yaralandı, sa"lam
bir yeri kalmayan TOMA’lar oldu. Bir-iki saat böyle

!iddetli çatı!malar sürüyor. Sonra birden çatı!ma
duruyor. Bunun nedeni, polislerin takviye alması,
biten gaz ve su olmalı. #!te bu aralarda, sanki hiç
bir !ey olmamı! gibi TOMA’lar, bir kısım polisler,
eylemcilerle içi içe duruyor. Bazı eylemciler de
TOMA’nın önüne oturmu!, sigarasını içiyor, bazı-
ları dinleniyor, sanki piknik yapıyorlar... Bazıları

da TOMA’lara yaslanıp foto"raf çektiriyor. 
Yakla!ık bir, bir buçuk saat böyle bekledikten

sonra, birden tekrar düzenli ordular gibi kar!ı kar!ı-
ya geliniyor. $iddetli çatı!malar yeniden ba!lıyor.
Gün boyu defalarca aynı sahneler ya!andı. Bu
aslında kitlelerin polisten, onun !iddetinden kork-
madı"ını gösteren en güzel örneklerden biri. 

1 Mayıs sonrasında yolda!larla yaptı"ımız
konu!malarda, kitlelerin ölüm korkusunu yendi"ini
tespit etmi!tik. Ve bundan sonraki kitle eylemleri-
nin çok daha militan geçece"ini öngörmü!tük.
Ama bunu pratik içinde görmek, bamba!ka...

* * *
Yine !iddetli bir çatı!madan sonra, ara verilmi!

durumda. Yolda!larla yorumlar yapıyoruz.
Hareketlenme ba!ladı. Polisler kasklarını, maskele-
rini taktılar, TOMA’lar çalı!tırıldı... 

TOMA’nın önüne geçiyorum. Benimle birlikte
be!-altı ki!i TOMA’nın ilerlemesini engellemeye
çalı!ıyoruz. Di"er TOMA’ların önü de aynı !ekilde
eylemciler tarafından kesilmi! durumda. Polisler,
“da"ılın, yoksa müdahale yaparız” anonsu yapı-
yorlar. Ama nafile! Kararlı bir !ekilde TOMA’ları
geri itmeye çalı!ıyoruz. Polisler gelip bizi TOMA’nın
önünden ayırmaya çalı-
!ıyorlar. Ayıramıyorlar.
Bu kez de bizi ikna
etmek için “sadece yer
de"i!tiriyoruz, Heykel’in
oraya geçece"iz” diyor-
lar. Bu yalan da sökme-
yince, tazyikli su, biber
gazı geliyor. Tazikli sudan
nasibimi fazlasıyla alıyo-
rum. Sırılsıklam olmu!
durumdayım. Suzun taz-
yiki beni biraz ileriye
do"ru savurdu.
Ezilmemek için kendimi
kaldırıma attım.
Gözlerimle yolda!ları arı-
yorum. Bir yolda!ı gör-
düm, o da iyice ıslanmı!.
#laçlı suyun beyaz sıvısı,
suratından akıyor. O
sırada gaz bombaları
geldi üzerimize. Biraz
geri çekildik. Gazın etkisi
geçince tekrar ön tarafa
ilerledik. Plastik mermiler
sa"ımızdan-solumuzdan

geçiyor. Gaz bombaları aralıksız devam ediyor. 
Biz ileriye do"ru giderken, plastik mermilerden

yaralanıp yere dü!enler oldu. Yaralananlar hemen
revire ta!ındı. 

Sol elimde flama ileriye do"ru giderken, sol
koluma çok sert bir çisim çarpıyor. #lk anda kolu-
mun dirsekten koptu"unu sandım. Öylesine !iddet-
li bir acı duydum. A"zımdan “kolum gitti” sözcük-
leri döküldü. Flamayı dü!ürmeden sa" elime
aldım. O sırada kapsül yere dü!tü. Ve kolumdan
kan fı!kırmaya ba!ladı. Yanımdaki yolda! elindeki
peçetelerle koluma tampon yapmaya çalı!ıyor.
Hemen revire gittik. Oradaki gönüllü doktorlar ilk
müdahaleyi yaptı, fakat diki! atmak için hastaneye
gitmem gerekti"ini söylediler. Ambulans beklemeye
ba!ladık. 

Pe! pe!e yaralılar geliyordu. Doktorlar, ambu-
lanslar, yaralılara yeti!emiyordu. Sonunda yeni
gelen bir ambulansa binmek için dört yaralı ilerle-
dik. O sırada yaralandı"ımı ö"renen yolda!lar gel-
diler. Hepsi beni merak etmi!, onları görünce göz-
lerim doluyor. Onların iyi oldu"unu görmek, o
anlık da olsa rahatlatıyor. Ambulansa giderken, gaz
bombaları ya"maya devam etti, ambulansa binme-
mize dahi izin vermiyorlar. Geri çekilmek zorunda
kalıyoruz. 

Tesadüfen oradan geçen bir sivil aracı yolda!lar
durduruyor. Arabayla Dolmabahçe’ye kadar geli-
yoruz. Burada bekleyen ambulansa binip hastane-
ye gidiyoruz.  
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Ölümün gözlerde küçüldü!ü anlar...

16 Haziran Pazar günü, Taksim Meydanı’ndaki direni" sürerken, Fatih yol-
da"ın anması gerçekle"tirildi. Bu topraklarda ya"anan en büyük kitle direni-
"i, bu topraklarda yeti"mi" en büyük komünist önderin anmasıyla daha da

büyük bir anlam kazandı bizler için. Fatih yolda"ımız, tam da hakettii
yerde, Taksim direni" alanının orta yerinde, anıtın hemen önünde yerini

aldı. Bir yolda"ımız, böyle bir günde Fatih yolda"la birlikte olmanın önemini
anlattı. Direnme gücümüzü, geleneklerimizi ve deerlerimizi, komünist
erdemlerimizi ondan örendiimizi hatırlattı. Fatih’in örgütle, örgütün

Fatih’le birlikte komünist bir örgütü "ekillendirdiini, 12 Eylül’ün en karanlık
yıllarına bile damgasını vuran görkemli ve onurlu bir direni"i yarattıını, 

bu mirasın gururunu ta"ıdıımızı dile getirdi. 
Anmamız direni" sloganlarımızla sona erdi. 



Taksim geçmi!ten beri bizim için çok önemli bir

simgeydi. Bizim 1 Mayıs alanımızdı. Yıllarca u"runa

mücadele verdi"imiz, kanımızı döktü"ümüz bir mey-

dan. Son yıllardaki !iddetli çatı!maların ardından dev-

lete "1 Mayıs alanı" yaptırdı"ımız bir alan. Taksim için

mücadele etti"imiz anlarda da, meydana kortejlerimiz-

le girdi"imiz ve istedi"imiz talepleri haykırdı"ımız,

mar!larımızı çalıp, halaylar çekti"imiz zaman da

Taksim çok güzeldi. Ama Taksim hiç bu kadar güzel

olmamı!tı. Yakla!ık 20 gün boyunca Taksim ve Gezi

Parkı bizim olmu!tu. Barikat güvenli"inden içi!lerine

kadar yönetim bizim elimizdeydi. #stiklak Caddesi’nde

telefonunu kaybeden bir ki!inin Tarlaba!ı Karakolu’na

gitti"inde karakol amirinin söyledi"i !u söz, çok !eyi

anlatıyor: "Biz o bölgeye bakmıyoruz." 

Gerçekten de bu bölge bizimdi ve ya!anan ya da

ya!anılaca"ı dü!ünülen olaylara kafa yorup müdahale-

de bulunuyorduk. Her ak!am güvenlik komitesi olarak

alan güvenli"i ve barikat güvenli"i üzerine konu!uyor,

son bilgileri alıp önümüze günlük görevler koyuyor-

duk. Yava! yava! ilk günlerin acemili"ini atmaya ba!la-

mı!tık. Alanın ve eylemin güvenli"ini tehlikeye dü!ü-

ren en önemli sorunların ba!ında içki meselesi geli-

yordu ve biz bu i!i ele almı!tık. Çok sıkıntılı bir konu

oldu"unu biliyorduk. Çalı!malara Gezi Parkı’ndan

ba!ladık. Parkın alt noktasından, toplu bir !ekilde sey-

yar içki satıcıları öncelikli olmak üzere bütün seyyar

satıcıları alandan çıkarıyorduk ve onlara belirledi"imiz

noktalara geçmelerini istiyorduk. Sonuçta tamamen

yasaklama gibi bir durum yoktu. O alanda bir nevi

komün hayatı ya!ıyorduk ve bunu bozacak !eylere izin

vermemek gerekiyordu. Para harcanmaması gerekiyor-

du ve elde ne varsa herkesin ihtiyacını giderebilecek

gücümüz vardı. 

Halkımız mücadelemizi sahiplenmi!ti ve her taraf-

tan yardım ya"ıyordu. Sırf bir grup yardımları ta!ıma-

ya ayrılıyordu. Dayanı!ma duyguları çok güçlenmi!ti.

Barikatların insan zinciriyle kurulmasından, yardımla-

rın yine bu zincirle ta!ınmasından, çöplerin toplanıp

ta!ınmasına kadar daha birçok konuda elbirli"iyle

görevler payla!ılıyordu.

* * * 

Taksim'i aldı"ımız ilk günler Taksim'e otobüslerin

girmemesi ve metronun çalı!maması üzerine

Osmanbey'de inip yürüyorum Taksim'e. Benimle bir-

likte yüzlerce insan Taksim yollarında. Taksim'de kal-

mayıpta i!inden çıkıp gelenler ya da sabahtan u"ra-

yanlar hergün bıkmadan usan-

madan bu yolu yürüyorlar.

Yanından geçti"im insanlardan

kimisi “biber gazı oleyy”, kimi-

si “sık bakalım” !arkılarını söy-

lüyor. Bütün gün i!te yorulup

eve kendini zor atan i!çiler

gibi, herkes kendisini Taksim'e

attı"ında bir mutluluk, bir

huzur doluyor. $irinler

Köyü’nden yanlı!lıkla dı!arı

çıkılmı! da tekrar yuvana dönmü!

hissi bende çok olmu!tur. Dı!arda yapılacak i!ler için

dı!arı çıktı"ımda büyük bir özlemle geri dönüyordum. 

Bir gün arkada!ımla meetroya bindik. Herkes Gezi

olaylarını konu!uyor. Metro durakta her durdu"unda

gidenler alkı!lanıyor, “her yer Taksim her yer direni!”

sloganı atılıyor. Daha birkaç gün öncesine kadar göz

göze gelmekten kaçınan insanlar bugün birbirlerine

sevgiyle bakıyor, yapılan esprilere katılarak gülüyor,

birbirlerine laf atıyorlar. Son dura"a kadar bu böyle

oldu. Bir grup genç “sık bakalım” !arkısını söylüyor,

ba!ka gruplar ba!ka !arkılar söylüyor. 

Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nda bulunan bütün

insanlar insanlı"ın özündeki birliktelik, dayanı!ma,

yardımla!ma, özveri duygularının hepsini bu alanda

ya!ıyor. #nsanları buraya çeken en büyük etmenlerden

birisi de bu oldu. O kadar çok yardım geliyor, bütün

standlarda, masalarda yiyecek, içecek bollu"u oldu"u

zamanlarda da, bu alana gelen insanların evlerinde

yapıp getirdi"i yiyecekler konusunda da kimse aç göz-

lülük yapmıyor. Nevaleler da"ıtıldı"ı zaman “aç olan

alsın” ça"rılarına “aç de"ilim, aç olanlara verin” ceva-

bı çok oldu. 

Barikatların önemini bu süreçte daha iyi anladım.

Hem savunma için hem de saldırıya geçebilmek için

barikatlar hayati önemde. Bu anlamda çok ilerleme

kaydedildi"ini dü!ünüyorum. Gümü!suyu barikatlarını

gören herkes “buradan girmeleri pek mümkün de"il”

demekten kendini alamıyordu. Taksim giri!inden

Be!ikta! stadyumunun oraya kadar 10'dan fazla bari-

kat kurulmu!tu. Yollarda kaldırım namına bir!ey kal-

madı. Bütün kaldırım ta!ları barikat, bütün yollar ta!-

ların altından çıkan kumlarla doluydu. Kendi aramızda

espriler yapıyorduk, “bir duvarcımız eksik, bu ta!larla

duvar bile örebiliriz” derken bir de baktık, çimentolar

gelmi!, barikatlardaki demir çubukları kazık niyetine

kullanmı!tık. Barikatların ön yüzüne ta!ların arasına

sıkı!tırdı"ımız demir çubuklar kazık görevi görüyordu,

gelecek herhani bir saldırıda araçlar bu demirlere takı-

lacaktı. Bu demirleri güçlendirmek için de demirlerin

a!a"ı kısımlarına çimentolardan harçlar karılıp konul-

du. 

Güvenlik noktasında en büyük eksikli"imiz, barikat

ba!ında bekleyen siyasetlerle tam olarak biraraya gelip

nöbet biçiminde barikatlarda süreklili"i sa"layamama-

mız oldu. Bunun için son birkaç gün giri!imimiz oldu.

Sürekli barikatlarda bulunan siyasetlerle görü!üp en

kritik noktaları belirleyip bir nöbet siste-

mi geli!tirmi!tik, ama park ve meydanda

da yapılması gereken o kadar çok i! vardı

ki üzerimizde, tam a"ırlı"ımızı veremedik

buralara. Genel olarak saldırıların oldu"u

sabah 06.00-06.30'a  kadar nöbet tutup gündüz

meydana geçiyorduk. Devlet de bunu bilerek meydana

saldırıyı sabah saat 07.30 gibi gerçekle!tirdi. 

Sabah barikatlardan geldik. Çadıra gelip kahvaltı-

mızı yaptık. O sırada Gezi Parkı tarafında bir hareket-

lenme oldu. Gidip baktı"ımızda Harbiye tarafından

tomaların geldi"ini söylediler. #nsanlar o tarafa ko!u!-

maya ba!ladı. Sonra Tarlaba!ı tarafına do"ru ko!uldu,

biraz sonra geri geldiler bir!ey yokmu! diye. Bizde

gidip Harbiye barikatlarına baktık. Ola"anüstü bir

durum yoktu. Tarlaba!ı tarafında da bir!ey görünmü-

yordu. Gümü!suyu tarafına bir ko!u!ma oldu, saldırı

ba!ladı diye. Aradan birkaç dakika geçmeden

Gümü!suyu ve Mete Caddesi tarafından çevik polisler

göründü. Görünmesiyle birlikte meydanı gaz ya"mu-

runa tuttular. O sırada #stiklal'den akrepler ve tomalar

geçit töreni yapar gibi girdiler alana. Sıraselviler tara-

fına çekildik bizde. Bir araçtan sürekli “meydanda

düzenleme yapmaya geldik, Gezi Parkı’na herhangi bir

müdahale olmayacaktır” anonsları yapılıyor. Gezi

Parkı ve meydanı birbirinden koparmaya çalı!tıkları

belliydi. 

Meydanda a"ırlıklı olarak devrimciler, Gezi

Parkı’nda da çevreci gurupların a"ırlı"ı vardı.

Öncesinde de bu alanda devrimcilerle çevrecileri kar!ı

kar!ıya getirmeye, alandan devrimcileri temizleye çalı-

!ıyorlardı. Bu olayda da Gezi Parkı’ndaki insanların

meydana müdahalesini engellemek için Gezi Parkı’na

saldırı olmayaca"ını, sadece heykelde ve AKM'de

düzenleme yapacaklarını söyleyerek girdiler alana.

Sıraselviler Caddesi’nde ba!ta kalabalık bir grup vardı,

sonrasında ço"unluk ba!ka alanlara çekildi. Biz cephe-

nin bo!altılmasının do"ru olmadı"ını söyleyerek bura-

da kalmayı tercih ettik. Bir zaman sonra Sıraselviler

tarafında çok az ki!i kalmı!tık, ama yine de burada

polisi oyalayabiliyorduk. Barikat kurduk caddeye ve

elimize geçirdi"imiz ta!ları polise fırlatmaya ba!ladık.

Onlar da bize bol bol gaz bombası atıyordu. Bir ara

caddenin ortasındaki bir apartmandan çıkan bir amca

elinde bir sopayla yakla!tı. Sopayı bize atarak “alın

çocuklar lazım olur belki” dedi. Sonrasında o amcaya

baktı"ımızda, elinde limonlarla yardıma hazır bulundu-

"unu gördük. Ba!ka insanlar da “aman çocuklar onları

bu soka"a sokmayın” diyerek bize desteklerini verdi-

ler. 

Biz polislere ta! ataca"ımız zaman polisler kalkan-

larını kaldırıyorlar ve ba!ka bir polis de bomba silahı-

nı üzerimize do"rultuyordu. Onlar bize biz onlara atı-

yoruz. Atılan gaz bombalarını da alıp geri atıyoruz.

Bir ara yine ta!larımıza sarılmı!tık ki birden taramalı

silah sesi gibi bir ses duyduk. Üzerimize plastik mermi

ya"dırdılar. Hepimiz bu mermilerden nasibimizi almı!-

tık. 

Bir zaman sonra arkada!lar aradılar ve Elmada"

tarafına geçmemizi istediler. Ara sokaklardan

Elmada"'a geçtik. Orada kalabalık bir kitle vardı.

Buradan meydana girdik. Alandan polis geri çekilirken

kol kola girildi ve polisler yuhalanarak geri çekilmeleri
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sa"landı. AKM tarafına yakla!ıldı"ında polis gaz sıktı.

Toma hareketlendi"inde, insanlar tomanın önüne

geçerek onu durdurmaya çalı!tı ama sular ve gaz ya"-

muruna daha fazla dayanılamadı. Ses bombaları atılı-

yor tomalardan çıkan sularla meydan ve içindeki

insanlar ıslanıyordu. 

Bir ara yolda!a gözüm takıldı. Koluna ses bomba-

sının geldi"ini çok anlayamadan kolundan kan fı!kır-

maya ba!ladı. O an çok korktum, atardamarı patladı

sandım ben. Elimdeki peçetelerle koluna bastırıp,

revire do"ru ko!turmaya ba!ladık. O kadar kalabalık

ki bir taraftan “doktor” diye ba"ırıyoruz bir taraftan

kendimize yol açmaya çalı!ıyoruz. Elimdeki peçenin

kandan sırıksıklam oldu"unu ve sıcak kanın elimin

altında oynadı"ını hissettikçe adımlarımı hızlandırıyo-

rum. Revire geldi"imizde doktorlar ilgileniyor hemen

peçeteyi kaldırıp baktı"ı zaman kolunda iki parmak

geni!li"inde bir çukur açıldı"ını görüyorum. Pansuman

yaptıktan sonra hastaneye gönderilmesi gerekti"ini

söylüyor. O sırada doktorlar hastaneleri arayıp çok

yaralı oldu"unu ve ambulans istediklerini söylüyorlar,

gönderilmeyece"ini duyan doktorlar, onlarla tartı!ma-

lar yapıyor. 

Bu olaylarda doktorlar gerçekten çok özverili çalı!-

tı. O kadar a"ır çalı!malarına ra"men ne zaman bir

sebeple gitsek tatlı dilli bir !ekilde kar!ılıyorlar ve

sıkıntının giderilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Yolda!ı ambulansın gelece"i tarafa götürürken di"er

yolda!lar geliyor, yolda!ı ambulansa gönderiyoruz ve

oradan çatı!maların ya!andı"ı Elmada" tarafına geçi-

yoruz. Hem meydana giri! tarafında hem de ara

sokaklarda çatı!malar ya!anıyor. Saatlerce orada kal-

dıktan sonra bir ara dinlenmek için Gezi Parkı’na çıkı-

yorum. Dinlendikten sonra yolda!ların oldu"u soka"a

giriyorum. 

Çatı!manın oldu"u sokaktan kitle geri çekilmeye

ba!ladı, gaz bombaları ya"ıyor bir taraftan yolda!ları

bulmak için öne do"ru geçmeye çalı!ıyorum, arkada

kimse kalmayınca bende ko!uyorum polisler sokak

ba!ına geldi ve gaz bombaları vızır vızır geçiyor

yanımdan soka"ın ba!ına geldi"imde bir bomba kula-

"ımı yalayarak geçiyor, o ara bir çocuk “amma !anslı-

sın az daha gidiyordu kulak” diyerek espri yapıyor.

Ama bizim maraton daha bitmedi, yan sokaktan da

polisler gelmi!ler bizim sokaktan da çıkıyorlar gaz ata-

rak. #ki sokaktan birden gaz sıkıyorlar !imdi bize.

Ko!arak kar!ıdaki Gezi Parkına girmeye çalı!ıyoruz

ama gazların dumanından nereye girdi"imizi

göremiyoruz. Oradaki dükkan duvarlarından

birinin içine girdi"imizde yukarı çıkı! olma-

dı"ını görüyoruz. Yukarıdakiler ellerini sar-

kıtarak yukarı çekmeye çalı!ıyorlar buradaki-

leri ama hemen hedef alınıp gaz sıkıyorlar

üzerlerine. Orada sıkı!tı"ımızı anlayarak iki

sokaktan gaz ya"muruna tutuluyoruz.

Kapana kısıldık. Bir taraftan gaz kapsüllerin-

den korunmaya çalı!ıyoruz, bir taraftan gaz-

dan bayılmamak için direniyoruz. Yukarıdan

“yan tarafta merdivenler yukarıya giri! var”

diye ba"ırıyorlar. Bir arkada! kafasını uzatıp

o tarafa bakmaya çalı!tı"ı anda birkaç elden

birden hedef alınarak gaz bombaları ya"ıyor

üzerine, neyse ki hemen geri çekti kafasını.

Burada ölece"imi dü!ünüyorum ama burada böyle

ölmektense birkaç yarayla kurtulmak daha iyidir diye-

rek girdi"imiz delikten a!a"ı atlayıp merdivenlere

do"ru ko!uyorum. O ara gazın yo"unlu"undan beni

görmedi polisler. Merdivenlere kendimi zor atıyorum.

Merdivenlerde birileri beni kaldırıyor ve solisyon sıkı-

yorlar yüzüme. Bir süre nefes alamıyorum, etrefımdaki

insanlar ne yapacaklarını !a!ırıyorlar, ama müthi! bir

yardımla!ma var burada. Biliyorum ki birkaç dakika

sonra geçecek bu durum, onun da etkisiyle panik

yapmıyorum, birkaç dakika sonra nefes almaya ba!lı-

yorum. Biraz dinlendikten sonra yolda!ları bulmak

için ayrılıyorum oradan.  

Yolda bazı arakada!ları görüyorum yolda!ları

soruyorum. Bir zaman dola!tıktan sonra yolda!ları

buluyorum. Tekrar Elmada" tarafındayız. Çatı!malar

devam ediyor. Bir ara çok ko!u!turmaktan olsa gerek

baca"ıma gelen plastik mermi yeri a"rımaya ba!lıyor.

Bir yolda! revire götürüyor beni ve orada doktorlar

baca"ıma i"ne yapıyor kremler sürüyorlar, koluma

gelen mermi izine de krem sürüp sardıktan sonra

ayrılıyoruz oradan. Elmada" tarafındaki çatı!malar

devam ediyor. 

Bu eylemde en çok ho!uma giden !eylerden birisi

de barikatlarda çatı!malar ya!anırken bir müzik grubu-

nun çatı!ma alanlarında yaptıkları müzik oldu. Bir

tarafta !iddetli çatı!malar ya!anırken yapılan bu

müzikle insanlar daha bir co!uyor. Bu co!ku içerisin-

de eylemciler ilerliyor, polisler geriliyor ve i!te tekrar

Taksim Meydanı'ndayız. Müthi! bir co!ku var insan-

larda. Bir kenara çekilip “biraz dinlenelim” diyoruz.

Yemek yemeye gidenler, dinlenenler, halay çekenler.

“Meydan yine bizim oldu” derken, aradan bir saat

geçmeden polis yine saldırıyor. Tekrar Elmada" tarafı-

na çekiliyoruz. Burada çatı!malar sabah saatlerine

kadar devam ediyor. Saldırı haberini duyup gelen yol-

da!ların haberlerini alıyoruz. 

Gece yarısına do"ru artık yorgunluktan oturdu-

"um yerde uyuklamaya ba!lıyorum. Bir sokakta bina-

dan birisi sesleniyor, “yukarı gelebilirsiniz” diye.

Te!ekkür ederek tekrar soka"a çıkıyoruz, tekrar saldırı

oluyor, en sonunda sabahki çatı!mada birlikte oldu-

"um yolda!la, ayakta duramayaca"ımızı anlayarak giri-

yoruz binaya. Binanın ve dairenin kapısı açık. Bizi içeri

alıyorlar, bir masa birkaç sandalyeden ibaret bir büro

burası. Önce sandalyelere oturup çayımızı içiyor soh-

bet ediyoruz. Çayı bitirene kadar uyumamak için ken-

dimi zorluyorum. Sonra “ben yere oturayım” diyo-

rum, bir müddet sonra da yere yatı!. Sabaha kadar

uyumu!uz burada.

Gezi Parkı’na tekrar çadır kuruyoruz. Meydandaki

çadırmızda ne varsa hepsini aldılar, kitaplarımızı der-

gilerimizi yaktılar. #!te yine kuruyoruz çadırımızı, der-

gimiz da"ılıyor her zamanki gibi. Çadırımızın yanında-

ki bo!luk alanı da “balkon” yaptık. Yere bir !eyler

serdikten sonra misafirlerimizi burada a"ırlıyoruz.

