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s. 16TKİP'den çağrı: Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim, devrimci mücadeleyi yükseltelim!

Kobanê direnişinin gücü
Kobanê önlerinde göğüslenen saldırı karşısında, yine 
Kobanê sokaklarında ortaya konan direniş hiç kuşkusuz 
emekçi damgasını taşımaktadır. Burada eksik olan, bu 
savaşçı kesimin kendi sınıfsal program ve politikalarını da 
yaparak, dost-düşman ayrımını sınıfsal bir perspektifle 
belirleyerek gerçek ve kalıcı bir çözüme yönelmesidir. (s.4)

Bugüne kadarki her türlü kazanımını özgürlük tutkusuyla ve öz 
gücü temelinde yürüttüğü devrimci mücadelesiyle kazanan Kürt 

halkının, emperyalizmden ve sömürgeci Türk devletinden yalnızca 
imha ve kölelik bahşedilebileceğini en acı ve kanlı tecrübelerle 
görmüş bir halk olduğuna kuşku yoktur. Her defasında 
aldatılmanın ağır faturasını ödemeye mecbur değil. Yüzünü 
en başta Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri olmak üzere bölge 
halklarıyla birleşik devrimci direnişi inşa edip büyütmeye 
çevirdiğinde, gerçek kurtuluşa ve özgürlüğe gidecek yolu da 
açmış olacaktır. Kobanê savaşı karşısındaki tepkiler, bunun 

potansiyel güç ve olanaklarını her zamankinden daha net açığa 
çıkarmıştır. Türkiyeli işçi ve emekçiler, AKP iktidarının ve gericiliğin 

katliamlarına seyirci kalmadıklarını daha fazla göstermeli, bölgenin 
kan gölüne dönüştürülmesinin birinci dereceden sorumlusu olan AKP 

iktidarından ve sermaye düzeninden hesap sormak için Kürt halkıyla 
eylemli dayanışmayı büyütmelidirler. 

KÜRT HALKIYLA 
DAYANIŞMAYA!

Diyarbakır
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IŞİD-AKP katliamlarına karşı
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Rojava-Kobanê’de Kürt halkına ve kazanımlarına 
yönelik kirli savaşa karşı Kürt savaşçılarının yiğitçe 
direnişi sürüyor. AKP iktidarının tam desteğini 
almış IŞİD çetesi ağır silah gücüne rağmen, Kobanê 
çeperinde çakılıp kalmış durumda. Baştan itibaren 
bir dizi ülkede Kürtler ve ilerici, devrimci sol güçler 
Kobanê için eylem halindeler. Gerici çetenin 
saldırılarını şiddetlendirdiği, savaşın Kobanê çeperine 
dayandığı kritik günlerden başlayarak eylemler de 
giderek yoğunluk ve yaygınlık kazandı. Son günlerde 
Kürt illeri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir 
yanında başlayan serhildan dalgası Türk sermaye 
devletinin vahşi saldırılarıyla ezilmeye çalışılıyor. Kitle 
eylemlerine azgın saldırıları sokağa çıkma yasakları ve 
sıkıyönetim ilanları izliyor. 

Salt AKP iktidarıyla değil, başta sermaye medyası 
olmak üzere tüm düzen cephesi topyekûn bir 
seferberlik içinde. Bu saldırılarda şimdiden onlarca 
kişi devletin kolluk güçleri ile onların korumasında 
sokaklara salınan silahlı dinci-faşist güruhlar 
tarafından katledildi, yüzlerce kişi yaralandı. AKP 
şefleri ve devlet yetkileri ağızlarından salyalar saçarak 
Kürt halkının isyanını ve Kobanê direnişine verilen 
ilerici desteği acımasızca ezeceklerini ilan ediyor, 
böylece direnişi ve Kürt halkının umutlarını yok 
edebileceklerini düşünüyorlar. Bu kudurganlığa karşı 
eylemleri yayıp büyütmek Kobanê direnişine politik ve 
moral açıdan nefes vermek olduğu kadar, Kürt halkının 
özgürlük umudunu doğru yerde büyütmesine de 
destek olmaktır. 

