AKP’NİN „İLERİ DEMOKRASİ” MASKELİ FAŞİZMİNE HAYIR!
EGEMENLERİN İKTİDAR DALAŞINDA PAYANDA OLMAYA HAYIR!
UMUT GERİCİLİĞİN HER TÜRÜNE KARŞI İSYANDA…
KURTULUŞ DEVRİMDE!
“HER YER TAKSİM”!
Bu şiarla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’nın bir çok ülkesinde de on binlerce insan sokaklara çıktı. “Her yer
Taksim” en başta haklı bir isyanın şiarı. Kapitalist rant için ‘ben çevre mevre dinlemem’ diyen bir anlayışa
isyanın şiarı. ‘Ben seçimle iş başına geldim, çoğunluğa sahibim, o halde her istediğimi yaparım’,
‘demokrasinin gereği budur’ diyen bir zihniyete karşı isyanın şiarı. “Seçilmiş Padişah” türü bir yönetim
anlayışına karşı bir isyan. “İnsanların hayat tarzına karışılmasın”, “Kimse kimseye kendi hayat tarzını
dayatmaya kalkmasın” söylemleriyle yola çıkanların, iktidara yerleştiklerinde kendi hayat tarzlarını herkese
dayatmaya kalkmalarına karşı isyanın şiarı. Kentlerine sahip çıkan, kendi yaşam alanlarında yapılacak
düzenlemeler konusunda söz sahibi olmak isteyenlerin şiarı.
“Her yer Taksim” şiarı altında yaygınlaşan, AKP hükümetine karşı şimdiye kadarki en direngen kitlesel halk
hareketinin çıkış noktası, “Taksim Gezi Parkı direnişi” ve bunun faşist şiddetle ezilmeye kalkılması oldu. Her
tarafı beton yığını olan Taksim meydanındaki tek ve küçücük yeşil alanın da Osmanlı dönemine ait bir
Kışla’nın yeniden inşası sürecinde yok edilme tehlikesine karşı çıkan; içine AVM yerleştirileceği söylenen bu
bina inşası için sökülmek istenilen ağaçları korumak amacıyla Gezi Parkını işgal eden, barışçı sivil itaatsizlik
eylemi içindeki az sayıda genç eylemcinin üzerine Polis Toma’sıyla, copuyla, Panzeri ile, gazıyla hunharca,
barbarca saldırdı. Çadırlar yakıldı. Eylemciler yerlerde sürüklendi, gazlandı, dövüldü. AKP’nin laftaki “İleri
Demokrasi” sinin, gerçek faşist yüzü Gazcı Polislerin suretinde bir kez daha görüldü. Eylemciler yılmadı. Gezi
yeniden işgal edildi. Gezi duvarının yıkılma çalışması, sökülen ağaçlara yenilerinin katılması, iş araçlarının
önüne bedenler yatırılarak engellendi. Polisin “intikamı” sabah saatlerinde bu kez daha yoğun şiddetle geldi.
Bu faşist şiddet İstanbul’da ve onlarca ilde şimdi 10 yılı aşkın süre iktidarda olan AKP’ne karşı birikmiş olan
öfkenin sokaklara taşması için bardağı taşıran son damla oldu. İstanbul’un her bölgesinden binlerce insan
Gezi Parkı direnişi ile dayanışma için Taksim’e aktı. 1 Mayıs’ta bütün İstanbul’da adı konmamış sıkıyönetim ve
yoğun faşist saldırılar ile İşçilerin Taksime çıkmasını engellemeyi beceren AKP hükümeti, onun Polisi bu kez
de bu işi becereceklerini sandılar. Yanıldılar. Taksim ve çevresinde atılan gazdan göz gözü görmez olmasına,
polis gaz stokları tükenme noktasına gelecek kadar gaz sıkmasına rağmen, bir çok insan gaz kapsülleri ile yer
yer ağır yaralanmasına rağmen, yüzlerce yaralı ve tutuklamaya rağmen, direniş şiddetin dozunun artmasına
paralel olarak genişledi.Taksim’de halk direnişi dalga dalga bütün Türkiye’ye yayılmaya başladı. Sonunda
Polis Taksim’i eylemcilere terk etmek zorunda kaldı.