Hem meydan içerisinde hem de Gezi Parkının içe-

risinde ya!adı"ımız zaman boyunca yolda!larla ba"ları-

mız güçlendi. Hem barikat ba!larında geçirdi"imiz

zamanlar, hem çatı!ma zamanlarındaki tavırlar hem de

sakin geçen günler boyunca payla!ılan anlarda birer

bol!evik gibi davranıldı. #nsanlarla kurdu"umuz ili!ki-

lerden, yaptı"ımız i!lere kadar, daha ötesi yolda!ları-

mızın aldı"ı kararlarda ya da birlikte yaptı"ımız toplan-

tılarda süreci do"ru de"erlendirip, do"ru kararlar

alındı. Bu da aile ba"larımızı daha da güçlendirdi.

Gezi Parkı saldırı ile çadırların kaldırılmasından sonra

hem oradaki ya!amı hem de yolda!ları görmek iste"ini

fazlasıyla hissettim.

Gezi Parkı’na saldırı oldu"u gün gelen bir yolda!,

çocu"unu da getirmi!ti. Mitinglerimizin ne!e kayna"ı

olan bu küçük yolda!ımızla Gezi Parkı’nı dola!tık.

Revirinden, yemekhanesine, ekim dikim yapılan bahçe-

sinden, kütüphanesine kadar her tarafını dola!tık.

Bahçeden muz verdiler küçük yolda!a, kütüphaneden

kitap. U"radı"ımız her tarafta bir!eyler ikram edildi.

Onun bu ortamı görmesini çok önemsiyordum, nasıl

bir ya!am sürdü"ünü anlatmaya çalı!ıyordum. Son

anlarda saldırı olaca"ının anla!ılmasıyla biz yolda!la

küçük yolda!ımızın alandan çıkmasını istedik. Küçük

yolda! “ben de kalayım biraz lütfen” diyerek gördü"ü

bu $irinler Kasabası’nı korumak iste"iyle kalmak isti-

yordu. Fakat bunun için biraz daha büyümesi gereki-

yordu. Küçük yolda!ımızı gönderdikten birkaç dakika

sonra saldırı ba!ladı. Hazırlıklarımızı yaptık.

Kasklarımızı gaz maskelerimizi taktık. O arada ses

bombaları ortalı"ı inletmeye ba!ladı. #nsanlar çıkı!a

do"ru hareketlendi. O kadar kalabalı"a ra"men insan-

lar birbirini ezmemek için yava! gitmeye çalı!ıyorlardı. 

Elmada" tarafından çatı!malar Harbiye tarafına

kadar devam etti. Çok yo"un gaz bombaları atıyorlar-

dı ve çok kalabalık bir kitleyle geri çekilmeye çalı!ıyo-

ruz. Ezilmeler olmaması için yava! ilerliyoruz o zaman

da bütün gaz ci"erlerimize hücum ediyor. Bir ara gaz-

dan nefes alamaz duruma geldim, yolda!ım girdi

koluma, bayılmak üzereyim o an yanımda solüsyon

oldu"u aklıma geldi ve ci"erlerime nefes gitti"ini his-

sedemedi"im bir anda bir yudum solüsyon içtim.

Bo"azımın yanması biraz geçmi!ti. Tekrar bir kaç

yudum daha aldım ve nefes almaya ba!ladım. Bütün

gece çatı!malar devam etti. En son Ergenekon

Caddesi üzerinde sabaha kadar sürdü, çok yorul-

mu!tuk ve günde birkaç saatlik uykular sonucu

uykusuzduk. Sabah 05.00'te biraz dinlenebilmek

için alandan ayrıldık. Çatı!malar da hafiflemi!ti. 

Sabah 10.00 gibi aynı bölgede bir soka"a girer-

ken “toplanmalar ba!lamı! herhalde” dedik, müthi!

bir gürültü geliyordu sokaktan. Soka"a girdi"imizde

ne görelim sokaktaki semt sakinleri, tencere tavasını

alan pencerelere soka"a çıkmı!lar ritim tutuyorlar.
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Direni!e 31 Mayıs günü katıldım. Öncesinde,
oradaki a"açların kesilmesine kar!ı parkta çadır
kurarak nöbet tutan topluluk, politik bir tavırdan
çok çevreci bir duru! sergiledi"i için, eylem daha
çok Green Peace aktivistlerinin eylemlerini andı-
rıyordu; o yüzden eylemlere dahil olmak yerine,
biraz kenardan izlemeyi tercih ettim. 

Nereden bilebilirdik ki, o basit bir çevrecilik
eyleminin günlerce sürece"ini; 3 ki!inin haya-
tına ve binlerce ki!inin yaralanmasına sebep
olaca"ını, Türkiye’den ve dünyadan milyon-
larca ki!inin deste"ini alaca"ını, bir yeniden
uyanı!ın ba!langıç noktası olaca"ını,
Türkiye ve dünya tarihine geçecek bir dire-
ni!e dönü!ece"ini...

31 Mayıs günü, bütün gün Gezi Parkı
protestolarının, polisle çatı!malarının ve
her geçen dakika büyüyen insan kalaba-
lıklarının haberleri geliyordu. Ben de bir
devrimci olarak bu direni!te yer almam,
direni!çi militan gelene"imize yakı!ır bir

!ekilde en önde çatı!mam gerekti"inin bilin-
ciyle, aldım gaz maskemi, limonumu ve solu"u Elmada"’da

aldım. Yolda!larımın orada olup olmadı"ını bile bilmiyordum, etrafa
iyice baktım, bize ait bir flama göremedim. Ama !undan emindim ki,
onlar da benim gibi bir yerlerde en ön saflarda direniyorlardır ve sonra-
dan ö"rendim ki, o gün herkes farklı alanlarda ama en ön safta, birbirini
görmeden sabaha kadar çatı!mı!, yorulmadan… 

1 Haziran günü ö"lene kadar süren çatı!malardan sonra, Taksim
Meydanı ve Gezi Parkı direnenlerindi. Artık Türkiye’de farklı bir dönem
ba!lıyordu. Ba!kaldıranlar, isyan edenler, AKP ve politikalarından bez-
mi! her yöreden, her kesimden insanlarla doluydu Taksim Meydanı. Biz
bu örne"i daha önce #spanya’da Madrit’te fa!istlere kar!ı tek yürek
olmu!, her ülkeden, her ırktan insanların tek sloganla birle!ti"i “NO
PASARAN” (Geçit Yok) direni!inde görmü!tük. Biz komünist ve devrim-
ciler, böyle direni!lerin örneklerini çok okuyup inceledi"imiz için, bu
eylemin, direni!in örgütlenmesi konusunda üzerimize dü!eni yaptık ve
DEVR#MC# DURU$UMUZU en iyi !ekilde sergiledik. 

1 Haziran’dan sonra, önce Taksim Meydanı’nda, sonra Gezi
Parkı’nda kurdu"umuz çadırımıza düzenli olarak gidip geldim. Hem
Taksim Meydanı’nda olsun, hem de Gezi Parkı’nda olsun, tam bir
komün havası vardı. #nsanlar payla!manın, beraberce bir !eyler yapma-
nın, kolektif çalı!manın ne demek oldu"unu görüyordu, Gezi
Parkı’ndaki dayanı!ma sayesinde. Taksim’deyken insanların yakla!ımı,
bizi taktir ederek bakmaları, hatta gelip bizimle konu!maları, bizim her-
hangi bir !eye ihtiyacımız olup olmadı"ını sormaları, kendilerinin bu
dayanı!manın içinde, ellerinden geleni yapmaya çalı!tıklarını görmek,
bizi çok onurlandırıyordu. O an insanın aklına !u geliyor: “Bu insanların
tek ihtiyacı sosyalizmi pratikte, hayatın içinde görmekmi!!” 

Taksim Komünü, hem bize, hem gelen insanlara, hem de bütün
ülkeye çok !ey kattı. Artık direnen, kar!ı çıkan, sava!an, mücadele eden,
sınıfsız bir halk direni!i vardı. Ben de bir PDD’li olarak bu direni!in için-
de olmaktan, bu direni!te görev almaktan gurur duydum. Yeri geldi
gece yarılarına kadar barikatlarda nöbet tuttuk, yeri geldi insanlara bu
direni!in devrimci boyutunu anlattık, bildiri da"ıttık, yeri geldi “her yer
Taksim, her yer direni!” diyerek kolluk güçleriyle sabahlara kadar çatı!-
tık, yaralandık, gaz bombalarının ortasında kaldık. Ama hep söyledi"i-
miz gibi, bu daha bir !ey de"il, ardımıza rüzgarları, kalabalıkları alıp tek-
rar gelece"iz! Ve o gün geldi"inde B#Z KAZANACA%IZ!

Bu moralle girdik soka"a. Caddeye çıktı"ımızda yava! yava! toplanmalar ba!ladı.

Baretimizi, maskemizi ve önlü"ümüzü takıp ba!ladık güne. Ön tarafta barikatlar

kurulmu!, çatı!ma ba!ladı. Biz onlara ta!larla saldırıyorduk onlar da bize gaz

bombaları ve tazyikli sularla. Saatlerce sürdü bu çatı!ma. Arada bir arka tarafa

dinlenmeye çekildi"imizde bütün apartmanların kapılarının açık oldu-

"unu ve ellerinde tepsilerle eylemcilere pastalar, börekler da"ıtıldı"ına

!ahit olduk. Acıkıp markete bir!ey almaya girdi"imizi görenler hemen

arkamızdan girip “istedi"inizi alın tek kuru! ödetmeyiz size, biz kar!ıla-

yaca"ız ücretini” diyerek eylemcileri sahiplendiklerini gösteriyorlardı. Su

dedi"imizde birçok evden su gönderiliyor, acıktı"ımzda tepsiler iniyor

a!a"ıya, ihtiyaçlarımız için evlerin kapıları sonuna kadar açık. Bir ara lava-

boya gitmek için bir evin kapısını çalıyorum. Bir abla açıyor kapıyı, iste"i-

mizi söylüyorum “buyrun” diyor. Tomadan sıkılan sulardan üzerim ıslak

terlik istiyorum yerleri ıslatmamak adına, “kızım ko! temiz çorap getir”

diyor. Te!ekkür ediyorum ayakkabımın ıslak oldu"unu yeni çorabı da ıslata-

ca"ını söylüyorum. O zaman “yanına al, bir ara de"i!tirirsin” diyor.

Lavabodan çıktı"ımda ablanın elinde yo"urt kasesi kızının elinde bir tabak

kavun beni bekliyorlar. “Yo"urt ye kızım gazın etkisini azaltır” diyor abla.

“Onu bitir biraz da kavun ye iyi gelir, vitamin olur” diyerek uzatıyorlar ka!ık-

ları. Yo"urdu yiyip kavunları da “arkada!larıma götüreyim” diyorum. Bir tabak-

la veriyorlar elime. Bütün sokak sakinleri hep böyle yardımcı oldular bize. 

Bu sokakta ya!anılan en güzel görüntülerden birisi de, ön tarafta çatı!malar

ya!anırken barikat arkasında gençler ta! kırıyor, oradaki mahalleli kadınlar da o

ta!ları alıp ön barikatlara getiriyorlardı. Bu görüntü insanların nasıl bir yardım-

la!ma ve dayanı!ma içerisinde oldu"unu, bilinçlerinin nasıl de"i!ti"ini göstermek

adına çok çarpıcı. 

Dinlendikten ve karnımızı doyurduktan sonra tekrar barikat ba!ına geçiyoruz.

Tahtaları kendimize kalkan yaparak polislere yakla!ıyor ve ta! ya"muruna tutuyo-

ruz onları. Bazı polisler yan duvarın üzerindeki mezarlı"a çıkıp oradan bize ta!lar

ve gaz bombaları ya"dırıyor. Biz de ta!larımızın yönünü de"i!tiriyoruz o tarafa.

Bir aracın üzerinde gözcü tutuyoruz mezarlıktan gelecek tehlikeye kar!ı, gözcü

“geliyorlar” diye ba"ırdı"ında duvar kenarlarından çekiliyoruz sapanlı olanlar o

tarafa yöneliyor, onlar püskürtülünce geri barikatlara dönülüyor. Birisi tomanın

ön camına tırmanıp demir çubukla ön cama vurmaya ba!lıyor. Birkaç vuru!tan

sonra tomadan dumanlar çıkıyor ve toma kendi kendini söndürmek için fıskıyele-

rini açıyor, bir su sıkıyor, bir kendini söndürmeye çalı!ıyor, nasıl hareket edece-

"ini !a!ırıyor, ba!ka bir sokaktan bir toma daha geliyor, su sıkıyor. Duvar kenar-

larından ta! ya"muruna tutuluyor geri çekilmeye ba!lıyor sonra birden son

süratle soka"a giriyor oradan di"er soka"a geçiyor ta! ya"murları altında.

Çıldırmı! bu tomadan çıkan su di"erlerine hiç benzemiyor. Gazlı sular da çok

yedik ama bu tomdan sıktıkları suda çok ba!ka bir!ey vardı. Zaten sırılsıklam

olmu!tum, ıslanan bütün vücudum kavrulmaya ba!lıyor. Bir kadın yanıma gelip

üzerimi de"i!tirmem gerekti"ini söylüyor. “Tamam” diyorum “arkada!larımı

bulayım önce”, “beni ciddiye al ben ilkyardımcıyım üzerini hemen de"i!tirmen

gerekiyor” diyor, “de"i!tirece"im ama önce arkada!larımı bulayım” diyorum

kadın ilkyardım kartını gösteriyor ve “üzerini hemen de"i!tirmezsen senin için

çok kötü olur” diyor. Bu konu!malarımızı duyan mahalle sakinlerinden bir kadın

ti!ört ve e!ofman getiriyor bana. Arkada!larımı bulup üzerimi de"i!tiriyorum bir

apartmanda. Bütün vücudum kavrulmaya devam ediyor. Yerimde duramıyorum.

Oralarda bir arkada!ın evine gidiyoruz du! almak için. Bütün vücudumun kıpkır-

mızı oldu"unu görüyorum. Burada yanık kremleriyle ellerinden geldi"ince yar-

dımcı olmaya çalı!ıyor evdeki arkada!lar. Parmaklarım gaz kapsülünden yanmı!tı,

bunun için buz getiriyorlar, krem sürüyorlar kollarıma. “Tamam” diyorum “iyi-

yim ben”, ama vücudum kavrulmaya devam ediyor. Biraz dinlendikten sonra tek-

rar çıkıyoruz alana. Gece geç saatlere kadar çatı!malar devam ediyor. 

Bu süreçten sonra edindi"im alı!kanlıklardan birisi, gitti"im her eyleme ilkyar-

dım malzemeleri götürüyorum, her an birilerine lazım olabilir diye. Islandı"ım o

günden sonra da çantamdaki bütün malzemeleri po!etlere koyuyorum ıslanmasın

diye. Yanıma yedek kıyafet alıyorum çünkü büyük bir ihtiyaç. $al kesinlikle eksik

olmuyor, her zaman gaz maskesi ve baret olmuyor yanımızda ama !alla hem

yüzümü hem kafamı koruyabiliyorum. Her çatı!mada ilk i! barikat olmalı, hem

insanlar barikat kurmayı ö"reniyor, hem de sürekli kaçmak yerine çatı!manın

keyfine varılıyor. Çatı!ma anlarında iyi gözlem yapıp insanları da bu gözlemler

do"rulsunda yönlendirmek gerekiyor. 

Biz kazanaca!ız!
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“Her !ey çok farklı olacak"la ba!layan bir anlatım, herhalde en güzel
Taksim direni!i sürecine denk dü!er. Türkiye'de bu çapta bir kitlesel hareket-
lenmenin, bir ba!kaldırının tezahürüydü ya!anan. 

Ba!langıçta eylemin bu kadar büyüyece"ini ben de kestiremedim. Ama 31
Mayıs günü her !ey de"i!ti ve yolda!ların da ça"rısıyla Taksim'e do"ru hareke-
te geçtim. Galatasaray'a geldi"imde büyük bir kitlenin Tünel'e do"ru kaçı!tı"ı-
nı gördüm, gaz bombaları önümde patlamaya ba!ladı. Onları geriye tekmele-
dim ve böylece sava!a ba!lamı! oldum… 

Bir süre sonra i!yerindeki i! arkada!larımı görüyorum onlar da en önde
çatı!ıyorlar. "Barikatları ileri ta!ıyalım" sesleri arasında barikatlar öne do"ru
sürükleniyor. Ardından yolda!larla kar!ıla!ıyoruz. Gücümüz ve moralimiz
daha da artıyor. Gece saatlerine kadar çatı!ma sürüyor. 

Ertesi sabah materyallerimizi aldıktan sonra yola çıktık. Harbiye'de polisin
kitleleri kovaladı"ını, gaz bombalarıyla saldırdı"ını gördük. Kitle son derece
azdı. Yolda!larla #stiklal Caddesi'ne gitmenin daha do"ru olaca"ı üzerine kara-
ra varıldı. Yolda giderken de eldiven vb. alındı. 

#stiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar çevik kuvvet tarafından tutulmu!. Biz de
Demirören'in önünden caddeye çıkıyoruz. Meydana dönmek istedi"imizde
polis "O tarafa dönemeziniz, direk kar!ıya geçebilirsiniz" diyor. Kar!ı taraf da
#stiklal Caddesi'nden çıkmak demek. #ki yolda!ım da yanımda. Polis beni gös-
tererek "Sen gel çantana bakaca"ız" diyor. Ben de "Böyle bir !eye hakkınız
yok, çantamı açamazsınız" diyorum. Açacaksın-açmayacaksın !eklinde ba!la-
yan tartı!ma bir müddet sonra yolda!larla birlikte polisin te!hirine dönük
konu!malara dönüyor. Çevik kuvvet o kadar fazlala!tı ki, adım atamaz halde-
yiz. Caddedekiler de müdahale etmeye çalı!ıyor ama nafile. Avukatları, #HD'yi
vs. arıyoruz. Bu arada çevik kuvvet minibüsü geliyor ve binmemi istiyorlar.
"Binmeyece"im" diyorum. Sürüklemeye ba!lıyorlar ve "Fa!izme kar!ı omuz
omuza" sloganını atıyorum, yolda!larla beraber. Arabaya bindirirken epey
vuruyorlar ve arabaya sokup küfürler e!li"inde ters kelepçe vuruyorlar. "$imdi
olacak !ey miydi" diyorum ama bir yandan da yolda!larımı almadıklarına
seviniyorum… Fransız Konsoloslu"u’nun önündeki bir ba!ka minibüse aktar-
maya karar veriyorlar ve götürüyorlar. Tekrar slogan atıyorum ve karnıma sivil

polisin biri tarafından güçlü
yumruk indiriliyor. Gözlerim
karardı, minibüse sokuyorlar.
Çantamı arıyorlar. Arabada
ba!ka gözaltılar da var. Bizi

Vatan’a götürecekler ama çatı!malardan kaynaklı bir türlü yol bulamıyorlar,
sonunda Kasımpa!a’nın içinden götürebiliyorlar.  

Gözaltı süresince herhangi bir darp olmuyor ve hep bahçede bekliyoruz.
Avukatlar bahçede ve adeta gözaltında "özgürlük" ya!ıyoruz. Telefonlarımız
yanımızda ve yolda!larla da konu!uyoruz. Saat 15'e do"ru “!u anda
Taksim'de halay çekiyoruz” diyorlar. Çok büyük bir sevinç var, ama orada
olamamanın buruklu"unu derinden hissediyorum. Benim payıma da bu sefer-
lik gözaltında direnmek dü!üyor. Aynı ak!am Fatih’te toplanarak gelen binler-
ce ki!i, gözaltıları protesto ediyor. Ve bizi ertesi gün bırakıyorlar. (…) 

Ondan sonraki günler yine Taksim’deyim. Her günü ayrı bir heyecan,
co!ku ve payla!ımla geçen direni! günlerinde, kah çatı!arak, kah barikatlarda
nöbet tutarak, kah gelenlerle sohbet ederek, bildiri da"ıtarak, ama her anı çok
de"erli olan günler geçirdik. 

Taksim’in özgür kaldı"ı 14 gün de dahil olmak üzere yakla!ık 20 gün süren
barikat sava!larında birçok !ey ö"renildi. Her sokaktan nehir gibi akan insan-
lar birlikte dövü!menin, payla!manın, aynı amaç do"rultusunda yürümenin
ve güvenmenin mutlulu"unu ya!adık… Kahredici ve büyüleyici olan bu kitle
gücünü hissetmek, Taksim’in göbe"inde yanan ate!te gelece"imizin
aydınlandı"ını görmek, tomaların üzerinde patlayan
ta!larda, molotoflarda yarınların
daha güçlü silahla-
rının esintilerini
duymak çok
güzeldi. 

Ve bir kez daha
co!kuyla o mısrala-
rı tekrarlamanın
mutlulu"unu ya!a-
dım: Bitmedi daha
sürüyor o kavga/ve
sürecek/yeryüzü akın
yüzü oluncaya dek!

Taksim’in ate"i, gelece!imizi aydınlatıyor

Gezi Parkı’na yapılan polis saldırısının hemen
ertesi ak!amı, saat 19.00’da Gebze Çamlık
Parkı’nda bir protesto eylemi gerçekle!ti. Orada
bulunan tüm devrimci, demokrat kurumların des-
tek verdi"i eylem, saat 21.00’e kadar sürdü. “Her
yer Taksim, her yer Direni!”, “Direne direne kaza-
naca"ız” sloganlarının yo"un olarak atıldı"ı eyle-
me, tüm kurumlar flamaları ile katıldı. 

2 Haziran ak!amı, Adem Yavuz Mahallesi,
Eri!ler Dura"ı’na kadar yüründü. Yakla!ık 200
ki!inin katıldı"ı eylemde, Eri!ler kav!a"ına barikat-
lar kuruldu, sonrasında ate!e verildi. Saat 23.00’e
kadar süren eylem sonrasında toplantı yapıldı ve

tüm mahallelerin A!ık Mahsuni $erif
Parkı’nda biraraya gelmesi kararla!tırıldı.

3 Haziran’da Mudurnutepe Cumhuriyet
Mahallesi halkı bir eylem organize etti.
Yakla!ık 300 ki!inin katıldı"ı eylemde sokak
sokak gezildi, kalabalık iyice arttı. Eylem
24.00’e kadar devam etti ve son durakta
bitirildi.

4 Haziran’da saat 20.00’de Mudurnutepe
son durakta yürüyü! ba!ladı. A!ık Mahsuni
Parkı’na gelinerek Adem Yavuz Mahallesi’nden
gelenlerle birle!ildi. Oradan Ula!tepe Mahallesine
do"ru yürüyü!e geçildi. Yürüyü! kolu, yakla!ık 2
bin ki!iye ula!tı. Ula!tepe ile de birle!tikten sonra,
kortejler geldikleri yöne geri döndüler. 

Sonraki günlerde Gebze Merkez’de AKP ilçe
binası önünde oturma eylemine katıldık. Kitle yak-
la!ık 5 bin ki!i kadardı. Ana yol trafi"e kapatıldı.
Müdahale edecek polis gücü bile yoktu. 

Direni! süresi boyunca Gebze’deki belli ba!lı
semtlerde yürüyü!ler devam etti.

15 Haziran ak!amı Gezi Parkı’na saldırı gerçek-

le!mi!ti. O gün kitle ile açık toplantı yapıldı. Bir
kısmı yerelde eylem yapalım derken, bir kısmı
Taksim’e gidelim dedi.  Ve biz 10 ki!i ile Taksim’e
geldik. Gebze’de kalanlar ise, 16 Haziran’da
Develi Dura"ı’nda bulu!mu! ve E-5’i trafi"e kes-
mi!ler.

18 Haziran’da mahallelerde yine yürüyü!ler
yapıldı fakat sayı giderek dü!meye ba!ladı. 19
Haziran’da mahalle içine sandık kurularak referan-
dum yapıldı. Sorular !öyleydi: Kentsel ranta, kadı-
na !iddete, polis devletine, din istismarına, ta!e-
ronla!maya, güvencesiz ya!amaya; Evet mi, Hayır
mı? Tabi hepsi Hayır çıktı. Eylemler bu !ekilde
bitirildi.

$imdi gündemde Çayırova Belediyesi’nin yap-
tırdı"ı proje var. Emek ve #nönü Mahallesi’nde
ya!ayanların evlerinin yıkılması sözkonusu. Fakat
ilginçtir ki, bu iki mahallenin kentsel dönü!ümle
ilgili dernek yöneticileri üç haftalık yıllık izne çık-
mı! durumda. Ama biz bu yönde çalı!malara ba!-
ladık. Kitlelerin artan duyarlılı"ı ile kentsel yıkıma
kar!ı mücadeleyi yükseltmek gerekiyor.

Gebze’de direni" günleri
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Reyhanlı’daki patlamalardan
sonra sava! tehlikesini daha
yakından hisseden Antakya
halkı, Gezi Parkı’ndaki
olayların ba!lamasıyla
soka"a döküldü. 