 
Emperyalistlerin eseri gerici vahşet çeteleri 

Yaşanan gelişmeler bir dizi gerçeği çok çarpıcı 
şekilde gözler önüne sermiştir. Her şeyden önce IŞİD 
de dahil bugün Ortadoğu’yu vahşet bölgesi haline 
getiren dinci-gerici çetelerin bizzat emperyalizmin 
kendi eseri olduğu, AKP Türkiye’si başta olmak üzere 
bölgenin gerici devletleri eliyle semirtilip insanlığın 
başına bela edildikleri bizzat emperyalist şefler 
tarafından itiraf edilmektedir. Sözde yalnızca IŞİD’e 
karşı bugün ABD öncülüğünde bir emperyalist saldırı 
koalisyonu kurup kurtarıcı rolüne bürünmeleri, 
emperyalizmin en kirli, en ikiyüzlü oyunlarından en 
bilinenidir. Geçmişte Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da 
yapılanın daha beteri bugün Suriye üzerinden 
yapılmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinden dinci 
haydutlar emperyalistler ve bölgedeki uşakları (başta 
Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere) 
tarafından Suriye’ye ikmal edildi. Onlar tarafından 
donatılıp savaşa sürüldü. Suriye’deki savaş içinde 
güçlenip şimdi iplerini koparmış halleriyle dahi 
emperyalizmin bölgesel politikalarına hizmet ediyorlar. 
Rojava baz alındığında bile bu apaçık görülecektir. 

Emperyalistler Irak’ta olduğu gibi Rojava’da da biat 
eden, kendi öz gücüne yaslanarak özgürlüğünü tesis 
etme umudu tükenmiş, emperyalist boyunduruğu 
kölece takmayı kabullenen bir halka dönüşmedikçe 
Kürt halkının, dinci-gerici çeteler tarafından 
boğazlanmasını zerrece umursamamakta ve bunu 

olanca açıklığıyla dile getirmektedirler. Başta Kürtler 
olmak üzere bölge halkları emperyalist güçlere 
dair, geçtik onları kurtarıcı görmeyi, en küçük bir 
yanılsamaya kapıldıklarında bile daha beter katliamlar, 
daha büyük kan gölleri, daha katmerli bir sömürü 
ve kölelik dışında bir şey görmeyeceklerdir. Halklar 
ancak kendi öz güçlerine dayanarak ve dünya işçi sınıfı 
ve emekçilerinin etkin desteğiyle, halkların birleşik 
devrimci mücadelesiyle özgürlüklerine kavuşabilirler. 

 
AKP iktidarının Rojava hazımsızlığı ve 

Kürt halkına düşmanlığı 

Bugün IŞİD çetesinin Kürt halkına yönelik vahşi 
saldırısındaki en büyük pay sahibi ise hiç şüphesiz 
AKP iktidarının yönetimindeki Türk sermaye 
devletidir. Emperyalist efendileri tarafından da 
okşanan yeni-Osmanlıcı heveslerle Suriye’de en 
aktif taşeronluğu gönüllüce o üstlendi. Suriye’nin 
Libya gibi hızla lokmalara ayrılacağını düşünüyordu. 
Bu uğurda mülteci şovlarından başlayıp çetelerin 
eğitilip donatılmasına, silah, lojistik, sağlık hizmeti 
yardımından Türk askerinin bizzat çatışma alanlarında 
çetelere komuta etmesine kadar ne varsa esirgemedi. 
Fakat ne yaptıysa da hüsran yaşamaktan kurtulamadı. 
Tayyip Erdoğan kuklası şimdiki başbakanın sorumlu 
olduğu dış politikası önce buradan çöktü. 

AKP iktidarı, ardından 2012 Temmuz’unda Kürt 
hareketinin Rojava çıkışıyla darbe aldı. Rojava’da 
kanton ilanına varan özerklik sürecinin bu başlangıcı, 
aynı zamanda Kuzey Kürdistan’da PKK’nin silahlı 
eylemlerle AKP iktidarına ve Türk sermaye devletine 

soğuk terler döktürmesiyle birleşti. Kürt tutsakların 
açlık grevinin yarattığı politizasyonla iyice sıkışan 
AKP iktidarının yeniden oyalama-aldatma taktiğine 
başvurması kaçınılmaz hale geldi. MİT görevlilerinin 
Abdullah Öcalan’la başlattıkları görüşmeler sayesinde, 
Türkiye’de Kürt halkı bir kez daha temelsiz hayallere 
sürüklenip edilgenleştirilirken, AKP iktidarı rahatça 
Rojava kazanımına yönelik politik, diplomatik, askeri 
saldırılara yoğunlaştı. Örneğin 2013 yazında Rojava’da 
özerklik ilanı gündeme geldiğinde dinci çeteler 
Antep’te organize edilip Rojava üzerine salındılar. 
Fakat PYD-YPG önderliğindeki direniş, Türk sermaye 
devletinin hayallerini bugüne kadar ertelemesine 
neden oldu. Geçtiğimiz bir yıl boyunca hem içerideki 
siyasal ihtiyaçlar, hem Rojava’yı boğmanın uygun 
anını kollamak çaresizliği, AKP iktidarının “çözüm 
süreci” aldatmacasına daha sıkı sarılmasını zorunlu 
kıldı. Nihayet IŞİD’in Irak’ta yaptığı çıkışla birlikte Türk 
sermaye devleti için uygun an da gelmiş oldu.  