İLK YENİLGİ:
Bu, 10 yıldır her seçimde daha büyüyerek iktidara gelmesi ile ve “askeri vesayeti yıkmış olmak” iddiasıyla
övünen, Türkiye’ye “İleri Demokrasi” getirdikleri palavraları ile taraftarlarını kandıran AKP hükümetinin, en
başta da AKP Başkanı- Başbakan Erdoğan’ın ilk yenilgisidir. Seçim sandığını demokrasinin tek göstergesi
sananlara, sandıkta kazanılan çoğunlukla her konuda sınırsız yetki alınmış olduğunu sananlara, sivil itaatsizlik
eylemleri ile, direniş ile, her şeyin sandık çoğunluğu ile hal edilemeyeceği gösterilmiştir. Bir yandan “Ben 76
Milyonun Başbakanı”yım diyen ve fakat diğer yandan kendine karşı öfkesini dile getiren on binlerce, yüz
binlerce insanı hiçe sayan; çevre korumacı ve kentine sahip çıkan barışçı bir sivil itaatsizlik eylemini gazla,
ateşle, dayakla, gözaltı ile vb., açık terörle, faşizmle ezdirmeye kalkan, ve kendine karşı muhalefeti “evde zorla
tutulan halkın yüzde ellisi” ile tehdit eden Erdoğan’a “Hop” denmiştir. “Her Yer Taksim”in gerçek anlamı
budur. “Her Yer Taksim” çıkış noktasında ve eylemcilerin bir çoğu açısından gerçek, katılımcı demokrasi
isteğinin, özgürlük isteğinin, kişinin özel yaşamına devletin karışmaması isteğinin ifadesidir. Bunun için
İsyandır. Haklıdır!

SAHTE DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA DİKKAT!
Gelinen yerde her yanda AKP hükümetine karşı öfke patlaması hareketi içinde, AKP’nin siyasetinden rahatsız
olan her görüşten, her renkten, her örgütten insanlar var. AKP Polisinin Gezi Parkı Eylemcilerine karşı
kullandığı yoğun faşist şiddet, olabilecek en geniş koalisyonu kendiliğinden oluşturdu. Bu hareketin içindeki
devrimci, sosyalist, komünist örgütler, çevre korumacı Sivil Toplum örgütleri, bağımsız sivil toplum örgütleri
ve örgütsüz ve hayatlarına karışılmasından rahatsız insanların önemli bölümü, gerçekten demokrasi,
özgürlük, adalet peşindeler. Bunların yan yana gelmesi gayet iyi bir gelişmedir. Fakat başlangıçta hareket
içinde olmayan ve kendiliğinden gelişen hareketi kendi iktidar dalaşlarının bir kaldıracı haline getirmek

isteyen güçler de var. MHP kalkıp utanmadan AKP Polisinin “orantısız şiddet” kullanımını eleştiriyor.
Demokrasi savunucusu pozlara bürünüyor. Ne sahtekârlık! Kendisi ırkçı azgın faşist olanların AKP düşmanlığı
yalnızca iktidar dalaşının bir ifadesidir. Başka bir şeyin değil! CHP yürüyen direniş treninin son vagonuna
atladıktan sonra, demokrasi havarisi kesilip, Lokomotifi ele geçirmeye çalışıyor. CHP’nin AKP faşizmini
eleştirmesi de, direnişe sahip çıkar görünmesi de sahtekârlıktır. Bunların demokrasisinin ne menem bir şey
olduğu iktidarda oldukları dönemlerden, darbe destekçiliklerinden bellidir. İP, TGD, HKP gibi Nasyonal
Sosyalist ve darbe kışkırtıcısı örgütler, hareket içinde boy gösteriyor, halkın bir kesiminin, en başta kentli
genç insanların haklı isyanını yeni bir darbe kışkırtması için kullanmaya çalışıyor. Aydınlık her zaman yaptığı
palavra ajitasyon jargonu ile “Taksimi aldık, Geliyoruz!” başlığı atıyor! Atatürk resimli Türk bayrağına sarılmış
kimi kendini bilmezler, BDP Bayrakları ile Taksime gelen bir gruba saldırmaya kalkabiliyor. Bu sahte
demokrasi savunucusu güçlerden sakınılmak zorunda, bunlar hareket içinde teşhir ve tecrit edilmek
zorundadır. Özgür ve bilinçli bireyler ne “Mustafa Kemal’in Askerleri”, ne de “Erdoğan’ın Askerleri.” değildir.
Onların tercihi Kemalist faşizm ile, dinci faşizmin arasındaki tercih değildir, olamaz!