Cumartesi günü
ayrı ayrı eylemler
yapan kurumlara, halk
destek verdi. KESK'in
Taksim için 13:30'da
eylem ça"rısı vardı.
Devrimciler de bu yürüyü!te
yerlerini aldılar. Onlar AKP binasına
yürünmek istediler. Fakat sonra Armutlu
Mahallesindeki U"ur Mumcu Meydanı’na yürümeye
karar verildi. Yürüyü! kitlesi, Armutlu’dan geçip
Meydana vardı"ında sayısı 30 bine yakla!ıyordu.
Sümerler’e yönelen kitleyi durduramayaca"ını anlayan
polis, gaz bombası ve TOMA'larla harekete geçti.
Saldırıya barikat kurarak ve ta!larla kar!ılık verildi.
Yakla!ık üç bin ki!i, üç buçuk saat boyunca polisle çatı!-
tı. Polis her saldırısında biraz daha gerileyerek $ükrü
Güçlü köprüsüne kadar çekildi. Bu çekilmede asker
araya girmi! ve kitlenin önünde barikat kurmu!tu.
Alanda bulunan bazı kurum temsilcileri de kitlenin U"ur
Mumcu Meydanı’na çekilmesi için askerin önüne etten
barikat kurdu. Ancak kitleyi durdurmak çok güçtü ve
yarım saatlik bir iti! kakı!tan sonra, asker barikatı da a!ı-
larak çatı!ma tekrar ba!ladı. Bu defa sivil polisler kitleye
ta! atmaya ba!ladı. Anında kar!ılık verildi ve sivil polis-
ler kendilerini dayak yerken buldu. Tekrar büyük bir !id-
detle saldıran polis, bu sefer kitleyi durdurmayı ba!ardı.
Ancak kitle U"ur Mumcu Meydanı’na dönerek, yeniden
barikat kurdu. Sonra  Armutlu ve Turunçlu mahalleleri-
ne do"ru geri çekildi. Polisin TOMA ve gaz saldırısına
akrep ve plastik mermi de eklenmi!ti. Dü!enler kaldırılı-
yor, yaralananlar anında çatı!ma yerinden uzakla!tırılı-
yordu. Ak!am saatlerinde yeniden toplanan kalabalık,
gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Gece
23:00'te gözaltındakilerin serbest bırakıldı"ı haberi geldi
ve kitlenin büyük bir ço"unlu"u da"ıldı.  

#kinci gün saat 16:00 da toplanmaya ba!layan kitle
40 binin üzerineydi. Antakya ve civarında soka"a çıkan-
larla 100 bini geçti. Antakya böyle bir kalabalı"ı hiç gör-
memi!ti. Gece geç saatlere kadar sürekli slogan atarak,
halaylar ve türkülerle Taksim Gezi Parkını selamladı.
“Tayyip #stifa” ve “Hükümet #stifa”, günlerce süren
eylemlerde en çok dile getirilen talep oldu. Gece 23:00
sularında Armutlu’dan çıkan onbinlerce ki!i, köprüye
do"ru yürüyü!e geçti. AKP'nin bulundu"u caddeye polis
barikat kurmu!tu. Köprüde kalan yakla!ık onbin ki!i de
gece 02:00'ye kadar nöbetlerini sürdürdü. Ardından
polisin saldırısı üzerine Armutlu mahallesine do"ru çekil-
di. Sabah 04:00”e kadar süren çatı!malardan sonra kitle
tekrar toplanmak üzere da"ıldı.

Üçüncü gün, tekrar toplananları, mahalle muhtarları
ve mahallenin ileri gelenleri kar!ıladı. Polisin çok sert
müdahale edece"ini söyleyerek, polisten önce etten
barikat olu!turdular. Ancak gece 10:00 gibi çevre mahal-
lelerden gelenlerle, U"ur Mumcu’dan Köprüye do"ru
yürüyü!e geçildi. Armutlu’nun çıkı!ında yine bu ki!iler
tarafından durduruldu. Kitle bekleyi!e geçerken barikat-

lar kurulmaya ba!ladı. Polis
büyük bir vah!etle saldırı-

ya geçti, onlarca
insan bu saldırıda

hayati tehlike
atlattı. Abdullah
CÖMERT bu
saldırıda öldü-
rüldü.

Vuruldu"u
sokakta ko!u!turan

insanlar, gaz ile bera-
ber polisin silah da sıktı-

"ını Abdullah'ın hedef alınarak
vuruldu"unu söylediler.  

Ankara gezisi dönü!ünde, ö"retmen
herkesin ne i! yaptı"ını söylemesini, i!i
olmayanların ise ne i! yapmak istedikleri-
ni söylemesini ister. Sıra Abdullah'a gel-
di"inde, “profesyonel devrimciyim” !ek-
linde cevap verir. Abdullah söyledi"i gibi
kararlı bir devrimci idi. Cumartesiden iti-
baren hep en önde dövü!tü. #lk barikatı
birlikte kurmu!tuk. Onun kim oldu"unu
ölümünden sonra ö"rendik. Abdullah
CÖMERT Antakya’da yeti!en pek çok
devrimciden sadece biridir. O, en önde
dövü!mü! (ve kendisinin de sosyal med-
yada payla!tı"ı gibi) devrim için ölmü!-
tür. Yüzünden eksik olmayan gülümse-
mesiyle CÖMERT, etrafına toplanan pek
çok gence ilham kayna"ı oldu. Barikatlar
onunla sa"lamla!tı ve onun bıraktı"ı gibi
hep daha sa"lam olması için daha da
öfkeli bir kitle bıraktı arkasında.

Bir ki!inin vuruldu"u haberi U"ur
Mumcu Meydanındaki barikatlarda ula!tı
bize. Oraya vardı"ımızda yakla!ık iki bin
ki!i barikatların ba!ındaydı. Sadırı için
hazırlık yapılıyordu. Polisin son saldırısı-
nın ne kadar vah!i oldu"undan bahsedi-
liyordu. Atılan gaz insanları çok fena etki-
lemi!ti. #nsanlar ezilme tehlikesi geçirdi.
Barikat nöbeti gece üçe kadar sürdü. 

Direni!in merkezi Armutlu mahallesi
idi, ancak Antakya’nın pek çok mahalle-
sinde, çevre köy ve beldelerde eylemler
süreklilik kazanmaya ba!lamı!tı. Soka"a
ak!am saatlerinde inen kitleler, cenaze
için Armutluya aktı. Kitlenin sayısı 100
bine yakla!tı. Cenaze dönü!ünde
Armutlu mahallesinden geçerek köprüye
do"ru yürümeye devam etti ve önündeki
asker barikatını a!arak köprüye do"ru
yürümeye devam etti. O sırada çevik
kuvvet kenara çekilen asker barikatını
yararak azgınca saldırdı. Belli ki kitlenin
asker barikatının önünde duraca"ını
dü!ünmü!lerdi, ama tutmamı!tı. Ancak
kitlenin öfkesi o kadar arttı ki, hemen
barikatlara ko!tu. Armutlu'nun her tarafı
barikatlarla doldu. Her cadde her sokak
barikatlarla kapatıldı. Gece geç saatlere

kadar süren gergin bekleyi!, saat 24:00'de polisin
saldırısıyla tekrar hareketlendi. Üç saat boyunca
polisin Köprü yönünden Armutlu mahhallesine
girmeye çalı!ması hep bo!a çıktı. Çünkü barikat-
lar çok güçlüydü. Polis çekilmek zorunda kaldı.
Kitle de düzenli bir !ekilde geri çekilerek da"ıldı. 

Önceki günden dersler çıkarılmı! ve barikatla-
rın önüne geçmek için tavsiyede bulunanlara kulak asıl-
mamı!tı. Barikatlarda facebook üzerinden yüzlerin pay-
la!ılmaması uyarısına kitle alkı!larla destek verdi. (Bu
!ekilde di"er barikatlarda bekleyenler ile haberle!ilmi!
oluyordu). Süt, barikatlarda ö"renildi. Gaza kar!ı yapı-
lan bir karı!ım gazın etkisini anında kesiyordu. Daha
pek çok tecrübe burada kazanıldı. Armutlu halkı, evlerini
her defasında tereddütsüzce açtı. Sabahleyin i!e giden-
ler, her ak!am Armutlu'da sözle!mi! gibi barikat ba!ına
geldiler. Abdullah Cömert insanların kalbinde yanan bir
ate!e dönü!tü ve eylemlerin yaygınlık kazanmasında
önemli bir rolü oldu. Bu ate! yürekten yüre"e sıçramaya
devam ediyor. Antakya Suriye gerçe"ini içine sindireme-
mi!ken, Reyhanlı saldırıları tazeli"ini koruyorken, patlak
veren bu direni! dalgası kolay durmayacak.

Adana direniyor!
Gezi Direnii’nin ardından ülke çapında yayılan eylemlilik-

lerinin içinde olan Adana’da, her yerde olduu gibi geni
çaplı gözaltılar ve tutuklamalar bütün hızıyla devam ediyor. 

Polis terörü, sadece gösterileri bastırmak için gaz sıkarak
daıtmak istedii kitlenin içinden yakalayıp gözaltına almak
biçiminde deil, ev baskınlarında, en ilek yol ve meydanlar-
da kimlik yoklaması bahanesiyle vs. gözaltına almak ve tutuk-
lamak olaan uygulama haline gelmesiyle de sürüyor. Hatta
Mücadele Birlii muhabiri Ula Yıldız örneinde olduu gibi,
birkaç gün arayla yeniden yeniden gözaltına almak da dahil,
youn bir terör estiriyorlar.

Gezi Direnii baladıında Adana, ilk refleks gösteren
ehirler içinde yer aldı. Atatürk Parkı’nda toplanan halk, her
AKP’ye yürümek istediinde saldırıya uradı, youn gaz ya-
muruna tutuldu. Onlarca yaralı ve çok sayıda gözaltılar oldu. 

Tüm baskı ve ikenceye ramen Adana halkı parkı terk
etmezken, emekçi semtlerinde de yürüyü ve toplantılar yapı-
lıyor. “Adana Direniyor Platformu” kurulduktan sonra, bu
eylemler daha örgütlü hale geldi. Parkta çadırlar kuruldu.
Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında etkinlikler düzenlendi,
stantlar açıldı. Tıpkı Gezi Parkı’nda olduu gibi kurulan
kütüphanede kitaplar okundu. 16 Haziran günü ise, tüm
çadırlar yerle bir oldu, pankartlar parçalandı, gözaltılar oldu.
Halk direniine bilinçli yön vermek isteyen devrimcilerin rolü
arttıkça, baskılar, gözaltılar, dernek ve ev baskınları ve tutuk-
lamaların ardı arkası kesilmedi. 

Aralarında PDD’nin de bulunduu HDK, Halk Cephesi ve
Mücadele Birlii bileenleri bir araya gelerek artan gözaltılara
tepki gösterdi. Oturma eylemi ile göz altıları protesto ettiler.
Yapılan ortak basın açıklamasında; Gezi Parkı direniine
yönelik gözaltılara ve cadı avına son derhal verilmesi istendi.

Abdullah Cömert’in ate"iyle
ANTAKYA’DA HARLANAN ATE#



Gezi Parkı ile ba!layan ve tüm ülkeyi kaplayan büyük halk

direni!i, polisin vah!i saldırısı ile kar!ıla!tı. 11 Haziran’da

Taksim Meydanı’ndaki çadırlara, 15 Haziran’da ise, Gezi

Parkı’na saldırdılar. Onbinleri bulan kitlenin üzerine binlerce

gaz bombası attılar. Otelleri, evleri, hastahaneleri bile gaza

bo"dular. Bomba kapsülleri ve plastik mermilerle yüzlerce ki!i

yaralandı. Bugüne dek 4 ki!i öldü, 11 ki!i gözünü kaybetti.

Halen ölüm tehlikesi altında onlarca ki!i var. 

Aynı günlerde “sürek avı”nı ba!lattılar. Direnenleri “provokatör”

ilan ederek, kurumları bastılar, gözaltına aldılar. Bu saldırılara tepki

gösteren avukatları bile tartaklayıp kelepçelediler. Yüzlerce ki!iyi

gözaltına aldılar.

Ba!bakan Erdo"an’ın 16 Haziran’da #stanbul’da yapaca"ı miting

öncesi, direni!i bitirmek istiyorlardı. Bu yönde tehditler savruluyor,

görü!meler yapılıyordu. 

Ama kitlenin ezici ço"unlu"u “MÜCADELEYE DEVAM” dedi.

Ne cellatlık, ne papazlık yöntemleriyle, direni!i kıramadılar. O yüz-

den 15 Haziran ak!amı tüm güçleriyle saldırıya geçtiler.

Jandarma’dan sivil fa!ist, gerici güruhlara kadar her !eyi kullandılar.

Bütün bunlara ra"men kitleler bir kez daha #stanbul’un ve

Türkiye’nin dört bir yanında caddeleri doldurdu. Ana yollar ve köp-

rülerden, barikatları a!a a!a Taksim’e yöneldi.  “Her yer Taksim,

her yer direni!” sloganlarıyla inlettiler her yeri. “Hükümet #stifa” hay-

kırı!ı, bir çı"lı"a dönü!tü. 

Ate!i ve ihaneti gördük!  

Önce saldırıyı “marjinal grup-

lar” dedikleri, devrimcilere kar!ı

gerçekle!tirdiler. Kitlelerden

gelecek tepkiyi azaltmak için,

“iyi çocuklar” diyerek ayırdıkları

Gezi Parkı’ndakilere dokunma-

yacaklarını yineleyip durdular.

Ama Meydan’ı da"ıtır da"ıtmaz,

Gezi Parkı’ndaki çadırları da

yerle bir ettiler. 

Egemenlerin hiçbir sözüne

güven olmayaca"ı bir kez daha

görüldü. Asıl önemlisi, direni!in

motor gücünün devrimciler oldu-

"u, onlar kırıldı"ında direni!in

de kırılaca"ı; “uslu çocuk” görüne-

rek fa!izmin !iddetinden kurtulunamayaca"ı bir kez daha kanıtlandı.

Direni!in Taksim Meydanı’nı özgürle!tirip ilk zaferini elde etti"i

günden bu yana, egemenler onu bölüp parçalamanın, içten çökert-

menin planlarını yapıyordu. Bu “u"ursuz rolü” her zaman oldu"u

gibi, reformistler, pasifistler üstlendiler. Fa!izmin koltuk de"ne"i

oldular bir kez daha...

“Taksim Dayanı!ması”nın toplantıla-

rında bu kesimler, barikatların kaldırıl-

masını, ba!ta AKM olmak üzere

Meydan’ı dolduran pankart ve flamaların

indirilmesini istedi ve günlerce-saatlerce

bunu tartı!tırdılar. Daha tartı!malar

sürerken, televizyon kanallarında direni!-

çilerin barikatları kaldıracakları haberi

veriliyordu. Yani toplantıda neleri tartı!tı-

racakları, medya tarafından önceden bili-

niyordu. Zaten bu isteklerin, AKP hükü-

meti tarafından iletildi"i, sonraki geli!me-

lerden de anla!ıldı. 

Devrimcilerin dik duru!ları sayesinde

bunu ba!aramadılar. Direni!, ihanetin

çirkin yüzünü ve fa!izmin vah!i saldırısı-

nı birlikte ya!adı ve ikisine kar!ı müca-

dele etmek zorunda kaldı. 

Buna son olarak D#SK ve KESK gibi

devrimci görünen sendikalar da eklendi.

Gezi Parkı’nın vah!ice da"ıtılmasının

ardından, bu sendikalar 17 Haziran

günü genel grev yapacaklarını duyurdular. Ancak

kendilerine ba"lı birçok i!yerinde üretim devam

etti. Hem de Taksim’e yürümek yerine, basın açık-

laması yaparak da"ılmayı tercih ettiler. Orada bek-

leyen kitleyi yüzüstü bırakarak alanı terk ettiler.

Örgütlü halk yenilmez

Direni!i içten parçalamak, egemenlerin her

zamanki taktikleridir. Burjuva medyayı da bu nok-

tada devreye soktular. Devrimcileri “marjinal”,

“provokatör” göstererek, kitlelerin gözünden dü!ür-

meye, tecrit etmeye kalktılar. Gezi Parkı’ndaki dire-

ni!çiler, hiç bir örgütle ili!kisi olmayan “iyi çocuk-

lar”dı! Meydan’da bulunan “marjinal”lerle onları

ayırmak gerekiyordu! 

Oysa Gezi Parkı’ndaki direni!i günlerce yansıt-

mayan, onu görmezden gelen de aynı medyaydı!

Devrimcilerin müdahalesi ile direni!in çapı ve nite-

li"i büyüyünce, haberle!tirmek zorunda kalmı!lardı.

Buna ra"men ısrarla direni!in

örgütsüz gençler tarafından yapıl-

dı"ını söyleyerek, örgütsüzlü"ü

propaganda ettiler.

Çünkü biliyorlardı ki,

örgütlü halk yenilmez!

Direni!in devrimcilerin önder-

li"inde geli!mesi, en büyük

korkularıydı. O yüzden araları-

na sürekli kama sokmaya

çalı!tılar. 

Halbuki, direni!in militan bir

karakter kazanmasında ve ba!arı-

sında, komünist ve devrimcilerin rolü

çok büyüktü. Direni!, kendili"inden

ba!lamı!tı ama, sonrasında devrimcile-

rin müdahalesiyle niteli"i de"i!mi!, ege-

menler açısından daha korkulu bir hal

almı!tı. Keza 1 Mayıs’taki polis !iddeti-

ne meydan okuyan tavırları, kitlelere

örnek olmu!, polisten duyulan korkuyu

yıkmı!tı. Taksim’deki polis ablukası

böyle kırıldı! Taksim, tam 14 gün böyle

özgürle!ti! Ve direni!, dalga dalga ülkeye,

dünyaya böyle yayıldı...

Egemen sınıflar, burjuva medya aracılı"ıyla

bu gerçekleri gözlerden saklamaya çalı!tı,

çalı!ıyor. Ancak tarihsel gerçeklerle de kanıt-

lanmı!tır ki, komünist ve devrimcilerin önder-

lik etmedi"i direni!ler, yenilmeye mahkum-

dur. 

Nazi Almanya’sındaki Papaz’ın o çok bili-

nen sözleriyle, komünist ve devrimcilerle

araya sınır çekerek, onlara yapılanlara sessiz

kalarak, fa!izme kar!ı direnebilmek mümkün

de"ildir. Çünkü dünyanın her yerinde fa!iz-

me kar!ı en tutarlı mücadeleyi yürütenler,

her zaman komünist ve devrimciler olmu!tur.

Son örneklerini Arap halk isyanlarında gör-

dü"ümüz gibi, bu tür direni!lerde örgütlü

olan güç kim ise, kazançlı çıkan, onlar olur. 

Kavga sürüyor...

Taksim direni!i, polisin azgınca saldırısı ile bir kırılma

ya!adı. Ama bu, direni!in bitti"i anlamına gelmiyor.

Direni!in halen ülkede ve dünyadaki etkileri sürüyor. 

Yunanistan’dan Brezilya’ya direnen i!çi ve emekçiler,

Türkiye’ye selam yolluyor. ‘68 hareketinin simge isimleri,

mesajlar gönderiyor. Ülkede ise “duran adam” ve kadınla-

ra yenileri ekleniyor. Ak!am saatlerinde ba!layan tencere-

tavalı protestolar ve sokak gösterileri devam ediyor...

Polisin vah!i saldırısına teslim olmayıp, ona

kar!ı militanca direnenler, direni!in bit-

meyece"inin kanıtıydı. Sonrasındaki

geli!meler de, direni!in de"i!ik

biçimlerde sürdü"ünü gösteriyor. 

$u haliyle Gezi Parkı’ndaki

direni! bitmi! dahi olsa, o

yarattı"ı etki ile siyasal olarak

ba!tan kazanmı!tı. Somut

kazanım olarak, uzunca bir

süre Gezi Parkı’na dokunul-

mayaca"ı söylenebilir.

Direni!in di"er talepleri kar!ı-

lanmı! de"ildir, fakat AKP hükü-

meti büyük ölçüde yıpranmı!, halk

dü!manı yüzü, geni! kesimler tarafın-

dan görülmü!tür.   

Direni!, yeniden ve eskisinden daha güçlü bir !ekilde canlanacak-

tır. Bu kez fa!izmin saldırılarını oldu"u kadar, reformizmin ve pasi-

fizmin ihanetini de yenerek zafere ula!acaktır.

Taksim direni!i, kitlelerin kendi gücünü görmesi ve egemenleri

titretmesi yönüyle zaten büyük bir ba!arı elde etmi!tir. Kitlelerin bu

gücü, komünist ve devrimcilerin önderli"inde, devrim ve sosyalizm

hedefiyle daha büyük mücadeleleri do"uracaktır. 

Kahrolsun Fa!ist Diktatörlük!

Ya!asın Taksim Direni!imiz!

Ya!asın Devrim ve Sosyalizm!

18 Haziran 2013

Bitmedi daha

SÜRÜYOR BU KAVGA!..

15 Haziran günü, polisin Gezi Parkı’na azgınca saldırısından

sonra kaleme alınan PDD’nin bildirisini yayınlıyoruz.

Bin kez budadılar 

körpe dallarımızı 

bin kez kırdılar. 

Yine çiçekteyiz i!te 

yine meyvedeyiz... 

Bin kez korkuya bo"dular zamanı 

bin kez ölümlediler. 

Yine do"umdayız i!te,  

yine sevinçteyiz... 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek 

Yeryüzü a!kın yüzü oluncaya dek!

Adnan Yücel



18 Temmuz-Austos 2013

Gezi Parkı’nda AVM yapılması için
a"açların kesilmesiyle ba!layan ve ardın-
dan bir toplumsal patlamaya dönü!en
direni! tüm ülkeyi sardı. Burjuva liberal
çevreler ve burjuva medyanın “a"aç pro-
testosu’’ olarak tanıtmaya çalı!tı"ı direni!,
gerçekte fa!ist sermaye düzenine kar!ı
halkın birikmi! öfkesinin patlamasıydı, bir
halk ayaklanmasıydı.

Hatay da bu halk ayaklanmasının
önemli merkezlerinden biri oldu. #syanın
ba!lamasıyla on binlerce ki!i sokaklara
çıktı. Fa!izm ve halk güçleri arasında 3 gün çatı!malar
sürdü, devletin yo"un terörüne, tomalı, akrepli, gaz-
bombalı, plastik mermili -bazen gerçek mermi- kar!ı,
halk direni!le yanıt verdi. Polisin hedef gözeterek attı"ı
bir mermiyle Abdullah Cömert hayatını kaybetti ve
halk hareketinin !ehidi olarak tarihe geçti. 

AKP’nin Suriye üzerindeki sava! politikaları ve
sava! kundakçılı"ından do"rudan etkilenen ve sava!ı
dolaysız ya!ayan illerden biri Hatay’dır. Hem Hatay
halkının Suriye (Arap co"rafyasıyla) ile olan ulusal,
kültürel, ekonomik ba"ları, hem de sava!ın do"urdu"u
sonuçlar-kentin her yerine Suriyeli muhaliflerin konu!-
landırılması, halkı rahatsız ve tedirgin eden tiplerin
sokaklarda kol gezmesi, birçok insanı taciz etmesi,
Alevileri hedef göstermesi- halkın öfkesini ta!ırmı! ve
sosyal patlamalara yol açmı!tır. 

Geçen yılın eylül ve ekim aylarında kitlesel ve mili-
tan sokak eylemleri olmu!tur. Yani Hatay halkı hızlı bir
politikle!me ya!amı!, devletin gerçek karakterini gör-
meye, ona güvenini yitirmeye ba!lamı!tır. Ne yazık ki
bu süreçte, ulusalcıların hâkimiyeti kırılamamı!, #!çi
partisi ve CHP gibi düzen partileri, bu patlamaları
çe!itli yollarla pasifsize etmeye ve kendi hegemonyala-
rına almaya çalı!mı!lardı. 

Geli!en büyük halk direni!iyle beraber, bu düzen
partileri de direni!e ‘’dahil’’ olmaya çalı!tılar. Halkın
bazı önyargılarını kullanarak, isyanı düzen cephesine
ba"lamak istediler. Fakat direni!in !iddetli bir hal
almasıyla birlikte, ‘’bir anda’’ kayboluverdiler, halk ve
devrimci-demokratlar, fa!izmle ba! ba!a kaldı ve fa!iz-
me kar!ı büyük bir direni! sergilendi. Fakat sonrasında
devrimci-demokratların kimi zayıflıklarından dolayı,
ulusalcı cephe tekrar devreye girerek, siyasi itfaiyecilik
görevini yerine getirdi.  

PDD okurları olarak, Hatay’da da isyanın ba!ladı"ı
günden itibaren, bütün gücümüz ve eme"imizle yeri-
mizi aldık. Ulusalcı-gerici söylemlerin-sloganların kırıl-

ması için var
gücümüzle müca-
dele ettik.
Devrimci slogan-
ları ve !iarları
attık, kitle bunla-
rın birço"unu
sahiplendi. Fakat
bizim dı!ımızdaki
yapıların, hem
kendine güven-

memesi, hem de
devrimci iktidar perspektifinden yoksun olmaları, dev-
rimci-demokratik kuvvetlerin etki alanını zayıflattı.      

Antakya’da çatı!maların ikinci gününde direni!
!ehidi olan Abdullah Cömert’ın cenazesine gittik.
Cenazeye yakla!ık 100 bin insan katıldı. Biz de
“Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söy-
ler-PDD’’ pankartımızla cenazede yerimizi aldık.
Cenaze dönü!ünde devlet, yasak ilan etti"i bölgeye
(köprü ba!ı-AKP binası) kitleyi geçirmemek için halkın
askerlere kar!ı olan ‘’duygularını’’ kullanarak, önde
asker barikatı, arkaya polis barikatını kurdu. Fakat
devletin hesabını, halk bozdu. #!çi ve emekçiler, genç-
ler, kadınlar, Abdullah’ın hunharca katledilmesine duy-
dukları öfkeyle asker barikatı dinlemediler ve yıktılar.
Askerlere “e"er bu kadar samimiyseniz buraya gelin”,
“polisin yanında de"ilseniz, barikatın önünü açın”
diyerek, askerin gerçek karakterini ortaya çıkarmaya
ba!ladılar. 