IŞİD’in Kobanê saldırısının esasta ve öncelikle AKP 
iktidarının tezgahından çıktığını anlayabilmek için, 
Türk tanklarıyla Kobanê’nin bombalanmasına, Türk 
ordu mensuplarının çetelerle aynı mevzide savaşıyor 
olmasına, Türkiye sınırından tırlarla-trenlerle silah-
mühimmat sevkiyatına, çetelerin neredeyse koruma 
altında Rojava’ya geçişine, Türkiye sınırları içinde 
boy veren kitle eylemlerine vahşi saldırılara, Tayyip 
Erdoğan ve AKP yetkililerinin açıklamalarına bakmak 
bile yeter de artar. Bunlar bir yana bırakılsa bile ortada 
şöyle bir soru durmaktadır: IŞİD’in Irak ve Suriye’de ele 
geçirdiği alanlarda güçlerini yoğunlaştırıp mevzilerini 
tahkim etmek varken, oralardaki varlığını da gözden 
çıkaran bir gözü dönmüşlükle, üstelik hakimiyet 

Kapak

IŞİD-AKP katliamlarına karşı 
Kürt halkıyla dayanışmaya!
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Batı illeri ve Kürdistan’ın tamamında estirilen 
devlet terörü sermaye devletinin temsilcilerine kâfi 
gelmedi. 

AKP’nin İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kobanê direnişiyle 
dayanışma için birçok kentte gerçekleştirilen kitlesel 
ve militan eylemlere devletin geleneksel misilleme 
çizgisiyle yanıt verdi. Ala’nın tehditler savurduğu 
sıralarda, Kürdistan sokaklarında polis ve devlet 
destekli çeteler tarafından 6 kişi katledildi. 

 
Devlet terörünün dozu artacak

Polis ve devlet terörünün dozunun arttırılacağı 
mesajını veren Ala, “Şiddet misliyle karşılık bulacaktır” 
diyerek Kürt halkına ve sokaklarda direnen yüz binlere 
tehditler savurdu. 
Sınırlarını gerici çetelere ardına kadar açan Türk 
sermaye devletinin İçişleri Bakanı Ala, “akıl dışı 
tutum” olarak nitelendirdiği eylemlere misliyle karşılık 
vereceklerini ilan etti. 

“Türkiye dışında gerçekleşen bu meseleyi Türkiye 

içine taşımak kadar yanlış bir tutum olamaz” diyen Ala, 
“hiç kimseye Türkiye’de kamu düzenini bertaraf etme 
imkan ve imtiyazını vermeyeceklerini, demokratik 
anlayışlarının şiddetin ortalığı teslim alması demek” 
olmadığını belirterek, gereğini yaptıklarını, kararlı bir 
biçimde gereğinin yapılmaya da devam edileceğini 
söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi, böyle 
uluslararası ciddi bir sorunun tartışıldığı, konuşulduğu 
dönemde kendi bölgedeki iç sorunlarıyla uğraşır hale 
getirmek tamamen ulusal çıkarlara aykırı bir siyasal 
tutumdur.”

Akdoğan da koroya katıldı

Ala’nın saldırgan açıklamalarına Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan da ileri perdeden katıldı. 
Akdoğan şöyle konuştu: "Şehir merkezlerinde 
insanlarımızın huzurunu kaçırmaya yönelik her türlü 
şiddet eylemi ve vandalizme karşı kesinlikle müsamaha 
gösterilmeyeceği çok iyi bilinmelidir." 

Devlet terörü ve katliamlar 
“Alâ”sıyla devam edecek!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, 8 
Ekim tarihli günlük basın toplantısında yaptığı 
açıklamalarda ABD emperyalizminin “IŞİD’e karşı 
mücadelede” gerçek niyetini ortaya koydu. 

Psaki’nin açıklamalarına göre, ABD’nin niyeti 
Kobanê ve Ortadoğu’da IŞİD çetelerinin imza attığı 
vahşeti sonlandırmak değil, denetimi altındaki petrol 
rafinelerini koruyabilmek. 

 
Koalisyon temsilcileri Türkiye’ye geliyor

Sözcü Psaki, ABD Başkanı Baracak Obama’nın 
IŞİD’e karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi 
emekli General John Allen ile yardımcısı ABD Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk’ün 
9 ve 10 Ekim tarihlerinde Ankara’da ziyaretlerde 
bulunacağını kaydetti. 