ANLAYANA…
“Taksim Gezisi eylemi” ve ardından gelişen ve hala süren toplumsal olaylar anlayana çok şey anlatıyor, çok
ders veriyor. Kendisini adeta seçilmiş Sultan gören Erdoğan’a “kendine çeki düzen ver”, “görevin olmayan
işlere karışma”, “İnsanların özel hayatını belirlemeye kalkma”, “Kendi hayat tarzını tüm topluma dayatmaya
kalkma”, “demokrasi azınlığı yok saymak değildir”, “Mağrur olma Erdoğan, senden büyük halk var!”diyor. AKP
iktidarına, demokrasi mücadelesini faşizmle ezemezsiniz, biz korku duvarını aştık diyor. Burjuvazinin muhalif
partilerine “siz bizi temsil etmiyorsunuz” diyor. Ve bütün sosyalist, komünist, devrimci örgütlere, yepyeni,
tanımadığınız bir kuşak geliyor. Bizleri örgütlü bir mücadeleye kazanmak için çok daha fazla ve yeni
yöntemler ve araçlar kullanarak çalışmalısınız diyor. Biz kendimiz gereğini yapacağız. Erdoğan’ın şimdilik en
ufak bir ders almadığı, hareketten hiçbir şey anlamadığı, Fas, Cezayir, Tunus gezisi öncesi yaptığı
değerlendirmelerden belli. “Tencere Tava, Hep eski hava” 28. Şubat önce darbecilerin örgütlediği
hareketlere; Gül’ün cumhurbaşkanlığının önlenmesi için yine darbecilerin başını çektiği Cumhuriyet
mitinglerine atıfta bulunarak: “bunları daha önce çok gördük” değerlendirmeleri, Taksim Gezisi hareketinin
bunlardan çok değişik olduğunu görmeyen bir aymazlıktır.
Bunun geri planında bir zihniyet yatmaktadır. Bu zihniyet aslında T.C. devletinin genetik kodunda var olan
tek adam yönetimi ve tek tip insan yaratma projesidir. Adamlar değişmekte, ama her dönemde yöneten Tek
Adam olmaktadır. Erdoğan şimdi(lik) ikinci Atatürk’tür. Aslında sonuçta Sultan Süleyman, Yavuz,Fatih
düzeyinde anılan I.Tayyip olmaktır rüyası! Tek tip insan yaratma projesinde de tip değişmekte, fakat teklik
kalmaktadır. Dün Homo Kemalistus’tu Türkiye’nin tek tip insanı. Bunlardan hala epeyi var. Erdoğan AKP’si
şimdi iktidarını onun yerine, batılı emperyalistlerin de onayıyla Homo Light-İslamicus’u geçirmeye çalışıyor.
Gezi işgali bu kalıpların dışında, bireyliklerinin bilincine varmış, bunun kabulü için sivil itaatsizlik eylemi
yapan insanların hareketi idi, öyle başladı. Gelişmeler ülkelerimizde bu insanların artık artan ölçüde “biz de
varız” dediğini gösteriyor. Ve bu çok sevindirici bir gelişme.

“YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE”
Hasretleri bu olan bir avuç insan işgal etti Geziyi. Onlara hunharca saldırdı Polis. Faşist saldırıyla ezmeye
çalıştılar. Fakat bu hasreti öldürmeyi kimse başaramadı, Sultan bozuntuları da başaramaz. Bu hasreti gerçek
hale dönüştürmek elimizde. Bunun için hiçbir baskıya boyun eğmeme, direnme ilk adımdır. Mücadele
etmeden, direnmeden hiçbir hak kazanılamaz. Hiçbir zulüm durdurulamaz. Fakat bu ilk adımda
kalınmamalıdır. Mücadele içinde aynı zamanda öğrenmeliyiz. Bilinçlenmeliyiz. Bilmeliyiz ki, eğer mücadele
yalnızca burjuvazinin şu veya bu hükümetine karşı mücadele olarak yürütülürse, yalnızca burjuvazinin bir
başka hükümetinin iş başına gelmesiyle sonuçlanır. Mücadele bir bütün olarak sömürü sistemini
hedeflemelidir. Gerçekten Hür ve kardeşçesine bir hayat kapitalizmin egemenliği şartlarında mümkün
değildir. Sömürü düzeninin alternatifi sosyalizm-komünizmdir. Gerçek demokrasi de ancak işçi sınıfının
önderliğinde devrimlerle kazanılacaktır. En basit hak mücadelesinde bile, bu gerçeği bir an akıldan
çıkarmamalıyız, unutmamalı, unutturmamalıyız. Yine bilmeliyiz ki, kapitalizmi yıkma mücadelesinin gerçek
öznesi üreten, bütün değerleri yaratan sınıf, işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı önderliğinde emekçi sınıflar harekete
geçmeden, sömürü sistemlerini devirmek mümkün değildir. Bütün bunları öğrenmek, bilinçlenmek de
yetmez. Örgütlenmeliyiz. Örgütsüz bir halk egemenler için kolay avdır. Örgütlü halk ise yenilmezdir.
Bolşevik Partide örgütlenme proletarya önderliğinde devrim için olmazsa olmaz şarttır.
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