Barikat yıkıldıktan sonra polis, biber gazları ve
tomadan su ya"dırmaya ba!ladı. Halk ile fa!izm ara-
sında çatı!malar ba!ladı. Sonra devlet belli ki buna da
hazırlanmı!tı, bu sefer itfaiyecilik görevini askerle bera-
ber mahalle muhtarları üstlendi. Halkın önünde
mahalle muhtarları barikat kurdu, sonra asker barikatı,
sonrasında polis barikatı vardı. Fakat di"er günlerdeki
çatı!malardan farkı olarak, halk ve devrimciler hazırlık-
lıydı. Adeta devleti mahalleye sokmamaya yeminliydi-
ler. Sapan hazırlayanlar, biber gazları için eldiven geti-
renler, kovalarla su ta!ıyanlar, arkada bekleyen sa"lık-
çılarıyla, halk fa!izmden hesap sormak istiyordu. Binin
üzerindeki çevik kuvvet, akrepler, tomalar, çare etme-
di. Ve halkın kurdu"u barikatları a!amadılar. O gün-
den sonra devlet bir daha mahallelere giremeyecekti. 

Çatı!malarda hazırlıklarımız, sloganlarımızla en
önde yerimizi aldık. Mahallenin çe!itli yerlerine yazıla-
malarımızı ve stickerlarımızı yaptık. Halk ilgiyle kar!ıla-
dı. CHP’li oldu"unu dü!ündü"ümüz bazı ki!iler gele-

rek, “direni!i bitirelim, Abdullah’ın anmasını yapaca-
"ız” dediler. Bunların amacının ne oldu"unu biliyor-
duk. Direni!i bitirip, fa!izmle halkı ‘’barı!tıracaklar-
dı’’. Ve ertesi gün tahmin etti"imiz gibi de oldu. CHP,
Halkevi ve SYKP, halkın önünde barikat kuran

mahalle muhtarları, dernekler, Antakya Dayanı!ması
adında bir platform kurdu. Platform, güya direni!i
ba!ka bir biçime ta!ıyacaktı. HDK da bu platforma
katıldı. #lk günlerde platformdan fa!ist BBP dahi
konu!ma yaparak “devlet baba” dedi. CHP her fırsat-
ta “provakatörler”den bahsederek, halkın onların oyu-
nuna gelmemesi için “uyarı” yaptı, kitleleri pasifize
etmek için her yolu kullandı. 

#lginç olan, platformun di"er bile!enlerinin buna
kar!ı ses çıkarmamasıydı. Onlara göre Antakya
Dayanı!ması “devrimci” bir platform de"il, “demokra-
tik” bir platformdu! Öyle demokratik ki, içinde CHP
var ve ırkçı-askerci propagandayı bir an olsun eksik
etmiyor. HDK ise, platformdaki tartı!malardan dolayı
(gerici bir dilin hakim olması vs.) karar alma a!ama-
sında olmayaca"ını, ama platformda fiili olarak yer
aldı"ını ve kararlara uyaca"ını söyledi.  

Halkevi, SYKP, HDK, Taksim’de geli!en sürece
paralel olarak Sevgi Parkı’nda çadır açtılar. Biz de
direni!i büyütmek için, devrimci yapılara ça"rıda
bulunduk. Devrimci örgütlerle kuraca"ımız bir ittifakla,
devrimci hegemonya etrafında ilericilerin toplanmasını
ve sürece müdahale edebilme olana"ını sa"layacaktık.
Bu !ekilde Park’ta yerimizi aldık. Fakat Platformun
dayatmaları ve mücadeleyi geriye çeken tutumları üze-
rine biz, Halk Cephesi, MB ve HDK, Park’tan çekildik.
Ve bu kurumlarla toplanarak ayrı ve ba"ımsız etkinlik-
ler koyma kararı aldık. Saray Caddesi’nde müzik din-
letisi ve bildiri da"ıtımıyla ba!ladık. Daha sonra gözaltı
ve tutuklama saldırısıyla ilgili bir etkinlik yaptık. U"ur
Mumcu’da yapılan mitinglere bayraklarımız ve dövizle-
rimizle katıldık. Bazı yapılar, bayrakla gitmemizin
önünü “provakasyon olur” diyerek kesmeye çalı!tı,
bunlara kar!ı da mücadele verdik. Her gün onbinlerce
insanın kendili"inden soka"a çıktı"ı yürüyü!lerde, bil-
dirilerimiz, bayraklarımız ve sloganlarımızla yerimizi
aldık.    

Fa!izme ve sava!a kar!ı mücadelemiz sürüyor...
Gelene"imizin yarattı"ı de"erlerden ve rotasından !a!-
madan yürüyoruz… Halk isyanı, büyüyüp geli!me
dinamiklerini hala sürdürmektedir. Sloganlara da yan-
sıdı"ı gibi; “Bu daha ba!langıç, mücadeleye devam!’’

Tarih bize dostu da dü!manı da göstermi!tir. #!çi
sınıfı ve emekçiler, yakıcı bir biçimde önderlik bo!lu"u
çekiyor, devrimci bir örgütlenmeden yoksun kavgaya
atılıyorlar. Daha fazla emek verece"iz, daha fazla çalı-
!aca"ız, daha fazla örgütlenecek, örgütleyece"iz, poli-
tikle!ip, politikle!tirece"iz...

Örgütlenecek, örgütleyece!iz...

Mehmet Fatih Öktülmü! Sanat
Evi’nin açılı!ı kısa bir konu!ma ile
ba!ladı. Saygı duru!unda bulunul-
du. Ardından Gezi Direni!iyle ilgili
sinevizyon gösterimi yapıldı. Ve bir
müzik dinletisi sunuldu.  

Bir haziran sıca"ında Mehmet
Fatih Öktülmü!, topra"ının her karı!ına terini
akıttı"ı Adana’sıyla kucakla!tı. Bütün büyük
direni!ler sanki Fatih’i arayıp buluyordu. Tıpkı
haziran ayı gibi “bir gider bin geliriz” diyordu.
“Gezi Direni!i”nin alevleriyle sarsılan ülkesi-
nin ate!ine sarıldı ve Adana’nın yolunu
tuttu Fatih!...  “Dostların arasında güne!in

sofrasındayız” diyen, grup grup süren genç yolda!larının ve
dostlarının tatlı sohbetlerine katıldı. “Gezi Direni!i” diyorlardı,
“Devrimcilerin ve i!çi-emekçilerin yürüttü"ü ve büyük bedel-
ler ödedi"i mücadelesinin bugünkü yansımasıdır”…
Yarınalar adına gidenler hepsi ba"da! kurdular sofraya ve
sofradakilerin ı!ıltılar saçan gözbebeklerine oturdular…

Adana’nın çok iyi tanıdı"ı yakıcı sıca"ında serinlemeye
çalı!anlarla serinledi Fatih. çtikleri çayla hararetini aldı…
Gülen gözleriyle kitaplara bakan gençleri seyretti. Fikirleriyle
kayna!tı. Yorgun ama eylemlerin co!kusuyla dipdiri duran
bedenleriyle kucakla!tı. Anaları selamladı. 

Yine bulu!mak için vedala!tıklarında Atatürk Parkı’na
do"ru yürüyü!e çıktılar…

Adana’da 
“MEHMET FATH ÖKTÜLMÜ 
KÜLTÜR VE SANAT EV” 
açıldı
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Fransa’da eylemler 
Paris'te eylemler de ülkedeki eylemliliklerle bera-

ber devam ediyor. Polisin direniçilere azgın saldırı-
sıyla birlikte, burada da eylemler üst aamaya tırman-
dı.

lk günlerde kurumların çarısıyla yapılan eylem-
ler, "Taksim Gezi Parkı Dayanıma Platformu" çalı-
maları ekseninde devam etti. Chatles Le Halles'de
açılan sembolik çadırla birlikte, 3 gün boyunca kitle-
lere çarılarla, Taksim’de yaanılanlar aktarılmaya
çalııldı, imza kampanyası balatıldı. Biz de bu çalı-
maları omuzlayarak, eylemliliklerin kitlesel ve cokun
olmasını salamaya çalıtık.  

17 Haziran sabahı saat 11'de Fransız Komünist
Partisi ve CGT sendikasının ülkemizdeki eylemliliklere
destek sunduu eyleme katıldık. Eylemin yetersizlii
katılan arkadalarımız ve dier kurumlarca eletirildi.
Neyse ki öleden sonraki eyleme katılım yüksek
olunca, izinsiz toplu yürüyüe çevrildi. Bu yürüyüle
birlikte eylemlerin heyecanı ve cokusu da arttı.
Yaklaık 5 km süren yürüyü, Saint Martin Kanalı’nın
yanından Türkiyelilerin ve yerli yabancıların youn
olarak bulunduu Strazbourg Saint Denis bölgesinde
bitirildi. Yapılan anonsla, kitle akamki Örenci
Gençlik inisiyatifinin oturma eylemine çarıldı.

Paris Ana Kent Belediyesi önünde yaklaık bin
kiinin katılımıyla oturma eylemi gerçekletirildi.
Eyleme ortak irade olarak tek pankartla katılındı.
Cokunun yüksek olduu eylem, sloganlar ve mar-
larla yaklaık 1,5 saat sürdü. Oradan izinsiz bir yürü-
yü için hemen kortejler oluturdu. Yürüyü güzergâ-
hının her zamanki alıık yerlerden olmaması ve yerli
yabancı birçok halkın bulunması, günlerdir sorgula-
nan eylemlilikleri unutturdu. Yüzler gülüyor, sloganlar
daha bir gür atılıyordu. Cokulu bir ekilde GÜN
DODU ve ÇAV BELLA marları söylendi, izleyenler
de alkılarıyla destek verdi. 

Paris dıından gelerek sabahtan beri eylemlerde
yer alan dostlarımız da tüm yorgunluklara ramen
oldukça mutlu ayrıldılar.  

* * *
Anti-faist Örenci Birlii militanı Clement

MERIC'in 5 Haziran 'da “aırı sacılar” tarafından
öldürülmesini protesto etmek için yaklaık 5O anti-
faist parti kurumla beraber çeitli sendikaların da
içinde yer aldıı "United contre le fascisme et l'extre-
me-droite!” adı altında Paris'te  23 Haziran'da sokak-
lara çıktılar, miting ve yürüyü düzenlediler.

Türkiye'lilerin de destek verdii eylem, Clement'in
öldurüldüü yere yakın olan OPERA Meydanı’nda
yapıldı. NO PASARAN sloganları eliinde Clement'in
arkadaları, meydandaki tarihi binaya
görkemli bir pankart astılar. Her ne
kadar burjuva medya katılımı 6-7 bin
olarak gösterse de, 15 bin civarında
bir kitle vardı.

Yürüyü, kapitalizme ve faizme
karı atılan sloganlarla
çok canlı geçti.
Yaklaık 20-25 km
süren yürüyü, daha
çok yoksulların ve
yabancıların yaadıı
STALINGRAD semtinde
Clement'in arkadaları-
nın yaptıı konumalar-
la son buldu.

sviçre  Günlü"ü 
Ülkemizde Gezi Parkı direniçilerine karı saldırı-

lar ekseninde oluturulan platform ve yapılan eylem-
ler çerçevesinde Basel ehrinde yapılan mitinge, biz
de katıldık. Uzaktı ama, ülkemizde milyonlar ayaklan-
mıken biz yurtdıında yaayanların, kayıtsız kalması
düünülemezdi. Ülkede milyonlar ayaktaydı ve her
gün devletle ve onun polisiyle çatııyordu.

Yürüyü günü sabah erken saatlerinde yoldalarla
bulutuk ve durum deerlendirmesi yaptık. Elimizdeki
materyaller deerlendirildi. Yorgun ve uykusuz geçen
araba yolculuuna ramen kendimi çok zinde hisse-
diyordum. Basel'de eylemin yapılacaı bölgeye eli-
mizde bayraklarımız açık ekilde giderek, bir yerde
hem yürüyüe insanları davet ediyor ve tanıtımızı da
yapıyorduk. Geçtiimiz yerlerde herkesin gözü biz-
deydi. Önceden belirlenen ve kalabalık bir alana eli-
mizdeki 1984 ölüm orucu ehidi önderimiz Mehmet
Fatih Öktülmü yoldaın ve DS militanları Haydar
Baba, Abdullah Meral ve Hasan Telci'nin afileriyle
beraber, dier çoaltmı olduumuz dövizlerden
yapıtırdık.

Miting yeri çok ilekti. Tanıdık yüzlerlerle karıla-
tık, günün önemi üzerine sohbetler yapıldı geçmi
bugün ve yarınlar adına. Bu arada bir baka yolda
alanda afi ve dövizlerin yapıtırılmasıyla ilgileniyor-
du. Ben de Genel Grev Genel Direni ve Fatih yolda-
ın hayatını anlatan bildirilerimizi daıtmaya bala-
dım. 

Alanda kitle çoalmıtı. Kürdistanlı arkadalar da
komitede yer aldılar. Eylemde sorumlu olan yoldaın
attıı “Her Yer Taksim Her Yer Direni” sloganıyla bir-
likte eylem balatıldı. Günün önemini belirten Türkçe
ve Almanca konumalarla birlikte, Gezi Direniinde
ehit olanların ahsında tüm komünist ve devrimciler
için saygı duruu yapıldı. Kürtçe ve Türkçe söylenen
arkılar ve türküler eliinde halaylara duruldu. Yüzler
gülüyor herkes çok cokun bir ekilde atılan slogan-
lara yüksek katılım gösteriyordu. 

Bu sırada Türkiye’den yeni dönmü iki güleç
yüzlü kadın, ellerindeki mis gibi kokan Türkiye’den
getirmi oldukları simidi bana uzattılar "bu size" dedi-
ler. Taksim’deki Çapulcuların Komünal Mutfakları,
burada da bize ulatı. Kısa sürede çok sıcak dostluk
kurduumuz bu iki genç arkadala bulundukları
ehirlerde de ortak eylem yapmak umuduyla biraz da
içimiz buruk erken ayrılmak zorunda kaldık. Bu arada
miting tüm cokunluunu gelecek eylemlerde devam
ettirme ve buluma dileiyle bitirildi.

Geri dönüte günün tüm canlılıı hala üzerimiz-
deydi. Yolumuza devam ederken devletin Taksim’e
saldırdıı haberini alınca, dönmek için zamanla adeta

yarıa girdik. Daha önceden yapılan
programlar iptal edilerek, yoldalarla
acil buluulması ve tüm dostları bun-

dan sonra yapılacak eyleme katılma
çarıları tüm yolculu-
umuz boyunca sürdü.

Biliyoruz ki; BU
DAHA BALANGIÇ!
MÜCADELEYE
DEVAM! TA K EME-
N KTDARI KURU-
LANA KADAR, HER
YER TAKSM HER
YER DREN BUN-
DAN BÖYLE!    

* * *    
12 Haziran 2013 günü Proleter Devrimci Duru

okurları, sviçre-Basel kentinde Clara Platza’da bir
açıklama yaptı. Taksim’deki çatımalarda yoldaımız
Zeynel Sarar’ın da aralarında bulunduu çok sayıda
kiinin yaralandıı belirtilen konuma, “örgütlenece-
iz, silahlanacaız, savaarak diktatörlüü yıkıp sos-
yalizmi kuracaız” ile son buldu.

Ertesi gün aynı yerde çadır kuruldu ve 15 Haziran
cumartesi günü saat 15.00-19.00 arasında Basel
Parlamentosu önünde yapılacak olan mitinge kadar
çadırlarda faaliyet sürdürüldü.

Basel’de bir araya gelen kurumlar ve duyarlı halk,
Türkiye’de on yıllardır katliamlar bata olmak üzere
çıkarılan faist i yasalarının yarattıı yaamın çekil-
mez hale getirilmesine karı toplandı. Komünist ve
devrimcilere dönük saldırılara, Kürt halkı üzerinde
süren asimilasyona, aydın-yazar-gazetecilere karı
baskılara, içi-emekçilere uygulan sindirme ve faist
teröre tepkilerini ortaya koydular. Türkiye’de artan bu
saldırıların yanı sıra özel yaama müdahalelerin ve
kentsel dönüüm adı altında park-bahçe-aaçlara
dek yok edilip yaam alanlarının talan edilmesinin
biriktirdii yıkıcı öfkenin villalara, gökdelenlere, saray-
lara karı kusması ile balayan büyük direnie destek
verildi, selam gönderildi.

Arkasına dünya içi ve emekçilerinin büyük deste-
ini alarak günlerce direnen halk, hiçbir eyin eskisi
gibi yürümesine izin vermeyeceini dosta-dümana
ilan etmitir. sviçre’de yaayan Türkiyeliler de bu
direnie selam durmu ve alanlarda yerini almıtır.
PDD okurları olarak biz de bu çalımaların içerisinde
etkin bir ekilde yerimizi aldık, bol miktarda propa-
ganda ve ajitasyon araçlarımızı kullandık ve ölüm yıl-
dönümü olan Fatih yoldaımızı andık.      

Hollanda’da destek eylemleri 
Bizler Hollanda'nın Nijmegen ehrinde yaayan,

Türkiye'den çeitli nedenlerle gelmi devrimci demo-
krat insanlarız.

Burada da Taksimde balayan direnii destekle-
mek amacıyla eylemler örgütlüyoruz...  ehrin en
kalabalık yerinde üçyüzelli dörtyüz kiilik bir kitle ile
gerçekletirdiimiz eylem oldu.... Eylemimiz halkın
deiik kesimlerinin birlemesiyle ortaklaa yapıldı,
halay ve sloganlarla oldukça cokulu bir havada
geçti... Burada da bir daha gördük ki insanların öfke-
si, sadece kapitalizmin doaya karı acımasız olması-
nın ötesinde, bugünkü gerici iktidarın giderek onları
bir cendere içine almasına karı derin bir öfke ve tep-
kiyi içeriyor... 

Burada ülkemizden uzakta, ama sizleri düünerek
ve sizlerin yanında olduumuzu hissederek güzel bir
eylem gerçekletirdik ve bunun devamının gelmesini
de umuyoruz. Mücadelenizde yanınızda olduumuzu
bildiriyor sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz...

Ortak oluturduumuz dayanıma gurubunun
imzasıyla Hollandaca, ngilizce ve Türkçe bildiriler
daıtıldı. Bildiride; Taksim’de yaanan polis iddeti ve
bu durumun Türkiye’nin her yerinde halkın ayaklan-
masına yol açtıı anlatıldıktan sonra, “Bize düen,
orada olamasak da Türkiye’nin hemen her yerinde
ortaya çıkan dayanımayı desteklemektir” denildi.

Nijmegen ve Arnhem Taksim Gezi Parkı
Dayanı"ması

Her Yer Taksim Her Yer Direni"!
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Taksim direni!i ve
SEND"KALARIN DURUMU

AKP hükümeti, Gezi Parkı’na
“Topçu Kılası”nı yeniden ina etmek,
AVM açmak istiyordu. Babakan
konumalarında sık sık böyle olmasını
buyuruyordu. Ama her eyin istedikleri,
buyurdukları gibi olmayacaını Gezi
Parkı’nda balayan direni bir kez daha
gösterdi.

Devrimciler, demokratlar, ilerici,
aydın ve sanatçılar, bu projeyi isteme-
diklerini baından beri söylediler. Parkın
aaçlarının kesilmesi üzerine çadır
kurarak nöbet tuttular. Devletin çadırlara vahice
saldırısı, eylemin rengini de deitirdi. Bir çevre
eylemi olmaktan çıktı, “Hükümet stifa” slogan-
larıyla do"rudan hükümeti hedefleyen bir halk
ayaklanmasına dönü!tü. Ülkenin dört bir yanında
kitleler sokaklara döküldü. “Her yer Taksim, her yer
direni” sloganı, sadece ülkede deil, dünyanın bir-
çok yerinde yankılandı. Türkiye topraklarında ilk kez
bu denli kitlesel, yaygın, militan bir genel direni
yaanıyordu. Eksik olan ise, genel grevdi.

* * * 
Direniin yönetim kademesi durumunda olan

“Taksim Dayanıma”da bu konu çokca tartııldı.
PDD ve DSB olarak, genel grev kararının alınması
üzerinde ısrarla durduk. Bu dorultuda daha direni-
in ilk günlerinde “Halk isyanının zaferi için; GENEL
GREV GENEL DREN!” balıklı bildirimiz çıkmıtı.
Onu çoaltıp daıttık, ozalit, pankart ve duvar yazı-
ları ile, “genel grev” çarısını her tarafa yaymaya
çalıtık. 

DSK ve KESK de bu platformun bileenleriydi.
Bileenlerden gelen baskı ve kendi üyelerinin de bu
yöndeki ısrarı üzerine, genel grev kararını almak
zorunda kaldılar. Türk- ve Hak- ise, zaten tavrını
hükümetten yana koymutu. (Türk- içindeki,
muhalif bir güç olarak ortaya çıkan Sendikal Güç
Birlii’nin tavrı ise, içler acısıydı. syan atei her yeri
tututurmuken, Güç Birlii adeta kabuuna çekil-
miti. Direni boyunca yaptıları tek eylem biçimi,
“duran insanlar”a katılmak oldu!) 

DSK ve KESK, söylemde iki kez genel grev
kararı aldılar. Ama ikisini de toplasan, ortada bir
grev görünmüyor. Yani “dostlar alı!-veri!te gör-
sün” misali kararlar oldu bunlar.

lkinde (4 Haziran) KESK bir günlük grev yapar-
ken, DSK iki saatlik grev yaptı. KESK’in zaten dire-
ni balamadan önce kendi sorunları için yapmayı
planladıı bir günlük “i bırakma” kararı vardı. Bunu
bir gün öncesine çekerek DSK’le birletirdiler ve
belli bir kitle ile Taksim’e yürüdüler. kincisinde ise
(17 Haziran) her iki konfederasyon tam gün grev
kararı aldılar. Fakat bu, adeta eylemi bitirmeye
dönük bir karara büründü.

Oysa KESK, Taksim alanına yapılan saldırıdan
sonra, “bir kez daha saldırı olursa, 240 bin üyemizle
üretimi-hizmeti durdurur, sokaa dökeriz” gibi
iddialı bir çıkı yapmıtı. Benzer ekilde DSK de
hükümeti uyarmıtı. Fakat bırakalım üretimi-hizmeti
durdurmayı, iyerlerine tebligat bile göndermedikle-

ri açıa çıktı. Grev kararı,
sadece kamuoyuna yapılan duyuru ile sınırlıydı,
üyelerine dorudan bir duyuru yapılmamıtı. Böyle
olunca sokaa çıkanlar da temsilcilerle, yöneticiler-
le sınırlı kaldı. Vali ile anlaıp, belli bir noktaya
kadar yürüdükten sonra, eylemi bitirdiler. 

* * *
Grev, i!çi ve emekçi memurların en etkili

silahlarından biridir. DSK ve KESK’in 17
Haziran’daki grevi ise, etkili bir silah olarak
de"il, direni!i etkisizle!tirmek için kullanılmı!tır.
Ve bunu bizzat bu konfederasyonların yönetimi
yapmıtır. 

Nasıl mı? yerlerine tebligat göndermeyerek,
üyelerine bildirmeyerek, her tarafta Taksim’e akın
akın yürüyüler yapılırken, militan sokak eylemleri
sürerken, devletin izin verdii yere kadar yürüyüp,
sonra da çekip giderek... 

Grev silahının içi bu denli boaltılırsa, inandırıcı-
lıı ve yaptırım gücü de kalmaz. Burjuvaziyi korkut-
maz, üyelerine ve genel olarak kitlelere güven ver-
mez. Bugüne dek “genel grevin ko!ulları yok”
diyerek, bu karardan hep uzak duruldu. Fakat
Gezi Parkı ile ba!layan genel direni! günlerinde,
ko!ullar son derece elveri!liydi. Di"er taraftan
bu sendikaların üyeleri de olan i!çi ve emekçi-
ler, zaten direni!in içindeydiler. Fakat gündüz
çalııyor, akamları alanlara çıkıyorlardı.
Bulundukları yerlerde protesto eylemlerine katılıyor,
çatımalara giriyorlardı. Ama bunu örgütlü oldukları
sendikalar aracılııyla deil, bireysel olarak yapıyor-
lardı. Daha da önemlisi, direnii iyerlerine taıya-
mamı oluyorlardı.

DSK ve KESK bata olmak üzere genel olarak
sendikaların kan kaybettii bir gerçektir. Devlet,
yasalarıyla, yalan ve demagojileriyle içi ve emekçi-
leri sendikasızlatırmak, örgütsüzletirmek için elin-
den geleni yapmıtır, yapmaktadır. 12 Eylül önce-
si, sendikalı sayısı 5 milyonu a!kınken, !imdi
toplam sendikalı oranı 800 bin civarındadır.
Aradan geçen 30 yıl boyunca içi ve emekçi sayısı-

nın ikiye katladıını da düünürsek,
yaanan gerilemenin devasa boyu-
tu ortaya çıkar.

Fakat ortaya çıkan bu tablo-
dan, sendika yöneticileri de
sorumludur.

Mücadeleyi geriye çeken pasif
tutumları, örgütlenmede gösterdik-
leri isteksizlik, kendiliinden direni-
e geçen içilerle bile yeterince ilgi-
lenmemeleri, devletle ve patronlarla
kurulan yakın ilikiler vb. içi ve

emekçileri sendikalardan soutmaktadır. 
Dier yandan genel içi-emekçi sayısı ile kıyas-

landıında sınırlı bir üyeye sahip olmalarına karın,
bu sınırlı üyeleri harekete geçirmek için gereken
çabayı da göstermezler. KESK, bırakalım 240 bin
üyesini, bunun onda birini bile greve katmamıtır.
DSK için de aynı ey fazlasıyla geçerlidir. 17
Haziran günü stiklal’de toplanan KESK kortejinin
sayısı bin civarında iken, ili’de toplanan DSK’in
sayısı 500 kadardı. Kaldı ki, bunların ezici çounlu-
unu devrimcilerin ve örgütsüz kitlelerin katılımı
oluturmutu. Ve o kitle, polis barikatlarının önünde
beklerken, onları orada bırakıp gittiler. 

* * *
Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Kitleler tarih

yazıyor. Kendi gücüne güven duygusunu ya!ı-
yor, moral üstünlü"ü ele geçiriyor. Ama i!çi sını-
fı bu büyük direni!e, sendikalarıyla örgütlü ola-
rak katılamıyor. 

çi sınıfının örgütlü katılımında ve genel grevde
yaanan bu eksiklikler, direniin geleceini de belir-
liyor. çi sınıfının dahil olmadıı bir direniin baarı
ansı sınırlıdır çünkü. Tarihte bunun pek çok örnei
vardır. Bırakalım gerilere gitmeyi, Arap halkının
isyanında da bunu somut olarak görürüz. Tunus’ta,
Mısır’da, içi sınıfının genel greve çıkarak, bu isya-
na güç vermesiyle, 40 yıllık diktatörler devrildi. 

Ülkemizde ya!anan genel direni!e de i!çi
sınıfı, genel grev silahıyla katılsaydı, hiç ku!ku-
suz direni!in boyutu ve sonuçları, çok farklı
olurdu. Dahası, içi ve emekçilerin bilinç ve örgüt-
lülük düzeyi geliir, bundan sonraki muharebelere
daha farklı girerlerdi. Bu eksiklik, hala yakıcı bir
ekilde kendini hissettirmektedir.

Hiç kukusuz bu durumun yaanmasında
komünist ve devrimcilerin sınıfla balarındaki zayıf-
lık, belirleyici bir faktördür. Fakat bu baın gelime-
si de böylesi anlarda doru kararlar alıp, yerinde
inisiyatifler koymaktan geçmektedir. 

Devrimci, demokrat öncü içiler, temsilciler,
ube bakanları, daha fazla öne çıkmalı, bu görevi
omuzlamalıdırlar. nisiyatifli davranıp sendikalarına
ve grev kararlarına sahip çıkmalıdırlar. Her tarafta
isyan atelerini yanarken, grev komiteleri olutur-
mak, grev silahını devreye sokmak, bir zorunluluk-
tur artık. Ve bunu baarmak da eskisi gibi zor
deildir. Yeter ki, koulların deitiini görelim,
daha inisiyatifli ve aktif olalım!

Türkiye topraklarında ilk kez bu denli kitlesel, yaygın, 
militan bir genel direni yaandı. Eksik olan ey ise, genel
grevdi... DSK ve KESK, iki kez genel grev kararı aldılar.

Ama ikisini de toplasan, ortada bir grev görünmüyor.
Grev silahının içi bu denli boaltılırsa, inandırıcılıı ve

yaptırım gücü de kalmaz. Burjuvaziyi korkutmaz, üyelerine
ve genel olarak kitlelere güven vermez. 
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Taksim-Gezi Parkı’nda AVM yapılması için
a#açların kesilmesiyle ba"layan direni", önce
tüm !stanbul’u, ardından Türkiye’yi sardı. Bunun
asıl nedeni, devletin en temel insani taleplere ve
en küçük direni"lere bile tahammülsüzlü#ü,
saldırganlı#ıdır. Biriken öfke patlamı" ve bir
isyana dönü"mü"tür. Önceki yıllar bir yana, son
bir ay içinde bile arka arkaya gelen saldırılar,
kitleleri çileden çıkarmaya yetmi"tir.  

Ba"langıçta Gezi Parkı ile sınırlı geli"en tepki,
polisin azgınca saldırısıyla eylemlerin çapını
büyütmekle kalmadı, niteli#ini, içeri#ini de
de#i"tirdi.

$imdi olay, Gezi Parkı’nı çoktan a"mı"tır. Eylemin temel sloganı
“Hükümet !stifa”dır. 

Bununla birlikte direni"in hemen kar"ılanması gereken somut
talepleri vardır, bunlar kar"ılanmalı ve garanti altına alınmalıdır. 

1- Gezi Parkı ba"ta olmak üzere Taksim projesi tümden iptal
edilmelidir. Hükümet yetkilileri, bunu kamuoyuna açıklamalıdır.   

2- Gözaltına alınanların hepsi derhal serbest bırakılmalı,
yaralıların her tür tedavisi yapılmalıdır.

3- Kitleye "iddet uygulayan polisler ve bu emri veren Vali,
Emniyet Müdürü hemen görevden alınmalı, haklarında soru"tuma
açılmalıdır. 

"!çiler, emekçiler, gençler!

Ülkemizde uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine büyük bir kitle

hareketi ya"anıyor. Milyonlar sokaklara döküldü, polisin üzerine yürü-

dü. Onca yaralanmaya, gözaltına, "iddete ra#men, günlerdir eylem-

ler sürüyor. 1 Mayıs kitlesinin korkusuzca direni"i, herkese örnek

oldu ve korku duvarları parçalandı! 

$u anda binlerce yaralı var, bunların içinde onlarcası yo#un

bakımda. Her an bir "ehit verilebilir. Ancak bilinmelidir ki, kitlelerin

gözünde ölüm küçüldükçe zafer yakınla"ır. Bu halk hareketi, hızla o

noktaya do#ru ilerlemektedir. 

Fakat kazanmak için bugün dek yapılanların üzerine çıkmak

gerekiyor. !"çiler "alteri indirmeli, hayat durmalıdır! Ba"ta D!SK ve

KESK olmak üzere sendikalar, hemen genel grev kararı almalı ve

ya"ama geçirmelidir. Direni"in kaderi, bu adıma ba#lıdır.  

!"çi ve emekçiler, sendikalar üzerinde baskı kurmalı ve genel

grevi ba"latmalıdır. Genel grev, genel direni" ve genel boykotla birle-

"erek, ya"amın bütün alanlarını kaplamalıdır. Sadece hükümetin

dü"mesi de#il, bugüne dek gaspedilmi" haklarımızın geri alınması

da, yeni haklar elde edebilmek de buradan geçmektedir.
$anlı 15-16 Haziran Direni"inin yıldönümüne yakla"ırken, yakla-

"ık 40 yıl sonra i"çi ve emekçilerin tarihine bir "anlı sayfa daha
eklenmi"tir. !"çi sınıfı bir kez daha önder rolünü oynamalı, bu büyük
halk hareketini zafere ta"ımalıdır! 

Hükümet "stifa!

Kahrolsun Fa!izm!

Kahrolsun Emperyalist Sava!!

Sava!a ve Fa!izme kar!ı GENEL GREV GENEL D"REN"#!

3 Haziran 2013

Proleter
DEVRMC DURU

Halk isyanının zaferi için
GENEL GREV-GENEL DREN!

15 Mayıs’ta ba!layan Hava Yolları
grevi, THY Genel Merkezi önünde
sürüyor. Grev, i!çileri temsilen Hava-"!
Sendikası ile THY (Türk Hava Yolları)
!irketi arasında yapılan T"S görü!mele-
rinde, THY yöneticilerinin i!çilerin tale-
binin kabul etmemesi üze-rine ba!la-
mı!tı. Grev öncesi de i!ten atılan 305
i!çinin direni!i vardı. T"S’teki tıkanma
üzerine, bu direni!le grev bir-
le!ti.

Gelinen a!amada,
THY yöneticilerinin
Hava-"!’in taleplerine
kulaklarını tıkaması
devam ediyor. THY
yönetimi, bu i!yerin-
de sendikayı silmek,
i!çileri örgütsüz bırak-
mak isityor. Sendikacıların
görü!me talebine bile yanıt ver-
miyor. Geçti#imiz günlerde, i!çilerin
görü!me talebine olumlu yanıt vermi!.
Sendikanın da bilgisi dahilinde bu i!çi-
lerle iki kez görüm!e yapılmı!, fakat
onlardan da herhangi bir sonuç çıkma-
mı!. "!çiler, sonuç alana kadar grevi
sürdüreceklerini belirtiyorlar.

THY yönetimi bir yandan sendikayı
uzla!mazlıkla suçlarken, bir yandan da
“i!çiler greve katılmadılar, uçu!lar aksa-
madan devam ediyor” diyerek, grevin
etkisiz oldu#unu yaymaya çalı!ıyor.
Fakat yapılan uçu!ların nasıl gerçekle!-
ti#ini açıklamıyor. Hava-"! sendikasının
ba!ından beri belirtti#i gibi, yeni ele-
man olarak i!e giren, tecrübesiz ki!iler,
grev kırıcılı#ı yapıyorlar. 

Grev yerinde görü!tü#ümüz sendi-
kanın “örgütlenme ve e#itim uzmanı”
Adnan Alin, THY yöneticilerinin suç
i!ledi#ini söyledi. “THY yönetimi grev
kırıcılı#ına devam ediyor, bine yakın
yeni elamanı i!e aldılar, bu yasalara
göre suçtur” diyor. "!lenen suçun tespi-
ti için mahkemeye !ikayette bulunduk-

larını, bir ay sonra bilirki!i heyeti geldi-
#ini, bilirki!i heyetinin hazırladı#ı rapo-
run da sendikayı do#ruladı#ını belirtti.
Adnan Alin, raporu mahkemeye vere-
rek dava açtıklarını ve sonucu bekle-
diklerini söyledi. 

Ayrıca THY yönetiminin bir önceki
T"S’te kabul etti#i anla!malara aykırı
davrandı#ını belirtiyorlar. Mesela 36

saatlik dinlenme maddesine
uyulmuyor. "!çiler dinlen-

dirilmeden çalı!tırılıyor-
lar.

"!ten atılan 305
i!çinin bekleyi!leri de
sürüyor. Açılan i!e
iade davalarında 100

i!çiye i!e iade kararı
çıkmasına ra#men, i!çi-

ler geri alınmadı. THY
yönetimi, bu i!çilere tazminat

verece#ini söylemi!, bazı i!çilerin hesa-
bına para yatırılmı!.

Direni!teki i!çiler, Taksim Gezi
Parkı’ndaki eylemlere de katıldılar.
Orada çadır kurdular, bildiriler da#ıttı-
lar. O atmosferin i!çileri olumlu etkile-
di#ini, çatı!malarda yer aldıklarını söy-
lüyorlar. Fakat Hava-"! grevine destek
ve dayanı!ma, ilk günlere oranla olduk-
ça azalmı! durumda. Geçti#imiz gün-
lerde Hava-"!’in de bile!eni oldu#u
Sendikal Güç Birli#i’nin dayanı!ma
ziyareti oldu. Ayrıca Gezi direni!i ile
dayanı!ma için Türkiye’ye gelen
Dünya ve Avrupa Sendikalar Birli#i de,
grevdeki i!çileri ziyaret etti. Keza dev-
rimci kurumların da ziyaretleri sürüyor.

“Grev yeri bayram yeri” diye geçer
türküde. Bu bayram, mücadele ate!le-
rinin yandı#ı, kavga !iarlarının yükseldi-
#i bayramdır. Bekleyi! hali, grevi gide-
rek sönümlendirmekte, destek ve
dayanı!mayı da azaltmaktadır. THY
grevinin yeni biçimlerle canlandırılma-
sına ihtiyaç vardır.  

PDD’nin direni!in ilk 
günlerinde çıkan bildirisi

THY grevi devam ediyor
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PKK ile ba"latılan “çözüm süreci”nin
önemli bir parçası olarak devreye soku-
lan “akil insanlar” iki ay olarak belirlenen
görev sürelerini tamamladılar.
Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde 9’ar ki"ilik
gruplar halinde toplam 63 ki"iden olu-
"an “akil insan” heyetleri, 26 Haziran’da
Ba"bakan’a nihai raporlarını sundular. 

Yakla"ık 35 bin ki"iyle görü"tüklerini
söyleyen “akil insanlar”, her biri 40-50 sayfadan
olu"an 7 ayrı rapor hazırladı. Hükümet de bu
raporları inceleyerek, tek bir rapor haline getire-
ce#ini duyurdu. 

Sonuçta hükümet, kendi bildi#i "ekilde raporu
hazırlayacak. Artık “akiller”le i"i bitti! 

Esasında “akil”lerin i!i, Gezi Parkı’yla ba!-
layıp tüm ülkeyi saran büyük halk direni!iyle
birlikte bitti. Direni", her "eyi oldu#u gibi “akil-
ler”in de gerçek yüzünü ortaya serdi. Ve AKP’den
polis te"kilatına kadar birçok kurumu parçaladı#ı
gibi, “akilleri” de parçalayıp da#ıttı. 

Zaten ba"ından beri kimi “akil”ler, çalı"malara
katılmayarak fiilen dı"ına dü"mü"lerdi. Direni!
sonrası ise arka arkaya gelen istifalarla yeni
fireler verdi ve dökülme ba!ladı. 

* * *
Direni"in patlak vermesiyle birlikte, yakla"ık 20

gün boyunca “çözüm süreci”nin gelece#i belirsiz
bir hale bürünmü"tü. Ülkenin, hatta dünyanın gün-
demi direni" olunca, do#al olarak di#er bütün
sorunlar geri plana dü"tü. Buradan hareketle BDP,
direni"in “çözüm süreci”ni sabote etmek isteyen

güçler tarafından çıkarıldı#ını söyleyerek, AKP ile
benzer bir yakla"ıma girdi. Öcalan ve
Karayılan’dan gelen mesajlar sonrası, belli bir tavır
de#i"ikli#i olduysa da, direni"e mesafeli yakla"ma-
yı sürdürdüler.

Direni"in polis baskınıyla bastırılması ve farklı
"ekiller alarak devam etmesinin ardından BDP,
hükümeti bu konuda sıkı"tırmaya ba"ladı. Süreçte
birinci a"amanın tamamlandı#ı, PKK’nin büyük
oranda çekildi#i, "imdi ikinci a"amanın ba"laması
gerekti#i, adım atma sırasının hükümette oldu#unu
yineledi. Daha önce hükümete sundukları 25 mad-
delik talebin bir an evvel görü"ülmesini istedi.

Meclis’in Temmuz ayında tatile girmesine
kar"ı çıkarak, bu yaz çalı"ması gerekti#ini
belirti. 

Direni"le iyice bunalan AKP hükümeti,
en azından bu a"amada BDP’yi kar"ısına
almamaya çalı"tı. Sürecin devam etti#ini
söyleyerek, yatı"tırma politikası izledi. Bunun
bir kanıtı olarak, 26 Haziran’da “akil insanla-
rı” toplantıya ça#ırdı ve nihai raporlarını sun-

malarını istedi. Yine Dolmabahçe’deki Ba"bakanlık
Çalı"ma Ofisi’nde gerçekle"en bu toplantıya “akil-
ler” 4 fireyle katıldılar.

Hazırlanan raporlarda, “anadilde e$itim
hakkı, KCK’li tutsakların serbest bırakılması,
genel af, özerklik, seçim barajının dü!mesi,
koruculu$un kaldırılması” gibi talepler bulunu-
yor. Ba!bakan ise, “seçim barajının dü!mesi-
nin ve anadilde e$itimin sözkonusu olmayaca-
$ını” bildirdi. 

Böylece, “akil insanlar” görevini tamamlamı"
oldu! Fakat ilk tepkilerden bile anla"ılaca#ı üzere,
sunulan raporların kıymeti harbiyesi yok! Gerçekte
“akil insanlar”la yapılan, Kürt sorunu çözülecekmi"
gibi bir yanılsama yaratıp kitleleri oyalamaktan iba-
retti. Ve bunu bir süreli#ine ba"ardılar da. Fakat
büyük halk direni!inin patlak vermesiyle birlik-
te, hem hükümetin, hem de “akil insanlar”ın
makyajı döküldü.

* * *
Kuruldu#u andan itibaren sürekli tartı"malara

konu olan “akil insanlar”, hükümetin do#rudan ata-
dı#ı ki"ilerden olu"tu#u için “hükümetin akilleri” ola-

rak adlandırılmı" ve gittikleri birçok yerde tepkiy-
le, protestolarla kar"ıla"mı"tı. Bu tepki ve protes-
tolar, daha çok "oven-miliyetçi kesimlerden geli-
yordu. 

31 Mayıs’ta ba"layan halk hareketinden
sonra, direni"e katılan herkesin tepkisini topladı-
lar. Çünkü direni" boyunca “akil insanlar”dan hiç
ses çıkmadı. Sözde misyonları barı"ı, demokrasi-
yi savunmaktı; günlerce estirilen teröre, polis
vah"etine, Ba"bakan’ın kı"kırtıcı sözlerine, hiç bir
tepki göstermediler. 

“Akil insanlar” içinde yer alan, ama kendini
demokrat, ilerici gösterenler, do#al olarak daha
fazla tepkiyi üzerlerinde topladılar. Onlar da görü-
nü"teki kimliklerini koruyabilmek için bazı hamle-
ler yaptılar. Baskın Oran, Murat Belge gibi isim-
ler, “akil adam”lıktan istifa ettiklerini duyurdular
mesela. ‘78’liler Vakfı Ba"kanı Celalettin Can ise,
“akilleri” Gezi Parkı’nda yapılanlara kar"ı tavır
almaya ça#ırdı#ını, ancak büyük ço#unlu#unun
sessiz kalarak, bir kısmının ise açıktan kar"ı
çıkarak, gelmediklerini açıkladı. Buna kar"ın Can,
“akil insanlar”dan istifa bile etmedi.

Direni! sonrası yapılan bu açıklamalar, ya
da istifalar, tabi ki onları kurtaramıyor. Bu süre
boyunca AKP’nin “akilli#i”ni üstlendiler, onun
“demokrat”,  Kürt sorununu çözecek bir hükümet
olarak görülmesini, ömrünü biraz daha uzatması-
nı sa#ladılar. Kitlelerin bu "ekilde aldatılmasında
görev aldılar. $imdi AKP’nin yüzü direni"le birlik-
te iyice açı#a çıkınca ve artık gidici oldu#u anla-
"ılınca, batan gemiyi ilk terkeden fareler misali
birer birer kaçıyorlar. 

Ama böyle yaparak aklanacaklarını sanıyor-
larsa yanılıyorlar! Onlar boyunlarına astıkları “akil
insan” yaftasını hep ta"ıyacaklar! 

Kazova Tekstil i!çileri Kazova Tekstil i!çileri 
süresiz açlık grevindesüresiz açlık grevinde
4 aylık alacakları verilmedii için direnie balayan

ili'deki Kazova tekstil içileri açlık grevine baladı-
lar. Direnite 70'li günleri geride bırakan içiler, 28
Haziran'da fabrikayı igal ederek, taleplerini bir kez
daha haykırdılar. Her çaramba günü ili Camisi
önünde toplanan içiler, fabrikanın önündeki direni
çadırına yürüyor. Talepleri karılanıncaya kadar

eylemlerine devam ettireceklerini belirtiyorlar. Fabrika igali sırasında Bomonti çevresinde
çalıan birçok tekstil içisi de, eyleme alkılarıyla destek verdiler. Kazova Tekstil,
Bomonti'de yiniyet Sokak'ta. çilere destek ziyaretleri de gerçekletiriliyor. 

FCMP-TR Metal i!çileri FCMP-TR Metal i!çileri 
BM#S'te örgütlendi i!ten atıldıBM#S'te örgütlendi i!ten atıldı
Manisa Turgutlu'da kurulu olan Fransız serma-

yeli FCMP-TR Metal fabrikasında 2011 yılından iti-
baren Birleik Metal- Sendikasında örgütlenen
içiler, geçen yıl ilk TS'i imzalamıtı. Ancak fabri-
ka yönetimi 21 içiyi 1 Austos 2012 tarihinde
ekonomik kriz bahanesiyle iten attı. Sendika
yöneticileri ve patron arasında yapılan görümele-
rin ardından içilerin bir kısmı geri alındı. Sendikal örigütlenmeye karı fabrika yönetimi-
nin saldırgan tutumları zaman içinde artarken, 28 Haziran'da iyeri temsilcilerinin de
bulunduu 34 içi iten atıldı. Bu saldırılara karı ise içiler fabrika önüne direni çadırı
kurarak, haklarına ve sendikalarına sahip çıkacaklarını belirttiler.

Ç DRENLER SÜRÜYOR

“Akil”lerin 
ii bitti!
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Patronlar kulübü TÜSAD, Haziran
ayında Kürdistan’a çıkarma yaptı.
TÜSAD Bakanı Muharrem
Yılmaz bata olmak üzere,
Güler Sabancı, Mustafa Koç,
Ümit Boyner, Nihat Özdemir
gibi, ibirlikçi tekelci burjuvazi-
nin “aır topları” Cizre’ye gide-
rek “i dünyası zirvesi”ni orada
gerçekletirdiler. 

TÜSAD Bakanı, “çözüm süreci-
nin iktisadi ayaını güçlendirmek ve sahip-
lenmek amacıyla” bölgeyi temsilen Cizre’ye gittik-
lerini açıkladı. Cizre’de yaptıı konumada da
“çözüme yatırıma geldik” dedi. 

Ardından ABD Büyükelçisi Ricciardone, Kürt
illerini kapsayan bir geziye çıktı. Sadece ibirlikçile-
rinin gözlemlemesiyle yetinmeyerek, bizzat kendi
gözlemlerini yaptı. Ve gerek TÜSAD, gerekse
Ricciardone, Kürt Belediye Bakanları ve Kürt bur-
juvaları tarafından büyük bir memnuniyetle karı-
landı.

* * *
Hatırlanacaı gibi, “çözüm süreci” baladıı

zaman, TÜSAD’tan büyük bir destek gelmiti.
Sabancı Holding adına konuan Güler Sabancı,
“bu Türkiye’yi uçurur” diyerek, sevincini ortaya
koymutu. Güler Sabancı, Cizre’de bir gazetecinin
sorusuna verdii yanıtta; “dünya konjonktürü sıkın-
tılı bir döneme giriyor, likidite azalınca bizim gibi
ülkelerde dengelere dikkat etmek lazım, barı" süre-
ci bu açıdan da çok büyük önem ta"ıyor” dedi.
(Milliyet 26 Haziran 2013)  

Kürt bölgesine “Türkiye’nin Çin’i” olarak bakan
burjuvalar, açılan yeni pazarla, içlerine dütükleri
krizi amak istediklerini çok açık ifade ediyorlar.
Güler Sabancı aynı konumanın devamında;
“Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak yeni bir
ivmeye ihtiyacı var. Bu da ancak barı" sürecinin
tamamlanmasıyla mümkün” diyerek, “çözüm süre-
ci”ne neden bu kadar destek verdiklerini ortaya
koyuyor.  

Bu ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici tabii.
Gezi Parkı ile birlikte tüm ülkeyi kaplayan büyük
direni!, “çözüm süreci”ni arka plana itti.
Dahası, AKP hükümetinin sarsılması, sürecin
tümden ortadan kalkabilece"i riskini büyüttü.
BDP’den de bu yönde yakınmalar olmu ve hükü-
metten adım atması istenmiti. 

Kısacası, sürecin devam edip etmeyece"i
konusunda ku!kuların iyice arttı"ı bir dönemde,
i!birlikçi tekelci burjuvazinin temsilcileri, bunun
sürmesinden yana olduklarını bizzat kendileri
bölgeye giderek göstermi! oldular. Bu aynı
zamanda hükümete de bir mesajdı. Zaten hemen
ardından Babakan’dan AKP yetkililerine kadar,
sürecin devam ettiine dair demeçler geldi. Ve
yine BDP’den bir heyet mralı’ya gönderildi.

* * *
birlikçi tekelci burjuvazinin, bu sürece neden

destek verdii çok açık. Onlar
Kürdistan’ı yeni sömürü alanı ola-

rak görüyor, hammadde kay-
nakları ve ucuz igücü ile,
içlerine dütükleri kriz orta-
mında bir can simidi olarak
bakıyorlar. Bu konuda yalnız
da deiller. Kürt burjuvaları

da oldukça itahlı. Zaten böyle
bir “zirve”ye ev sahiplii yapan,

TÜSAD’ı davet eden de, Cizreli bir
iadamı olan Tarkan Kadoolu. Kadoolu

da bir TÜSAD üyesi. 
Kürt illerindeki “i!adamları dernekleri” ba!-

kanları, “çözüm süreci” ile birlikte önlerinin açı-
laca"ını dü!ünüyor. Kürt halkının yüzde 70’lere
ula!an bir ölçekte i!çile!mi! oldu"u saptanmı!
durumda. Gerek emperyalist tekeller, gerekse
ibirlikçi burjuvalar, Kürt iadamları üzerinden
sömürülerini gerçekletiriyorlar. LCW, Mango,
Zara, Kiılı gibi firmalar, Batmanlı Kürt burjuvalarla
“alt sözleme” yaparak, fason çalıtırıyorlar. Kürt
illeri için tekstil, hizmet sektörü gibi emek younluk
yatırımlar tevik ediliyor. 

Batman’da 2 binden fazla kiinin teks-
tilde çalıtıını söyleyen ve bu konuda tez
hazırlayan Azize Aslan, bölgede büyük bir
yoksullukla karılatıını belirttikten sonra
unları söylüyor: “Orada herkes Kürt ve
akraba. Onları çalı"tıracak olan ki"inin Kürt
olması gerekiyor. O yüzden batıdan bir
i"veren gelirse, yerelde bir Kürt i"verenle
ortaklık kuracaktır… Çalı"anlar genelde
kadın ve 300-400 liraya çalı"ırlar. Ücret
pazarlıı sözkonusu deil, akraba baıyla
çalı"ıyor. Ay sonunda eline ne verirlerse
ona tabi olmak zorunda kalıyor.” (Gündem,
22 Mayıs 2013)

Kürt illerindeki Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) üzerine aratırma yapan
Nevra Akdemir ise, “yapılan yatırımlar,
geçici i"lerdir ve kadınların daha younluklu
çalı"tıı i"ler öne çıkıyor; tekstil, çarı mer-
kezleri ve salık” diyor ve gördüü manza-
rayı çok çarpıcı biçimde ifade ediyor:
“Diyarbakır OSB’de gördüüm i"yerleri en
eski makinalarda çalı"ılıyor. Bütün i"çilerin
eli yaralıydı, parmakla kesikti.” (aynı yer)

* * *
Kısacası Kürt halkının özgürlük ve

barı! tutkusu, Türk ve Kürt burjuvaları
tarafından bu !ekilde sömürülüyor.
Onların çektikleri acılar, döktükleri gözyaı,
kimileri için ihaleye, kara, paraya havale
edilen duygular oluyor. 

Ulusal sorun, bir yerde burjuvaların
kendi pazarına hakim olabilme sorunudur.
Ulusal kurtulu hareketlerine de bunun için
destek verirler. Ancak Türkiye’de Kürt ve
Türk burjuvaları iç içe geçmi!tir. Ve

bunlar do"rudan emperyalizmle ba"lantılıdır.
Sözkonusu “çözüm süreci” de emperyalistlerin
ve i!birlikçilerinin iste"i do"rultuda geli!ti.
Dolayısıyla ondan en fazla nasiplenen, bu kesimler
olacaktır. 

Dier yandan günümüzde emperyalizmden
baımsız bir “ulusal burjuvazi” sözkonusu deildir.
Sosyalizm hedefiyle bir devrim gerçeklemedii
sürece, Kürt halkına sunulan her çözüm, burjuvazi-
ye yarayacaktır. Sömürü ve zulmü Türk ya da Kürt
burjuvasının yapması, halkın çekecei acıyı azalt-
maz. En son Güney Afrika Cumhuriyeti örneinde
gördüümüz gibi, egemenlerin rengi deimitir,
fakat içi ve emekçilerin üzerindeki baskı ve sömü-
rü deimemitir. Öyle ki greve çıkan maden içi-
lerine, siyahların elindeki yönetimin emriyle, siyahi
polisler ate açmı 34 içiyi katletmitir. Buna
Filistin’den Latin Amerika’ya daha pek çok örnek
verilebilir. 

Kürt halkının kurtuluu devrimledir. Bunun
dıındaki tüm çözüm önerileri, sömürünün biçim
deitirerek devamından ibarettir.

TÜSAD’ın Cizre “zirvesi” 

Diyarbakır’ın Lice ilçesine balı Kayacık köyündeki karakol inaatını
protesto etmek için karakola yürüyen halkın üzerine ate açıldı. Medeni
Yıldırım adındaki 18 yaındaki genç, açılan ate sonucu yaamını yitir-
di. kisi aır olmak üzere 10 kii de yaralandı.

Olay üzerine devletin çeitli yetkilileri, her zaman olduu gibi yalan
ve demagojiye bavurdular. “Göstericiler, birbirini vurmular,” “olayın
nedeni uyuturucu ticareti” gibi gayri ciddi laflar sarfettiler. Olayın
yaandıı karakola giden avukatlar, jandarmanın “suç delilleri”ni topla-
dıını ve adeta kendilerini karakola hapsettiklerini söyledi. BDP
Ebakanı Selahattin Demirta da karakol komutanının görevden alın-
masını, katilin cezalandırılmasını istedi. Ardandan BDP, “hükümet adım
at” mitinglerini balattı. 

Bilindii gibi newrozdan bu yana “çözüm süreci” denilen bir döne-
me girilmiti. PKK gerillaları sınırdıına çıkmaya baladı. Fakat geçen
süre zarfında devletin operasyonları devam etti. Yeni karakollar ina
edilmeye, korucular güçlendirilmeye çalııldı. Buna büyük bir tepki gös-
teren Kürt halkı, karakolların bulunduu yerlere doru yürüyüler ger-
çekletirdiler, protesto eylemleri yaptılar. 

Bunlardan biri de Lice’de yapıldı. Fakat kitlenin üzerine ate açıldı
ve Medeni Yıldırım katledildi. Bu saldırıyı kınamak ve Medeni Yıldırım’ı
anmak için yurdun dört bir yanında eylemler gerçekleti. stanbul
Taksim’de halen sürmekte olan Gezi direnii ile de birleen bu eylem-
de, “Taksim-Lice omuz omuza” sloganı atıldı. 

Lice’de jandarma terörü



Mısır’da ayaklanan kitleler, iki
buçuk yıl sonra, bir kere daha
Tahrir Meydanı’nı doldurdu.
Mübarek’i deviren Mısır halkı, bu
defa da Müslüman Kardeler’in
(MK) yönetimine bakaldırmıtı.
Kitlelerin hükümeti devirmesinin, kendisi için de en
büyük tehdit olduunu bilen Mısır ordusu ise, ger-
çekletirdii bir darbe ile Cumhurbakanı Mursi’yi
tutukladı. Böylece kitleler, bir taraftan Müslüman
Kardeler’in eriatçı yönetiminin baskısı, dier taraf-
tan ordunun terörü ikilemi arasına sıkıtırıldılar. 

lk ayaklanması Müslüman Kardeler tarafından
çalınan Mısır halkının ikinci ayaklanması da, ordu
tarafından gaspedilmi oldu.  

Müslüman Karde!ler’in “ma"duriyet”i
Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesinin ardından,

MK, askeri darbe karıtı bir söylemle kamuoyu olu-
turmak için harekete geçti. “Seçimle gelmi” yöneti-
cilerin darbe ile gönderilmesi üzerinden, yaygın bir
“maduriyet” kampanyası balattılar. 

25 Ocak 2011 tarihinde gerçekleen büyük
ayaklanmayı hatırlamayanlar için, bu kampanya belli
düzeyde inandırıcı olabilir. Ancak gerçek durum bu
deil. Ayaklanmanın sonucunda eski diktatör
Mübarek’in devrilecei kesinleinceye kadar, MK
eylemlerden uzak durdu. Hatta bu dönemde,
Mübarek ile çeitli görümeler, anlamalar gerçek-
letirmeye, eylemlerin gücünden faydalanarak ken-
dileri için birtakım kazanımlar elde etmeye çalıtılar.
Ancak Mübarek’in devrilecei kesinletiinde,
eylemlerde boy göstermeye baladılar. Sonrasında
ise, iktidarı ele geçirmek için bütün güçleriyle yük-
lendiler. 

Kitlelerin örgütsüzlüü en büyük avantajlarıydı.
Kendileri ise örgütlü bir güce sahiptiler. Bundan fay-
dalanarak, bir taraftan emperyalistlerle pazarlıklar
yürüterek, dier taraftan çeitli maniplasyon ve
demagojilerle kitleleri uyutarak yönetimi ele geçir-
meyi baardılar. 

Aslında seçimleri kazanmı olmaları da son dere-
ce aibeliydi. En bata, kitlelerin önemli bir kısmı
boykot vb. nedenlerle seçimlere katılmamıtı.
Müslüman Kardeler’in kazandıı seçimlerde, katılım
düzeyi yüzde 50’leri ancak geçiyordu. kincisi, her
türlü seçim hilesini pervasızlıkla gerçekletirmilerdi.
Ancak bunlar gözlerden gizlendi. Keza, 25 Ocak
2011 ayaklanmasının ardından gerçekleen askeri
cuntaya karı kitlelerin tepkisini de kendi potalarında
eritecek argümanları da bol keseden kullandılar.
Sonuçta, tıpkı Türkiye’de AKP’nin yaptıı gibi,
“çounluun iktidarı” olarak devlet kurumlarına yer-
lemeye ve kendi çıkarlarına uygun düzenlemeleri
yapmaya baladılar. 

En çok tepki çeken adımlardan biri yeni anaya-
sanın hazırlanması oldu. Tahrir sonrasında kitleler
zaten yeni bir anayasa oluturulmasını istiyorlardı.
Ancak bunun hazırlanması sürecinde Mursi “önceli-
imiz eriattır” açıklamasını yapınca, liberal ve solcu
kesimler anayasa hazırlama komisyonundan çekildi-
ler. Ve Mursi, kendisine diktatörlük yetkileri veren,
kararlarını tartıılmaz hale getiren, üstelik de eriat
hükümleriyle yorulmu anayasayı Aralık 2012’de
referandumdan geçirerek yasalatırdı. Bu anayasa,
sadece laik liberal ve solcu kesimlerin deil, nüfu-
sun yüzde 10’unu oluturan Kıpti azınlıın da tepki-
sini çekti. 

Yargının muhalefetini kırmak için yargıda kendi
yandalarını atamasının arkasından, son vali atama-
ları (özellikle de Luksor’da katliamcı olarak bilinen
Adil Hayat’ın bu kente vali olarak atanması) öfkenin
alevini yükselten etkenler oldu. Medya üzerinde kur-
duu baskı, eletiren herkesin cezalandırılması, kit-
lelere yine Mübarek dönemini hatırlatan ve Mursi’ye
karı direniin zeminin oluturan bir tutumdu. 

Yanısıra, ülkede genel olarak güvenlik sorunun
artması, birçok bölgede çeteleen silahlı güçlerin
denetimi ele geçirmesi, kadınlara dönük saldırganlı-
ın boyutları (bu devlet tarafından da körükleniyor-
du; mesela gözaltına alınan kadınlara bekaret kont-
rolü yapılması çok tartıılmıtı) kitlelerde honutsuz-
lukları derinletirdi. 

Siyasal alanda hak ve özgürlüklerin sürekli olarak
kısıtlanması, ekonomik krizle de birleti. sizlik ve
yoksulluktaki artı, elektrik ve su kesintileri, benzine
ulama zorlukları, yaam koullarını giderek daha da
kötületirdi. Üstelik, eriatçı örgütlerin genelinde var
olan, kitlelere “sadakacı” yardım daıtımı ve “sosyal
dayanıma” gibi yönleriyle bilinen bir örgüt olan MK,
iktidara yerletikleri andan itibaren “soyguncu” ve
rantiyeci yönleriyle öne çıkmaya baladılar. Bu
durum, MK’ya yakın olan kitlelerde bile honutsuzlu-
u arttırdı. Yoksulluk, tepkinin en çok biriktii alan
oldu.  

Bütün bu süreç, El Ezher gibi radikal islamcı kimi
çevrelerin, meclisteki sandalyelerin yüzde 25’ini
almı olan Selefi grubun ve hıristiyan kilisesinin de
Mursi karıtı harekete (eylemlere aktif olarak olmasa
bile) katılmasına neden oldu. Müslüman Kardeler,
yalnızlatı. 

Mısır halkı, Tahrir’de balayan ayaklanma ile bir-
likte, sokaklara alımıtı. Ayaklanma günlerinde
yaadıı özgürlük ortamını, önce askeri cunta, arka-
sından Mursi-Müslüman Kardeler döneminde kay-
betmekteydi. Özgürlüün tadına bir kere varmı olan
kitleler, tam da bu nedenle, sonrasındaki baskı
dönemine karı çok daha büyük bir tepki verdiler.
Mısır’daki resmi kayıtlara göre, Mursi’nin cumhur-
bakanı olmasından itibaren geçen bir yıllık sürede,
ülke genelinde toplamda 14 bin 530 eylem gerçek-
letirildi, bunlara yaklaık 24 milyon insan katıldı,
Mursi’nin istifası için 22 milyon imza toplandı. Hatta
Mursi’nin “seçim zaferi” kazandıını iddia ettii
ehirlerde bile büyük gösteriler gerçekletirildi. 

Sonuçta, Mursi’nin seçimleri kazandıı gün iste-
dii “365 gün”lük süre dolunca, kitleler bütün birik-
mi tepkileri ortaya dökmek, Mursi’nin baarısızlıını

ilan etmek ve hükümeti devirmek için
sokaklara döküldüler. 

AKP’nin tutumu
Müslüman Kardeler’e Mısır’da

indirilen darbe, AKP’den büyük tepki
aldı. Bu durum, AKP’nin, hem ülke içinde, hem de
uluslararası kamuoyunda, kendi geleceine ilikin
kaygılarıyla dorudan balantılıydı. 

En bata, Mursi’nin bir kitle hareketinin ardından
devrilmi olması bir panik yarattı. Tahrir ile aynı gün-
lerde, Taksim merkezli balayan ve bütün ülkeyi
saran, “Hükümet istifa” sloganının çevresinde geli-
en çok güçlü kitle eylemleri oluyordu ülkemizde de. 

kincisi, AKP onbir yıllık hükümet pratiini “ma-
duriyet” edebiyatı üzerine kurmu, bütün argüman-
larını “askeri vesayet” karıtlıına odaklamı, ama
bir taraftan da asker-polis gücünü artımı, devletin
her kademesini kendine göre yeniden ekillendirme-
ye çalımıtı. Taksim eylemleri bu gerçein, AKP’nin
ve devletin gerçek katliamcı-terörcü yüzünün ortaya
çıkmasına, kendisine oy verenler dahil çok geni bir
kesim içinde tehir olmasına neden oldu. 

Bu benzerlikler, AKP’yi en bata kendisine yöne-
len kitle hareketinin yönüne ilikin olarak kaygılan-
dırdı. Bir dier kaygısı ise, Ortadou dengelerinde
kurmaya çalıtıı taların, Müslüman Kardeler ile
birlikte yuvarlanmaya balamasıydı. 

Ortadou’da “Sünni hattı” kurma çalımasının
önemli bir unsuruydu Müslüman Kardeler. Suriye,
ran, Lübnan ve Irak iilerinin karısında, ABD bu
“Sünni hattı”nı çıkartıyor, mezhepsel bölünmeyi öne
çıkararak bölge halklarını kendi emperyalist çıkarları-
na yedeklemeye çalııyordu. 

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin merkezde
durduu bu kesimin ilk baarısı, Hamas’ı ran’dan
uzaklatırmak olmutu. Öyle ki, Hamas Suriye’deki
bürosunu Katar’a taımıtı.  

Keza Suriye’deki savata, Müslüman Kardeler
önemli bir role sahipti. Katar ve Türkiye’nin yanısıra,
Mısır da bu savaa önemli bir destek sunuyordu. Bu
kesimin güç kaybı, Suriye’deki radikal islamcıların
da etkilenmesine neden olacaktır. Suriye’deki sava-
ın dengeleri, Türkiye’de AKP’nin sarsılmasından,
Mısır’da ise Mursi’nin devrilmesinden dolayı, siyasal
gücünde önemli bir darbelenme yaayacaktır.  

* * *
Mısır’da 3 Temmuz günü askeri darbenin ger-

çeklemesinin ardından, Mursi ve Müslüman
Kardeler direnme kararı aldılar. Mursi karıtları
Tahrir’de eylemler gerçekletirirken, Mursi yandala-
rı da 15 km uzakta Adeviye Meydanı’nda toplandı-
lar. 2011 Ocak ayında Tahrir’deki eylemcilere saldı-
ran “baltacılar”, bugün eylemin parçası haline gel-
mi durumda. MK ise direni çarısı gerçekletiriyor,
silahlı gücünü harekete geçiriyor ve cunta karıtlarını
yanına toplamaya çalııyor. Buna karılık cunta,
vahetini arttırıyor. lk anda yapılan saldırılarda,
onlarca kii yaamını yitirdi. 

Geçmite diktatör Mübarek’e, bugün ise diktatör
Mursi’ye karı büyüyen hareketin, yine en büyük
zaafı devrimci bir önderlikten yoksun oluudur.
Genel olarak Mursi’ye karı direni cephesinde bir-
leen, Mübarek yanlılarını da içine alan Temerrüd
(syan) adlı örgütlenme, bu eylemlere önderlik edi-
yor. Hem cuntaya, hem de radikal dinci-gericilie
karı doru mücadele, ancak devrimci bir önderlik
sayesinde verilebilir. 

24 Temmuz-Austos 2013

Tahrir yeniden
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2 Temmuz 1993'te devlet tarafından planlanan ve dinci-gericiler tarafın-
dan gerçekletirilen Sivas Madımak Katliamı'nın 20. yılında Sivas, stanbul,
Ankara, zmir bata olmak üzere birçok yerde anma yapıldı, mitingler ve
eylemlerle katliam lanetlendi. 

Devlet, 20 yıl boyunca katilleri ısrarla korurken, onların avukatlarını millet-
vekili-bakan yaparak ödüllendirdi. Katliamda yanarak öldürülenleri ise suçlu
ilan etmeye çalıtı. Son olarak temeli atılan 3. köprüye Alevileri katletmesiyle
tanınan Yavuz Sultan Selim adını vererek, Alevilere dönük saldırılarını sürdü-
rüyor.
stanbul'da PSKAD'ın çarısıyla 23 Haziran'da Kadıköy'de Sivas için bir

miting yapıldı. Saat 17.00'ye doru üç ayrı kolda oluan kortejler, miting ala-
nına yürümeye baladı. Proleter Devrimci Duru okurları mitinge flamalarıyla
Haydarpaa kolundan katıldılar. 20 bini akın kiinin katıldıı miting Sivas'ta
ve Taksim'de ehit düenler ahsında yapılan saygı duruuyla baladı.
Ardından Alevi derneklerinin kurum bakanları konumalar yaptı. Mitinge Arif
Sa, Sebahat Akkiraz ve Mustafa Özarslan türküleriyle katıldılar. Sivas'taki
anmaya çarı yapılarak miting bitirildi. 

2 Temmuz'da Sivas'ta yapılan anmaya on binlerce kii katıldı. Bu yıl da
otobüsler tek tek arandı ve mitinge katılanların kimlikleri kontrol edildi.
Mitinge katılım geçen yıla göre oldukça fazlaydı. Taksim Direniinin ruhu,
sloganlara da yansıdı. Proleter Devrimci Duru mitinge "Asla unutmayacaız,

asla baılamayaca-
ız" pankartıyla katıl-
dı. Miting programı
ise daha kitlenin
çou alana girmeden
balatıldı ve oldukça
kısa tutuldu. Alevi
kurum temsilcileri
konumalarında,
Alevilere dönük saldı-
rıların son bulması talebi-
ni dile getirdiler. Saat 12.30 gibi miting sona erdi.   
stanbul'da ise 2 Temmuz akamı Kadıköy'de on bini akın kiinin katıldı-

ı bir yürüyü yapıldı. Altıyol'dan balayan yürüyü Kadıköy Rıhtım'a, ardın-
dan Yourtçu Parkı'na devam etti. Parklarda forum bileenlerinin örgütledii
anmada, sorumluların cezalandırılması istendi. 

Gazi Mahallesi'nde on bini akın kii Gazi ehir Parkı'na yürüdü.
Sarıgazi, Kartal, Gülsuyu semtlerinde ise anma yürüyüleri yapıldı. 
zmir ve Ankara'da yapılan yürüyülere de kitlesel katılım gerçekleti.

Mitinglerde Taksim'de yaanan direni öne çıkarken, geçen yıllara oranla
sloganların daha gür ve canlı atıldıı da gözlemlendi. 

2 Temmuz Sivas katliamı lanetlendi

Devrimci militanlıın, davasına balılıın simgesi

OS MAN AK GÜN
Her ya !a mın bir çiz gi si var dır. Os man

Ak gün, ya !am çiz gi si ni be lir le yip ona yön
ver di "i için dir ki, ya !a mın da zig zak la ra yer
ol ma dı. O, sü rek li ha re ket ha lin de olan
ya !a mıy la, et ra fı na güç ver di. Bü tün do -
"al lı "ı ve iç ten li "iy le i! le ri öy le si ne ra hat
ve yük sün mek si zin ya par dı ki, en zor i! bi -
le ha fif ler di onun elin de. Bir askeri eylemi
örgütlerken de, zindanda tünel kazarken
de, bir etkinlik organize ederken de, ölüm
oru cu ey le mi nin için dey ken “Tar tı! ma
Plat for mu na” ya zı sı nı gön de rir ken de ay nı
sa de li "i ve ör güt ada mı so rum lu lu "u nu
gö rü rüz. 

“Ölüm de di "in de ne ki” di ye rek du dak
bük tü "ü ölü me ko !u yor du. Son anı na ka -
dar üze ri ne dü !en so rum lu lu "u her cep -
he den ye ri ne ge tir me gay re ti için de ol du.
Ge le ce "e bı rak mak is te di "i dü !ün ce le ri ni
bir an ev vel bi tir mek için ola "a nüs tü bir
ça ba gös ter di. Sa" lı "ı nı önem li öl çü de et -
ki le ye ce "i ni bil di "i hal de tem po su nu yük selt ti. Bu ça lı! ma tem -
po sun dan her za man bü yük bir bü yük bir mut lu luk duy du.
Çün kü ya !a mın an la mı buy du Os man için..

O, ya ra lı hal de dü! tü "ü i! ken ce ha ne ler de di re ni! ge le ne "i ne
bir hal ka da ha ek le di. Zin dan lar da öz gür lük ey lem le ri nin de,
an ma ve et kin lik le rin de ba !ıy dı. Ay nı za man da dev rim ci tut -
sak la rın si ya si tem sil ci siy di. Ge rek Sa" mal cı lar’da ge rek se ölü -
mü ku cak la dı "ı Üm ra ni ye Ce zae vi’nde her ey le min ba !ın da bu -
lu nan, yön ve ren di. ‘96 ölüm oru cu ey le mi ne ilk ba! ta gö nül lü
olan ve onu ölü müy le za fe re ta !ı yan dı. ÖO sı ra sın da çı ka rıl dı "ı
du ru! ma da ve ri len ka ra ra, slo gan la rıy la ya nıt ver di. O, Fa tih’in
“yar gı la yan sa vun ma” ge le ne "i nin de vam cı sıy dı. Mü ca de le nin
her a!a ma sın da !e hit yol da! la rı nı ör nek al dı ve on lar gi bi
ölüm süz le! ti...

“Es ki hi ka ye ler, dost lu un bir çok ör ne i ile do lu dur.
Av ru pa  pro le tar ya sı di ye bi lir ki, ken di bi li mi, bir bir le ri
ile olan ili ki le ri, es ki ler ara sın da in san dost lu u ko nu -
sun da en do ku nak lı hi ka ye le ri bi le ge ri de bı ra kan iki
bi lim ada mı ve sa va çı ta ra fın dan ya ra tıl mı tır.”

Le nin, Marx ve En gels’in yol da" lı #ı nı böy le ta nım -
lar, Marx ve En gels’in ya ka la dık la rı uyu mun na sıl et -
kin bir si la ha dö nü" tü #ü nü, en aman sız sal dı rı la rı na -
sıl püs kürt tü #ü nü gö rü yo ruz bu dost luk ta. Fran sa’da
bir lik te olu" tur duk la rı ilk eser olan “Kut sal Ai le”nin ar -

dın dan hiç kop ma yan, ay rı lık la rın ve fır tı na la rın kö rük le di #i bir yol da" lık, ya ra tı lan ölüm süz ki -
tap la rın da ya ta #ıy dı ay nı za man da. Marksizmin bu iki us ta sı, tüm ya "am la rı nı sos ya liz min ge -
le cek te ki mut lak za fe ri ni ka nıt la ma ya ada mı" lar dı. Bu gün de ka pi ta list bar bar lı #a son ve re cek
olan pro le tar ya nın en de #er li yol gös te ri ci le ri ol ma la rı bun dan dır. 

En gels, 1820 yı lın da Wup per tal’de do# du. Din dar bir i"a da mı olan ba ba sı na ra# men kes kin
ze ka sı ve göz le me ye te ne #i ile yer yü zün de ki çe li" ki le rin üze ri ne git ti. He nüz 19 ya "ın day ken
olu" tur du #u ilk ya zı de ne me si olan Wup per tal Mek tup la rı’nda yok sul luk ve vah "e tin res mi ni
çiz mi", 6 yıl son ra or ta ya çı ka ra ca #ı bi lim sel ese rin; “!n gil te re’de Emek çi Sı nıf la rın Du ru mu” ki -
ta bı nın ilk adım la rı nın at mı" tı.  En gels’in ber rak ve ele al dı #ı ko nu yu her han gi bir bo" luk bı rak -
ma ma ca sı na ıs rar la i" le yen ka le mi onun en çar pı cı özel li #iy di. Tü ken me yen ener ji si ile bey ni
de rin bir bil gi ha zi ne si ne dö nü "ü yor, en gü zel ürün le ri ve ri yor du. “Sen ger çek bir ayak lı an sik -
lo pe di sin” di yor du Marx ona. Son de re ce dü zen li bir sis tem le ça l› "› yor, “ge ze gen de ki her "ey -
le” il gi le ni yor, 12 dil ko nu "u yor, 20 dil de oku yor du. 

Marks ve En gels, giz li Al man Ko mü nist Bir li #i’ni kur duk tan son ra, dün ya pro le tar ya s› na güç
ve esin kay na #› olan Ko mü nist Ma ni fes to’yu ar ma #an et ti ler. Son ra sın da En gels, ta ri hi ma ter -
ya lizm ve Marks’ın ik ti sa di te ori si nin ı"ı #ın da ge nel bi lim sel so run la rı, geç mi "in ve bu gü nün
de #i "ik ol gu la rı nı kap sa yan eser ler çı kar dı. As ker li #i ni Prus ya’da s› ra dan bir top çu eri ola rak
ya pan En gels, as ke ri bil gi ve bi ri ki mi ni sü rek li art t› r› yor, bu yö nü nün de s› n›f sa va "› m› n›n hiz -
me ti ne so ku yor du. Ta ri hin ma ter ya list ba kı" açı sıy la ir de len di #i eser le ri nin ya nı sı ra bi lim sel
bir çok ko nu da eser ler su nan En gels, Marx’ın ölü mü nün ar dın dan Ka pi tal’in 2. ve 3. cil di ni ya -
yın lat ma yı da üst len di.

Ka rar lı lı #ı, ya kın maz lı #ı, dog ma tiz me kar "ı dev rim ci ıs rar cı lı #ı ile, hem bir dev rim ci pro le tar -
ya mi li ta nı hem de bu gün ha la ı"ıl ı"ıl par la yan bir me "a le ol du. 

EN GELS... 
I!ıl ı!ıl par la yan 

bir me !a le



26 Temmuz-Austos 2013

 1 Tem muz 1876- Rus anar !is ti Ba ku nin öl dü.

 2 Tem muz 1963- Fran s›z em per ya list le ri Ce za -
yir'den ko vul du.

 4 Tem muz 1848- Ko mü nist Ma ni fes to 
ya y›m lan d›.

 7 Tem muz 1993- #a ir ve ya zar R› fat Il gaz öl dü.

 12 Temmuz 1949- Bulgar Komünist Dimitrov,
ya!amını yitirdi.

 12 Tem muz 1992-Dev rim ci
Sol Sa va!ç› la r› kat le dil di. Ni -
ya zi Ay d›n, ‹b ra him Er do -
"an, ‹b ra him ‹l çi, Ca vit Öz -
ka ya, Ha san Eli uy gun, Naz -
mi Türk can, Fit nöz Dik me,
Bi rol Ka ra ka ya, Zey nep Eda
Berk, Yü cel #im !ek, Ömer Co! -
ku n›r mak, Bu lut han Kan gal gil ad l› dev -
rim ci ler ‹s tan bul ve An ka ra'da ger çek le!ti ri len ev
bas k›n la r›n da kat le dil di ler. 

 14 Tem muz 1992- Di yar ba k›r Ce zae vi'nde
Ölüm Oru cunda PKK MK üye le ri Ke mal Pir ve
Hay ri Dur mu!, PKK sa va!ç› la r› Ali Çi çek ve Akif
Y›l maz, ba! lat t›k la r› Ölüm Oru cu ey le min de !e hit
dü!tü ler. 

 18 A"ustos 1944-
Komünist önder Ernst
Thaelmann,  Naziler
taraf›ndan katledildi.

 20 Tem muz 1979- Ni -
ka ra gu a'da dev rim ol du. 

 24 Tem muz 1968- ‘68
ö"ren ci li der le rin den Ve -
dat De mir ci o" lu kat le dil di

 27 Tem muz 1996-
‘96 ÖO ey le mi 

bitirildi
Dev rim ci
tut sak la r›
bas k› al t› na

al ma ya yö ne -
lik ya y›n la nan

ge nel ge ye kar !›
ba! la t› lan Aç l›k Gre vi ey -

le mi 45. gün den iti ba ren
ölüm oru cu'na dö nü! tü -
rül dü. 27 Tem muz'a ka dar
sü ren ey lem bo yun ca Tah -
sin Y›l maz, Os man Ak -
gün, Ula! Hi ca bi Kü çük, Ay çe ‹dil Erk men, Müj dat
Ya nat, Al tan Ber dan Ke rim gil ler, Hü se yin De mir ci -
o"lu, Ha ya ti Can, Ali Aya ta, ‹l ginç Öz kes kin, Ay -
gün U"ur ve Yem li ha Ka ya !e hit dü!tü ler.

 5-6 A"us tos 1945- Hi ro !i ma ve
Na ga za ki’ye atom bom ba s› at›l d›. 2.
Em per ya list Pay la !›m Sa va !›n›n bit -
me si ne az bir za man ka la ABD, Ja -
pon ya’n›n üze rin de, atom bom ba s› n›n
gü cü nü ve et ki si ni de ne di. 500 bi ne
ya k›n in sa n›n öl me si ne, bir o ka da r› -
n›n sa kat kal ma s› na se bep ol du. At›l -
d› "› böl ge de do "al ya !a m› yok eden
bom ba la r›n et ki si y›l lar son ra bi le gö -
rül dü. Ja pon ya’da do "an
sa kat ço cuk lar da iz le ri ni
gös ter di.

 13 A"us tos 1913- Al -
man ko mü nis ti Be bel Öl -
dü. Le nin’in “i!çilerin en
ya k›n ve en çok sev dik le -
ri li der” ola rak ta n›m la d› -

"› Be bel, Al man ko mü nist ha re ke ti nin ön der le rin -
den dir. “Ka d›n ve Sos ya lizm” ad l› ki ta b› en bi li nen
ese ri dir.

 15 A"us tos 1984- Eruh ve #em din li bas k›n la r›y -
la PKK ge ril la sa va !› n› ba! lat t›. 

 18 A"us tos 1944- Al man Ko mü nist ön der
Tha el man kat le dil di. 

 19 A"us tos 1936- ‹s pan yo !a ir
Fe de ri co Gar ci a Lor ca ‹s pan yol fa -
!iz mi ta ra f›n dan öl dü rül dü.   

 20 A"us tos 1981-Dev rim ci Yol
mi li ta n›
Mus ta fa
Özenç idam edil di. 

 23 A"us tos 1927-
ABD’de i! çi ön der le ri
Sac co ile Van zet ti idam
edil di ler. On lar için çok
bü yük kit le gös te ri le ri ya -
pıl dı.

Kav ga nın "a i ri Ad nan Yü cel, 1953 yı lın da Ela zı#’da
do# du. !" çi bir ai le nin ço cu #uy du. !lk ve or ta ö# re ni mi ni
Ela zı#’da yap tı. Da ha son ra Di yar ba kır E#i tim Ens tü sü
Türk Di li ve Ede bi ya tı bö lü mü nü bi tir di ve Ça# da" Türk
Ede bi ya tı üze ri ne yük sek li nans yap tı. Bir sü re çe "it li
li se ler de ede bi yat ö# ret me ni ola rak ça lı" tı. Öl me den
ön ce Çu ku ro va Üni ver si te si E#i tim Fa kül te si’nde ö# re -
tim gö rev li siy di.

Ad nan Yü cel, 1974 yı lın da yaz dı #ı ilk "i i riy le dik kat
çek ti ve çe "it li sa nat der gi le rin de
"i ir ler yaz dı. Bir çok "i ir ki ta bı ya -
yın la dı. En bi li nen ki ta bı, ba" ta
Meh met Fa tih Ök tül mü" ol mak
üze re 12 Ey lül yıl la rın da di re nen
ih ti lal ci ko mü nist le ri an lat tı #ı “Yer -
yü zü A" kın Yü zü Ola cak” ad lı ki -
ta bı dır. Ad nan Yü cel, bu ki ta ba
ay rı bir önem afet mi", onun ya "a -
mın da ve sa na tın da ay rı bir ye ri
ol du #u nu be lirt mi" tir. Çok be #e ni -
len ve ya yı lan bu "i ir le ri için, “ya -
za na de #il, yaz dı ra na ba kın” di ye -
cek ka dar da mü te va zı dır. Da ha
son ra ki dö nem de yük se len Kürt
ha re ke ti ne ili" kin yaz dı #ı “Ate "in
ve Gü ne "in Ço cuk la rı” "i ir ki ta bı
da, ölüm süz eser le ri ara sın da yer
alır. Acı ya Kur "un !" le mez, Rüz -
gar la Bir, Çu ku ro va Çe "it le me si,
Su lar Ta nık tır A" kı mı za gi bi bir çok
"i ir ki ta bı var dır. 

O, bu ki tap la rın da ölüm oru cu
di re ni "i ni ve bu di re ni" te "e hit dü -
"en le ri de an lat mı" tır. Di re ni "in
"a i ri dir O. Ve ÖO "e hit le ri nin en
faz la ya "an dı #ı bir Tem muz ayın -
da ara mız dan ay rı lır. Fa kat "i ir le ri
ve adı hep ya "a ya cak... 

Tem muz-A$us tos ay›n da !ehit dü!en 
‹h ti lal ci Ko mü nist ler

Tem muz 1980-Ke nan Öz bi lek
Ada na'da fa "ist ler le gir di #i ça tı" ma da ya ra lan dı ve has ta ne ye

kal dı rıl dı. Has ta ne de polisler i" ken ce yle katlettiler. Os man Ya "ar
Yol da" can onun ölü mü nün ar dın dan “T!KB'li böy le sa va "ır, böy le
ölür" de mi" ti. 

29 Tem muz 1991-Yu nus Dur maz 
Bir ey lem ha zır lı #ın day ken çem be re alı -

nır. Çem be ri yar ma yı ba "a rır. An cak elin de -
ki bom ba ye re dü "er, çev re sin de ço cuk lar
oy na mak ta dır. Ço cuk la ra za rar gel me sin di -
ye ken di si ni bom ba nın üze ri ne atar ve "e hit
dü "er. 

1996 Ölüm Oru cu’nda; 25 Tem muz’da Tah sin Y›l maz, 27
Tem muz’da Ula! Hi ca bi Kü çük ve Os man Ak gün !e hit dü! tü -
ler.

Aman sız sa rı la ra bı rak mak yok ölü mü
bez gin ya ka rı! la ra bı rak mak yok

su lar da de "i !i yor, ta! ve top rak da
ölüm de de "i !i yor, ölü mün an la mı da

‘Ölüm adın kal le! ol sun’ de mi! ken
bir us ta

bir yan da gü ne !i öz gür lük bi len ler, 
bir yan da gü ne !e bah çe le ri ser pen ler

‘Ölüm adın za fer ol sun’ de di ler
bin yıl lık ta rih sel utan cı 

ya !a mın ba kı! la rın dan si le rek öl dü ler...

Al nı nız da dal ga la nan bay rak lar adı na
Bay rak lar da ya !a yan ölüm süz ler adı na

Dur mak yok bu ko !u da 
tes lim ol mak yok!
A"ıt yok di li miz de 

diz ler de tit re me yok!
Kaç gü ne! sö ner se sön sün içi miz de

Hep ay dın lık ta ya ka la ya ca "ız ölü mü
Ya !a fak sö ker ken

Ya gü ne! yük se lir ken
Si zin se si niz olup si zi hay kı ra ca "ız

Biz ka za na ca "ız!
Biz ka za na ca "ız!

B#Z KA ZA NA CA $IZ!...

24 Tem muz 2002-Ad nan Yü cel ya "a mı nı yi tir di
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ezi Parkı ile ba!layıp tüm ülkeye yayı-
lan halk hareketi, bir kez daha devrim

ve “devrimci durum”u gündeme getirdi.
Hareketin yükseldi"i günlerde “bu bir dev-

rim” diyenler oldu. Ya da “devrim kapımızı çaldı,
ama açmaya boyumuz yetmedi” diyenler... 

Bunun bir devrim olmadı"ı ortadadır. Fakat
Türkiye tarihindeki en büyük, en kitlesel bir halk
hareketi ile kar!ıla!tı"ımız da gerçektir.  

Hareket, kendili"inden patlak verdi. Ama dünya-
da birçok halk ayaklanması, hatta devrimler bile, bir
olay ya da bir geli!me üzerine kendili"inden ba!la-
mı!tı. Önemli olan, sonrasında kimin önderlik etti-
"i, hareketi nereye yönlendirdi"iydi. Son örne"ini
Arap isyanlarında gördü"ümüz gibi, komünist ve
devrimci önderlikten yoksunluk, onu emperyalist
oyunlara açık hale getiriyor, dinci partileri iktidara
ta!ıyordu. Sonuçta en örgütlü güç kimse, onlara
yarıyordu.

Bizde de ne yazık ki, komünist ve devrimcilerin
gücü, halk hareketini yönetmeye, yönlendirmeye
yetmedi. Böyle olunca, hareketin temel sloganı hali-
ne gelen hükümeti dü!ürmeyi ba!aramadı. Tabi ki,
hükümet de"i!ikli"i devrim de"ildir. Ancak kitlelerin
kendi gücüyle bir hükümeti istifa ettirmesi
Türkiye’de ilk olacaktı; bunun verdi"i moral ve
güven duygusu, gelece"e çok daha güçlü bir birikim-
ler bırakacaktı. 

Her ne kadar hükümete geri adım attırmayı
ba!arsa da, bu temel talebin kar!ılanmaması ve
hareketin !iddetle bastırılması, devrimci önderlik
bo!lu"unun do"al bir sonucudur. Bu büyük direni!-
ten çıkarılması gereken en önemli ders; örgütlenmek
ve gerekli !ekilde teçhizatlanmaktır.

Kuzey Afrika ülkelerinde ba!layan halk ayaklan-
maları üzerine kaleme alınan T#KB(B) merkezi
yayın organı #htilalci Komünist’in Mayıs-Haziran
2011 tarihli ba!yazısını, ya!anan büyük direni! üze-
rinden yeniden okumakta yarar vardır. Güncel öne-
minden dolayı bu yazıyı kısaltarak yayınlıyoruz.
Ara ba!lıklar tarafımızdan konulmu!tur.

Son aylardaki dünyada
ve Türkiye’deki geli!meler,
yeni bir dönemece i!aret edi-
yor. Yıllardır iktidarda bulu-
nan gerici diktatörleri deviren
halk isyanları, bugün henüz
bir devrimle sonuçlanmasa
da, halkın gücünü yeniden
ortaya çıkarıyor ve tüm ezi-
len-sömürülen kesimlere
moral veriyor, yol gösteriyor. 

1990’larda ba!layıp 2000’li
yıllara kadar süren, (emperya-
list ideologların “yenidünya
düzeni” olarak tanımladı"ı)
engelsiz sömürü düzeni haya-
li, kısa sürede tuzla buz
oldu... Burjuva ideologların
ba!lattı"ı bu büyük ideolojik
taarruz, kendine “sol” diyen
birçok kesimi de etkisi altına
almı!tı. Onlar da bu ideolog-
lardan aparttıkları görü!leri,
“sol” soslarla süsleyerek tüm
topluma zerkettiler. Hatta
denilebilir ki, burjuva ideo-
loglardan daha etkili oldular
ve burjuvaziye büyük hizmet-
ler sundular.

Oysa sınıflar varoldu"u
sürece sınıf mücadelesi de
olacaktı. Sömürü ve baskı-
nın !iddeti arttıkça, ba!kal-
dıranlar da artacak, halk
isyanları çıkacaktı. Bu, bin-
yıllardır ya!anan tarihsel
gerçeklerdi. Bütün bu ger-
çekleri bir kenara atarak,
dünyanın o kesitteki durumu-
nu dondurup teorile!tirdiler

ve artık hep böyle kalaca"ını
iddia ettiler. Yüzyıl sürece"i
varsayılan bu hayal, 10 yıl
içinde çöktü. 

Devrim yeniden 
yükseliyor
‘90’lı yılların kulakları

sa"ır eden ideolojik bombar-
dımanı, 2000’li yıllarda
ABD’nin aldı"ı darbelerle bir-
likte çökmü!tü. Fakat asıl
çökü!, Arap halklarının isyan-
larıyla devrilen, ülkesinden
kaçan diktatörlerle ya!an-
maktadır. Bu, sadece
ABD’nin mutlak üstünlü"ü
üzerine yapılan methiyelerin
çökü!ü ile sınırlı kalmayan,
emperyalist-kapitalist sistemi
mutlakla!tıran teorilerin de
çökü!üdür. Dolayısıyla ‘90’lı
yıllarda ar!a çıkıp da bugü-
ne kadar etkisini bir biçim-
de sürdüren emperyaliz-
min ideolojik hakimiyetine
ciddi bir darbe vurulmu!-
tur. Emperyalizmin ideolojik
hakimiyeti sarsılmakta, yeni-
den devrimin, sosyalizmin
prestiji yükselmektedir. 

Dünya ölçe"inde ya!anan
bu de"i!im, yeni bir döne-
mecin de ba!langıcıdır. 11
Eylül’den sonra “artık hiçbir
!ey eskisi gibi olmayacak” sözü
sıkça söylenmi!ti. Fakat bunu
söyleyenlerin önemli bir
kısmı, ABD’nin ortalı"ı kasıp
kavuraca"ını, her tarafı yerle
bir edece"ini ve üstünlü"ünü
perçinleyece"ini dü!ünüyor-
lar, bunu kastediyorlardı.
Oysa tersi oldu. ABD’nin yap-
tı"ı her hamle geri tepti.
Kaldırdı"ı ta!lar aya"ına
dü!tü. Eski gücünü, otoritesi-
ni ve en önemlisi tüm dünya-
ya yayılmı! olan ideolojik-kül-
türel hegemonyasını kaybetti.
Dünya halklarının en fazla
nefret etti"i ülke haline geldi. 

Sonuçta tersten de olsa
“hiçbir ey eskisi gibi”
olmadı. Zaten diyalektik ve
tarihsel materyalizm,
“de"i!meyen tek !ey de"i-
!imdir” der. Bu de"i!im,
kimi dönem zikzaklar çizse
de hep ileriye do"rudur.
Onu dondurmaya kalkan,
burjuva ideologlardır. Ancak
ya!am, bir kez daha onları
yalancı çıkarmı!tır.                          

Halk isyanları ve
devrimler üzerine

G

Sınıflar varolduu
sürece sınıf mücadelesi
hep olacaktır.  Sömürü

ve baskının iddeti 
arttıkça, bakaldı-

ranlar da artacak, halk
isyanları mutlaka çıka-

caktır. Bu, binyıllardır
yaanan tarihsel 

gerçeklerdir. 
Bütün bu gerçekleri

bir kenara atarak, dün-
yanın o kesitteki duru-
munu dondurup teori-

letirenler ve artık hep
böyle kalacaını iddia

edenler çıkmıtı. 
Yüzyıl süreceini

söyledikleri bu hayal,
10 yıl içinde çöktü!
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2011 yılına Kuzey Afrika’dan
Ortado"u’ya halk isyanları ile girdik.
Bu isyanları, emperyalist burjuvazi ve
i!birlikçileri bir biçimde bastırmı!larsa
da, kimi tavizler vermek zorunda kal-
dılar. Kaldı ki bu tavizlere ra"men
halk, talepleri için yer yer ayaklanma-
lar gerçekle!tiriyor. Dolayısıyla emper-
yalistlerin ve i!birlikçilerinin i!i halen
zor. (...)

Sonlanan veya devam eden tüm
bu ayaklanmalarda, diktatörlük
yönetimine, anti-demokratik uygu-
lamalara duyulan tepki vardır. Her
birinde bazı yönler daha fazla öne
çıksa da, krizle birlikte daha da artan
yoksulluk ve i!sizlik, buna kar!ı yapı-
lan eylemlerin !iddetle bastırılması,
ezilen ulus ve mezhepler üzerindeki
baskılar, hemen hepsinin ortak keseni-
dir. Yıllardır biriken tepkiler, bazen
bir kıvılcımla tutu!abilmekte,
kom!u halklardaki direni!ler,
di"erlerine de örnek olmakta ve
tüm bölgeyi sarabilmektedir. Son
altı ay içinde geli!en Arap halklarının
isyanlarını bu !ekilde de"erlendirmek
gerekir.     

Emperyalizmin oyunu mu?
Bu isyanların ABD tarafından çıka-

rıldı"ını söyleyenler de vardır ve bu
sav, kimi çevrelerde etkili de olmakta-
dır. ABD’nin Bush dönemindeki
Dı!i!leri Bakanı Rice’ın “Kuzey
Afrika’dan Ortado"u’ya 21 ülkenin yöne-
timi de"i!ecek” sözlerine atıf yapılmak-
ta, Libya ve Suriye’deki geli!meler de
bu savı güçlendirecek !ekilde kullanıl-
maktadır. 

ABD, hegemonyasını kurmak,
varolanları ise sa"lamla!tırmak için, bu
tür planlar yaptı ve bunları bir !ekilde
ifade etti. Amacı; bu ülke yönetimleri-
ni daha fazla i!birli"ine zorlamak ve
di"er emperyalistlerle ili!kilerini balta-
lamaktı. Onların !ahsında ABD’nin
isteklerini reddeden tüm ülke yöne-
timlerine bir gözda"ı vermekti. Ama
bu yönetimlerin halk isyanlarıyla dev-
rilmesi, hiç i!lerine gelmezdi. Hele ki
kendi i!birlikçilerinin bu !ekilde git-
mesini istemeleri mümkün de"ildi...
ABD, son ana kadar bu diktatörle-
rin arkasında durmu!tur. Ta ki,
isyanları ba!ka türlü bastıramaya-
ca"ını anlayana dek… 

Bu tür savlar, halkın gücüne inan-
mayan, her !eyi emperyalistlerin
belirledi"i ve onların çıkardı"ını
dü!ünen komplocu, egemen ideolo-
jinin kölesi olmu! ki!i ve yapılara
aittir. Hiç ku!kusuz emperyalistler
kendi çıkarları do"rultusunda halkları

kı!kırtıp birbirine kırdırmak isterler.
Bunun yüzlerce, binlerce örne"i de
vardır. Fakat bunu, kendisine kar!ı
olan veya isteklerini tam olarak yaptı-
ramadı"ı yönetimleri yıpratıp dü!ür-
mek için yaparlar. Bunun için ya ulu-
sal-mezhepsel ayrılıkları kı!kırtır, ya
da satın aldı"ı bir grubu ayaklandırır-
lar. Bunda ba!arılı olabilmeleri için
bile, o ülkede yönetim kar!ıtı önemli
bir muhalif kesimin bulunması gere-
kir. Aksi halde kitle deste"ini arkaları-
na alabilmeleri ve uzun süre hegemon-
yalarını kurabilmeleri mümkün
olmaz. Ba!ta Ukrayna olmak üzere,
eskiden SB’ye ba"lı ülkelerde
ABD’nin ba!lattı"ı “renkli
devrimler”in akıbeti ortadadır.

Tunus’ta ba!layıp Kuzey Afrika ve
Ortado"u’ya yayılan halk isyanlarının
ise, emperyalistlerin kı!kırttı"ı “renkli
devrimler”le hiçbir benzerli"i yoktur.
Burada i!çi ve emekçiler, emperyaliz-
min kuklası diktatörlere kar!ı tek
yürek olmu! ve bu diktatörler gidene
kadar da eylemlerini büyüterek sür-
dürmü!lerdir. Bu ülkelerde devrim-
ci, komünist bir önderli"in olmayı-
!ı en büyük handikaptır. Buna kar-
!ın sınırlı da olsa devrimci-demokrat
yapıların etki gücü sözkonusudur.
$syanla birlikte kurulan halk komitele-
ri, gençlerden olu!an savunma birlik-
leri, i!birlikçilere kar!ı cezalandırma
eylemleri, bunun göstergeleridir. Keza
isyanlar ba!lar ba!lamaz, zindanlara,
polis binalarına yapılan baskınlar, ilk
taleplerinin, “siyasi tutsakların salıve-
rilmesi” olması gibi unsurlar, bu etkiyi
göstermektedir. 

Mısır’da da Mübarek’in sonu,
greve çıkan ve giderek tüm ülkeye
yayılan i!çi hareketinin ba!lama-
sıyla gelmi!tir. Yönetimlerinde ileri-
ci, demokrat sendikacıların bulundu-
"u sendikalar, bu isyanın bir parçası
olmu!lardır.

Böyle bir hareketi, hiçbir emper-
yalist güç ba!lat(a)maz. Halkın
kendi gücünü görmesini ve kendi-
ne güveninin artmasını hiçbiri iste-
mez çünkü. Bunda kendi sonlarını
görürler. Hareketin nerede duraca"ını
kestirmeleri de, hiç kolay de"ildir,
böyle bir riski göze alamazlar. 

Sadece çıkan bir ayaklanmayı
kendi amaçları için kullanmaya çalı!ır-
lar. Bunun için de isyan, daha fazla
büyümeden, rejimin temel kurumları-
nı yıkmadan, yani devrime dönü!me-
den, kendi istedikleri yöne çekmek
için ellerinden geleni yaparlar. Bunu
ba!arabilmeleri, önderli"in zayıflı"ına
veya satın alınabilmesine, hareketin

bilinç ve örgütlülük düzeyinin henüz o
noktaya ula!mamı! olmamasına ba"lı-
dır.

Halk isyanları, hatta devrimler
bile yenilgiye u"rayabilir. Fakat bu
durum, onların !u ya da bu emper-
yalist güç tarafından çıkarıldı"ı
anlamına gelmez. Ve daha da önem-
lisi, direnerek alınan bir yenilgi, gele-
ce"e çok daha büyük bir miras bırakır.
Halk, direni! okulunda pi!er, yılları
bulacak birikim ve tecrübeleri, direni!
sürecinde birkaç ayda edinir.
Dü!manlarını ve dostlarını birbirin-
den ayırmakta ustala!ır, onları çok
daha iyi tanır. Daha pek çok konuda
e!siz bilgi ve deneyim kazanır. Ve
hatalarından-eksiklerinden do"ru
sonuçlar çıkardı"ı ölçüde, yarının dev-
rimini hazırlar. Unutmayalım ki, Paris
Komünü’nün yenilgisinden çıkarılan
derslerle, Ekim Devrimi ba!arıya ula!-
mı!tır.                            

“Devrimci durum” nedir?
Tartı!malar, bu isyanların bir dev-

rim olup olmadı"ında odaklanmakta-
dır. Ku!kusuz her halk ayaklanması ve
yönetim de"i!ikli"i, devrim olarak
adlandırılamaz. Arap halklarının
ayaklanmaları da hem içerik yönüyle,
hem de sonuçları itibarıyla bir devrim
olmadı"ını ortaya koymu!tur. Ancak
bu durum, ne bu isyanları küçüm-
semeye, ne de ortaya çıkardı"ı
muazzam deneyimleri ve kazanım-
larını yok saymaya yol açmalıdır.

Di"er yandan birçok liberal burju-
va ve reformist, bu ayaklanmaları dev-
rim olarak nitelemektedir. Böylece
devrimi sulandırmakta, onun gerçek
niteli"ini gözlerden saklamakta ve var
olan duruma methiyeler dizerek, kitle-
leri kandırmaya devam etmektedirler.
Çok iyi bilinmektedir ki, burjuva-
zi, en küçük düzen-içi bir de"i!imi,
hatta kitlelerin aleyhine yapılan
düzenlemeleri dahi, “devrim” ola-
rak lanse etmektedir. Bu !ekilde
kitlelerin devrime duydu"u özlemi
sömürmekte, yasalarını rahatça
geçirmekte, hem de devrimi böyle-
sine sıradanla!tırıp içini bo!alt-
maktadır. Esasında reformistlerin ve
burjuva aydınların yaptıkları da bun-
dan farklı de"ildir.

Son isyanların patlak verdi"i
Kuzey Afrika ve Ortado"u ülkeleri
ba!ta olmak üzere, bugün dünyanın
pek çok yerinde nesnel olarak
“devrimci durum”un varlı"ı orta-
dadır. Ancak her devrimci durumun,
devrime yol açmayaca"ı da tarihsel
olarak kanıtlanmı! bir gerçektir.

Halk isyanları,
hatta devrimler bile

yenilgiye urayabilir.
Fakat bu durum,

onların u ya da bu
emperyalist güç tara-

fından çıkarıldıı
anlamına gelmez.
Daha da önemlisi,

direnerek alınan bir
yenilgi, gelecee çok

daha büyük bir miras
bırakır. Halk, direni
okulunda pier, yıl-
ları bulacak birikim

ve tecrübeleri, direni
sürecinde birkaç

ayda edinir.
Dümanlarını ve

dostlarını birbirinden
ayırmakta ustalaır,
onları çok daha iyi
tanır. Daha pek çok

konuda esiz bilgi ve
deneyim kazanır. Ve
hatalarından-eksik-

lerinden doru sonuç-
lar çıkardıı ölçüde,

yarının devrimini
hazırlar.

Unutmayalım ki,
Paris Komünü’nün

yenilgisinden çıkarı-
lan derslerle, Ekim
Devrimi baarıya

ulamıtır.  
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Lenin, “devrimci durumu” tanımlar-
ken, “sadece ‘yönetilenlerin yönetilmek
istememesi yetmez’, aynı zamanda ‘yöne-
tenlerin eskisi gibi yönetememeleri’ gere-
kir” marksist yakla!ımını hatırlattıktan
sonra, genel olarak “devrimci duru-
mun belirtileri”ni !u üç noktada topla-
mı!tır:

“1-Egemen sınıflar için, egemenliklerini
de"i!memi! biçimde sürdürmenin olanak-
sızlı"ı; ‘tepedekiler’in !u ya da bu krizi,
egemen sınıfın politikasının krize dü!mesi
ve ezilen sınıfların ho!nutsuzlu"unun,
öfkesinin, bu krizin yol açtı"ı çatla"ı yara-
rak patlaması. 

2-Ezilen sınıfların yoksulluk ve sefale-
tin alı!ılmı! ölçülerin üzerine çıkması. 

3-‘Barı!çıl’ dönemlerde kendilerini ses-
sizce sömürten fakat fırtınalı bir dönemde
kriz ko!ulları sayesinde bizzat ‘tepedekiler’
tarafından ba"ımsız tarihsel eyleme zorla-
nan kitlelerin eylemlili"inde -sözünü etti"i-
miz nedenlerden kaynaklanan- bir yüksel-
menin kaydedilmesi.” (Proleter Devrim
ve Dönek Kautsky -inter yayınları-
sf:157)

Bu tanımlamadan da görülece"i
üzere “devrimci durum”, egemen sınıf-
ların kriz dönemlerinde ortaya çıkmak-
tadır. Kriz ko!ullarının ezilen kesimle-
rin ya!amını katlanılmaz kılması ve
buna kar!ı tepkilerin giderek yükselen
eylemlerle kendini ortaya koyması,
nesnel olarak “devrimci durumu”
yaratmaktadır. 

Bu genel tanımlamayı bugünkü
somut durumla kar!ıla!tıracak olursak;
emperyalist-kapitalist sistemin içine
dü!tü"ü kriz ve emperyalistlerin dün-
yayı yeniden payla!mak için birbirle-
riyle kıyasıya sava!ımının, tüm i!çi ve
emekçileri, ezilen halkları tehdit etti"i-
ni, ya!am ve çalı!ma ko!ullarını daha
da a"ırla!tırdı"ını görüyoruz. Ve bir-
çok ülkede i!çi ve emekçiler, ezilen
halklar, krize ve emperyalist i!gale
kar!ı ayaklanmakta, giderek yükselen
biçimlerle tepkilerini ortaya koymakta-
dır. Elbette her ülkede bunun derecesi,
olgunluk düzeyi farklı farklıdır. Ancak
genel olarak bir devrimci durumun
varlı"ından sözedilebilir. Fakat
mesele !udur ki, her devrimci
durum, otomatikman devrime yol
açmaz. 

Devrim için zorunlu ko!ul: 
Öznel faktör
Lenin, “devrimci durumu” tanımla-

dıktan sonra !unları söylüyor: “Her dev-
rimci durumda de"il, ancak yukarıda sayı-
lan nesnel de"i!ikliklerin yanı sıra, bir
öznel de"i!iklik oldu"u zaman, yani dev-
rimci sınıf, kriz dönemlerinde bile ‘dü!ü-

rülmezse’ kendili"inden dü!meyecek olan
eski iktidarı ezmek amacıyla devrimci
kitle eylemleri için yeterince güçlü olabil-
di"i zaman bir devrim ortaya çıkar.” (age
sf:158, abç)

Bir ayaklanmayı, bir isyanı
“devrim” olarak niteleyebilmek
için, nesnel olarak “devrimci duru-
mun” varlı"ının yetmedi"ini, bir
de “öznel faktörün” gerekti"ini
görüyoruz. Bu, varolan düzene kar!ı
aya"a kalkanların, o düzeni devirecek
bir bilinç ve örgütlülük düzeyine sıçra-
masıdır. Çünkü her devrimin temel
sorunu, iktidar sorunudur. $ktidarı ele
geçirmeyi hedeflemeyen bir halk ayak-
lanması, devrim olarak nitelenemez.
Böyle bir bilinç ve ona uygun bir
duru!, bir örgütlülük zorunludur. 

Marks, “Fransa’da Sınıf Sava!ları”
adlı eserinde, “devrim, kuvvetli ve birle-
!ik bir kar!ı-devrimi yaratarak ilerler;
yani devrim, dü!manı gitgide daha a!ırı
savunma tedbirlerine ba!vurmaya zorlar
ve böylece daha güçlü saldırı vasıtaları
bulur” der. Devrimin ba!arıya ula!ması
için, bu tedbirleri bertaraf edecek bir
güce, her a!amada do"ru yolu bulacak
ve kitleleri buna seferber edecek bir
önderli"e ihtiyaç vardır. 

Marks, “ayaklanmanın bir sanat
oldu"u”nu bo! yere söylememi!tir. Bu
sanatın ba!lıca kuralının da, “korkunç
cesur ve geri dönmeyecek derecede kararlı
bir taarruz” oldu"unu belirtir.
Ayaklanma ile oynanmayaca"ını, bir
kez ba!ladıktan sonra, sonuna kadar
götürülmesi gerekti"ini söyler. 

Lenin de, hem Komün’ü, hem de
1905 devrimini incelemi!, 1917 devri-
mini zafere götüren ta!ları, o devrim-
lerden çıkardı"ı derslerle dö!emi!tir.
“Moskova Ayaklanmasının
Dersleri”nde (Aralık 1905’de Moskova
i!çilerinin Bol!evikler önderli"indeki
ayaklanmasına dair) !unları söylemek-
tedir: “Proletarya, mücadelesinin objektif
ko!ullarındaki de"i!ikli"i ve grevden bir
ayaklanmaya geçi!in gere"ini liderlerin-
den daha çabuk anladı. Her zaman oldu"u
gibi, pratik teoriyi geçti” (Kitle $çinde
Parti Çalı!ması - Ekim yayınları- sf:41)

“#!çiler büyük sayılarla i!e koyuldular,
fakat bu bile onları tatmin etmedi. Bilmek
istiyorlardı: Bundan sonra ne yapılmalı-
dır? Aktif önlemler istediler. Aralık ayın-
da biz sosyal-demokrat proletarya liderle-
ri, tıpkı birliklerinin birço"unun sava!ta
aktif rol almasına meydan vermeyecek
!ekilde dü!üncesizce ya!ayan bir ba!ku-
mandana benziyorduk. #!çi kitleleri karar-
lı kitle eylemlerine giri!mek için gerekli
talimatı istediler, fakat bu talimatı alama-
dılar” diyerek özele!ti vermi!tir. 

Plehanov’un bu ayaklanmadan
çıkardı"ı ders; “silaha sarılınma-
ması gerekti"i” iken, Lenin, “tam
tersine daha kararlı, enerjik ve sal-
dırgan bir !ekilde silaha sarılma-
lıydık” der. Lenin’i 1917 Ekim devri-
mini ba!arıyla sonuçlandıran bir lider
yapan da, bu farktır. 

“Gericilik, barikatlara, kalabalı"a ve
binalara kur!un ya"dırmaktan öteye gide-
mez. Ama devrim, Moskova gönüllü çar-
pı!ma birimlerinden çok daha ileriye gide-
bilir” demi!tir. Ve bu sözlerini, Ekim
devrimine önderlik ederek, pratik ola-
rak da kanıtlamı!tır.

Bütün bu örneklerden de görülece-
"i gibi, her devrimci durum devrime
yol açmıyor. Aynı zamanda her dev-
rim, zaferle taçlanmıyor. Devrimi
zaferle taçlandırmak ve sonuna
kadar götürmek için, sözkonusu
nesnel ve öznel !artların yanı sıra,
devrimci komünist bir önderli"e ve
bu önderli"in her yeni geli!mede
do"ru politika ve taktiklerine ihti-
yaç duyuluyor. Bunu ba!aran parti ve
önderler, devrimin partisi ve önderi
olabiliyorlar. Di"erleri ise, yenilen
devrimlerin bedelini ödüyorlar. Hem
de bazen çok a"ır biçimde… 

Onun içindir ki, ML ustalar, elve-
ri!li nesnel ve öznel ko!ullar olgunla!-
madan ayaklanmayı ba!latmanın, “bir
cinayet” olaca"ını vurgulamı!lardır.
Fakat bir kez ba!ladı mı, sonuna kadar
götürmektir komünistlerin görevi.
Marks ve Engels’in Paris Komünü’nde
yaptı"ı budur. “Ko!ulların olgunla!-
madı"ını” söyleyip oturmak, teori-
ye uyup uymadı"ını tartı!mak,
doktrinerlerin i!idir ve o ko!ullar-
da halka ihanet etmektir.                   

Ülkemizde “devrimci durum”
Kuzey Afrika ve Ortado"u’da esen

bu isyan rüzgarının, Türkiye’yi de
etkilememesi dü!ünülemez.
Türkiye, egemen sınıf sözcülerinin
yaydıklarının aksine, krizin etkilerini
en fazla ya!ayan ülkelerden biridir.
Di"er yandan emperyalist kapı!manın
tam merkezinde yer almaktadır. $!çi
ve emekçiler, bunun sonuçlarını
bütün a"ırlı"ı ile ya!amlarında hisset-
mektedirler. 

Son iki-üç yıl içinde krizle birlikte
daha da artan hak gasplarına, a"ır
çalı!ma ko!ullarına, ta!eronla!tırmaya
kar!ı irili-ufaklı birçok eylem yapılmı!-
tır, halen de yapılmaktadır. Sadece
i!çiler de"il, memurlar da soka"a çık-
mı!, fiili grevler ya!anmı!tır. Eczacılar,
doktorlar, mühendisler, avukatlar,
toplumsal statüleri görece daha iyi

Birçok ülkede içi
ve emekçiler, ezilen

halklar, krize ve
emperyalist igale

karı ayaklanmakta,
giderek yükselen

biçimlerle tepkilerini
ortaya koymaktadır.

Elbette her ülkede
bunun derecesi,

olgunluk düzeyi fark-
lı farklıdır. Ancak

genel olarak bir dev-
rimci durumun varlı-
ından sözedilebilir.
Fakat mesele udur

ki, her devrimci
durum, otomatikman
devrime yol açmaz. 

Her devrimin
temel sorunu, iktidar
sorunudur. ktidarı

ele geçirmeyi hedefle-
meyen bir halk ayak-
lanması, devrim ola-

rak nitelenemez.
Böyle bir bilinç ve

ona uygun bir örgüt-
lülük zorunludur. 



30 Temmuz-Austos 2013

olan kesimler bile, varolan durum-
dan etkilenerek giderek artan oran-
da eylemlere ba!vurmaktadırlar.
Liseli ve üniversiteli ö"renciler, uzun
yıllar süren suskunluklarını büyük
oranda kırmı!lar, çe!itli eylemler ger-
çekle!tirmi!ler, hatta okul boykotu
yapmı!lardır. 

Toplumsal sınıf ve katmanlar bu
durumdayken, ezilen ulus olarak Kürt
halkı, on yıllardır sürdürdü"ü mücade-
leyi, zikzaklarına ra"men, büyüyen
eylemleriyle yükseltmi! durumdadır.
Kürt illerinde hemen her gün polisle
çatı!ılmakta, sokaklar yangın yerine
çevrilmektedir. Ayrıca ba!ta $stanbul
olmak üzere metropollerde ya!ayan
Kürtler de, giderek daha fazla soka"a
çıkmakta, benzer ruh halini yansıtmak-
tadır. (...)

Bu tablo “yönetilenlerin eskisi
gibi yönetilmek istemedi"ini” gös-
termektedir. Yönetenlerin de “eski-
si gibi” yönetemedikleri bir gerçek-
tir. Uzun bir süredir dillendirilen “yeni
bir anayasa” ihtiyacı, bunun ürünü-
dür... Burjuva klikler arası mücadele-
nin bu kadar keskin ve !iddetli ya!an-
ması bile, “yönetenlerin eskisi gibi
yönetemedikleri”nin göstergelerinden-
dir.

Egemen sınıflar, kitlelerde giderek
artan ho!nutsuzlu"u seçimlerle gider-
meye çalı!maktadır... Kitleler, oyları
ile bir !eyleri de"i!tiremeyece"inin
farkına ne kadar varırlarsa, seçimle-
re, parlamentoya ve onun belirledi-
"i hükümete, yasalarına güvenleri o
kadar azalır. Zaten son geli!meler, kit-
lelerin burjuva kurumlara olan güveni-
nin giderek azaldı"ını göstermektedir.
Sözde en “güvenilir” olarak gösterilen
kurumlar da dahil olmak üzere, nere-
deyse devletin tüm kurumları, kitlele-
rin gözünde büyük bir itibar yitimine
u"ramı!tır. Dolayısıyla seçimler de kit-
lelerin biriken öfkesini yatı!tırmaya,
seçim sandı"ı ile dindirmeye muktedir
de"ildir. 

Seçim sonrası ise, çok daha büyük
sorunlara gebedir. Yeni anayasa tartı!-
maları, hem egemen kliklerin çeki!me-
lerini arttıracak, hem de i!çi-emekçi,
tüm toplumsal kesimlerin ho!nutsuzlu-
"unu derinle!tirecek, eylemlerin düze-
yini ve çapını büyütecektir.

Kısacası “devrimci durum” olarak
tarif edilen nesnellik, Türkiye için
de geçerlidir. Önümüzdeki aylarda
bu durumun yeni geli!melerle bir-
likte daha fazla olgunla!ması, kes-
kinle!mesi kaçınılmaz görünmekte-
dir. Bu da daha fazla kitlelerin soka-
"a çıkması, yer yer ayaklanmaların

ya!anması anlamına gelecektir.
Ancak son Arap isyanlarının da

gösterdi"i gibi, “devrimci durum”un
varlı"ı, hatta halk isyanlarının ba!la-
ması, kendili"inden devrime götür-
mez. Bu nesnellik, öznel faktörle bir-
le!medi"i zaman, kimi kazanımlar
olmakla birlikte, ayaklanmalar bastırıl-
makta, sonrasında a"ır bedeller öden-
mektedir. Onun için “bilinçsiz sürecin
bilinçli unsurları”na, yani devrimci,
komünist önderlere, kadrolara ihtiyaç
vardır.      

Devrim için örgütlenmek
Bize dü!en, kitlelerin öncü kesimle-

rinden ba!layarak ho!nutsuz-tepkili
tüm kesimlerin bilinç ve örgütlülük
düzeyini yükseltmektir. Ku!kusuz
önceli"imiz i!çi sınıfı ve gençlik ola-
caktır. Proletarya, ça"ımızın en dev-
rimci sınıfıdır ve halk ayaklanma-
larının devrim ve sosyalizme do"ru
ilerlemesinin en önemli unsuru,
proletaryanın buna önderlik etme-
sidir. Dolayısıyla proletarya içinde
örgütlenmek, ML hareketler için
olmazsa olmazdır. 

$kincisi gençlik içinde örgütlen-
mektir. Gençli"i kazanan gelece"i de
kazanır. #!çi, emekçi, ö"renci genç-
lik, her devrimin motoru olmu!tur.
O yüzden de bütün devrimler genç-
tir. Hem kitlesi, hem muhtevası itiba-
rıyla… Engels’in dedi"i gibi, “gençlik,
özellikle i!çi gençlik, gelece"i tayin edecek-
tir”. Onun içindir ki, ML’ler daima
gençli"in, özellikle de i!çi gençli"in
örgütü olmalıdırlar.

$!çi sınıfı ve gençli"in örgütlenme-
si, ilk ba!ta bunların kitle örgütleri
olan sendikalarda, birliklerde, dernek-
lerde vb. bulunmayı gerektirir. Genel
olarak kitleler büyük bir örgütsüz-
lük içindedir. Bu durumu gerici ve
fa!ist örgütlenmeler de"erlendir-
mekte, dini de kullanarak kitleleri
iyice uyu!turmaktadır. Oysa sınıfsal-
toplumsal çıkarları için bir araya gel-
mek, siyasalla!manın ve mücadele
etmenin ilk adımıdır. Bu adım, kitle
örgütlerine katılmakla atılır. Zaten
sınırlı üyelere sahip olan bu örgütlü-
lüklere, kayıtsız kalmamız dü!ünüle-
mez. Aksine toplumun öncü kesimle-
riyle ba" kurmanın ve onları devrim-
sosyalizm mücadelesine katmanın en
önemli yollarından biri, bu kitle örgüt-
lerinde çalı!maktır…. 

Buralarda ne kadar kök salar ve ili!-
kilerimizi geli!tirirsek, örgütlenme a"ı-
mızı o denli büyütür, etki gücümüzü
arttırırız. Bu, aynı zamanda önümüz-
deki dönemde patlak verecek herhan-

gi bir olaya kar!ı da örgütlü bir duru!
göstermek bakımından ya!amsaldır... 

$çinde bulundu"umuz durum itiba-
rıyla, Türkiye’de yakın bir zamanda
meydana gelecek bir ayaklanma, isyan
vb. Kuzey Afrika ve Ortado"u halkları-
nın ya!adı"ı sorunlarla bizleri kar!ı
kar!ıya bırakacaktır. Çünkü öznel
faktör, devrimci komünist önderlik
bo!lu"u, büyük bir handikap ola-
rak durmaktadır. Bunu telafi edecek
yol ve yöntemleri bulmak ve bugün-
den yol almak zorundayız. Aksi halde
ortaya çıkacak son derece elveri!li
ko!ulları de"erlendiremeyen komünist
ve devrimciler olarak kalırız. Bunun
vebali, sorumlulu"u çok a"ırdır.

Lenin, devrimci durum ya!ayan
ülkelerdeki komünistlerin görevlerini
!öyle hatırlatıyor:  

“Hiçbir sosyalist, hiçbir zaman ve hiç-
bir yerde, (bundan sonrakilerin de"il de)
ille de bu sava!ın, (yarın ya!anacak bir
devrimci durumun de"il de) ille de bugün-
kü devrimci durumun devrime yol açaca-
"ının garantisini vermemi!tir. Burada söz-
konusu olan, tüm sosyalistlerin en tartı!ıl-
maz ve en temel görevidir: Kitlelere dev-
rimci durumun varlı"ını anlatma, geni!li-
"ini ve derinli"ini açıklama, devrimci
eylemlere geçme ve bu yönde faaliyetler
yürütmek için devrimci duruma uygun
örgütler yaratmada ona yardımcı olma…
Halkı harekete geçirmek ve ayaklandır-
mak… Krizden kapitalizmin çökü!ünü hız-
landırmak için yararlanmak… Komün ve
Ekim-Aralık 1905 örneklerini kendilerine
klavuz edinmek. (Biz buna Ekim ve son-
rasındaki devrim deneyimlerini de
eklemeliyiz-bn) #!te bu görevlerin bugün-
kü partiler tarafından yerine getirilmeme-
si, onların ihanetidir, politik ölümdür, rol-
lerinden vazgeçmeleri anlamına gelir.”
(Proleter Devrim ve Dönek Kautsky
sf:161)

Tarihe böyle geçmek istemiyorsak,
en ba!ta kitleleri örgütleme görevini
yerine getirmek zorundayız. ML bir
program ve tüzü"e sahip olmanın
yeterli olmadı"ını, bunun ete-kemi"e
bürünmesi için kitlelerle bulu!ması
gerekti"ini sıkça söylüyoruz. Aksi
halde en ideal programlar bile, birer
metin parçası olmaktan kurtulamazlar.
Bunlar ancak ya!amda vücut buldu"u
oranda anlam kazanır, geli!ir ve yet-
kinle!ir. Bunun yolu da örgütsel a"ın
daha fazla geni!lemesinden geçer.  (…)  

Kısacası, ba!ta kendimiz olmak
üzere yakın çevremizi daha örgütlü
hale getirmeliyiz. Örgütleyerek örgüt-
lenecek, e"iterek e"itilece"iz.
Rolümüzü gerçekten oynayabilmenin
ba!ka yolu yoktur... 

“Hiçbir sosyalist,
hiçbir zaman ve hiç-

bir yerde, (bundan
sonrakilerin deil de)

ille de bu savaın,
(yarın yaanacak bir

devrimci durumun
deil de) ille de

bugünkü devrimci
durumun devrime yol
açacaının garantisi-

ni vermemitir.
Burada sözkonusu

olan, tüm sosyalist-
lerin en tartıılmaz

ve en temel görevidir:
Kitlelere devrimci
durumun varlıını

anlatma, geniliini
ve derinliini açıkla-
ma, devrimci eylem-

lere geçme ve bu
yönde faaliyetler

yürütmek için dev-
rimci duruma uygun
örgütler yaratmada

ona yardımcı olma…
Halkı harekete geçir-
mek ve ayaklandır-

mak… Krizden kapi-
talizmin çöküünü
hızlandırmak için

yararlanmak…
Komün ve Ekim-

Aralık 1905 örnekle-
rini kendilerine kla-
vuz edinmek. (Biz

buna Ekim ve sonra-
sındaki devrim dene-
yimlerini de ekleme-

liyiz-bn) te bu
görevlerin bugünkü
partiler tarafından

yerine getirilmemesi,
onların ihanetidir,

politik ölümdür, rol-
lerinden vazgeçmeleri

anlamına gelir.”
Lenin
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H
alk isyanları ve devrim

ler

ezi Parkı ile ba!layıp tüm

ülkeye, hatta dünyaya yayı-

lan direni!, ilk günlerin

büyüklü"ünde olmasa da

devam ediyor. O, ilk zaferini

Taksim Meydanı’nı özgürle!-

tirerek kazandı. Ardından

Gezi Parkı’na yapılması plan-

lanan AVM’den Kı!la’ya

kadar her tür yapıyı durdur-

mayı ba!ardı. Hatta

“Taksim’in yayala!tırılması

projesi” de mahkemece iptal

edildi. Hiç ku!kusuz mahke-

menin bu kararı, direni!in

gücüyle alınmı! bir karardı. 

Fakat bütün bunlar, direni-

!i bitirmeye yetmedi, yetme-

yecek de. Çünkü direni!,

çevre duyarlılı"ını a!an, do"-

rudan hükümete yönelen bir

içerik kazanmı!tı. Halen sür-

mekte olan eylemlerde, yapı-

lan forumlarda “hükümet

istifa” sloganı, hala en sık

atılan slogandır. Dolayısıyla

AKP hükümeti gidene kadar

bu direni! sürecektir. Ta ki,

ya!anan sorunların hükü-

metlerden de öte, sistem

sorunu oldu"u geni! kitleler-

ce anla!ılıp bu kapitalist

düzene yönelene dek...

* * *   
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