Türk sermaye devletinin ABD emperyalizminin 
bölgeye dönük politikalarında oynayacağı rolü 
tartıştıklarını söyleyen Psaki, "Türkiye koalisyonun bir 
parçası olarak daha geniş bir rol üstlenme konusunda 
karar veriyor ve bu konudaki görüşmeler sürüyor" 
dedi. 

Yani, Türk sermaye devleti emperyalistler için 
daha ilerden bir rol oynamak istiyor ve talebi bizzat 
ABD tarafından değerlendiriliyor. 

 
Öncelikleri Kobanê değil, petrol rafineleri 

Kobanê ile ilgili soruları da yanıtlayan Psaki, 
ABD emperyalizminin “IŞİD’le savaştaki” derdinin, 

Ortadoğu’yu bu vahşet çetesinden temizlemek 
olmadığını söyledi. IŞİD’in güvenli bir bölgeye sahip 
olmasını önlemeye çalıştıklarını öne süren Psaki, 
öncelikli odaklarının hava saldırılarının yapıldığı 
yerlerde petrol rafineleri gibi yerlerin kontrolünü 
sağlamak olduğunu söyledi. Hatırlanacağı gibi, IŞİD 
emperyalistlerin Irak’taki petrol tekellerini tehdit 
edene kadar kendisine müdahale edilmemişti ve 
emperyalistler IŞİD’in ortaya koyduğu tüm caniliği 
izlemekle yetinmişlerdi. 

ABD yönetiminin, Bağdat’ın düşmesine 
izin verip vermeyeceğine yönelik soru üzerine 
Psaki, “(Bağdat’ı) savunmak için mümkün olan 
her şeyi yapacağımızı açıkça belirtmiştik” diye 
konuştu. Bağdat ile Kobanê’ye yönelik farklı bakış 
sergilemelerine yönelik sorular üzerine, ABD olarak 
daha önce belirttikleri önceliklerine dikkati çekti. 
Bağdat’taki kukla yönetimin ABD emperyalizmine 
sunduğu hizmet bu öncelikler içinde özel bir anlama 
sahip elbette. 

 
Katliamlar emperyalistlerin umrunda değil 

Psaki’nin açıklamaları, emperyalistler 
cephesinden bilinen bir gerçeğin yeniden itirafı oldu. 
Anlaşıldığı üzere, emperyalistlerin derdi, IŞİD’in 
bölgedeki çıkarlarına balta vurmasını engellemek. 
Ortadoğu’daki katliamlar, vahşet ve halkalara yönelik 
çok yönlü saldırı emperyalistlerin umrunda değil. 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, halklara savaş ve 
ölüm götüren emperyalist savaş makinesinin IŞİD 
karşısında halkları savunması da beklenemezdi zaten.

kuramayacağını bile bile, demek oluyor ki salt bir 
etnik temizlik saikiyle Rojava’ya saldırması neden? 
Hiç kuşku yoktur ki bu en başta Türk devletinin 
rüyalarına hizmet etmektedir. AKP iktidarı iflas etmiş 
Suriye politikasıyla yuvarlandığı Rojava “kabusu”ndan 
kurtulabilirse, PKK çizgisindeki Kürt hareketini dize 
getirebilmenin yolunu açacağını, böylece son iki 
yılda Kürt halkının Rojava’yla büyük bir güç kazanan 
özgürlük umudunu yok edebileceğini düşünmektedir. 
Ve bir halkın umudunu yok etmek, onun köleliğe razı 
edilmesinin en temel koşuludur. 

“Çözüm sürecinin selameti” derken?

AKP iktidarının bir yandan Kobanê’nin düşmesi 
için elinden geleni ardına koymaz ve IŞİD vahşetine 
karşı Kobanê direnişine destek için ayağa kalkmış 
kitlelerin kanını dökerken, diğer yandan hala 
“çözüm süreci”nin selametinden bahsetmesi ise 
sadece ikiyüzlülükten kaynaklanmıyor elbette. 2013 
baharından bu yana yaşanan tüm olaylar şöyle bir 
hatırlandığında görülecektir ki “çözüm süreci” AKP 
iktidarının taktik bir başarısıdır. O, bu aldatmaca 
sayesinde 2013’ün ilk beş ayını kendi baharına 
çevirmiştir. Buradan gelen özgüvenle sınıf ve kitle 
hareketinin son yıllardaki büyük kazanımlarından 
biri olan Taksim 1 Mayısı’na, ardından gelen bir 
ay boyunca da toplumsal muhalefete acımasızca 
saldırmıştır. Bu saldırganlığın da tetiklediği Haziran 
Direnişi’nde Kürt halkının kitlesel olarak sokağa 
dökülmemesini güvenceye almış, böylece belki tam 
bir çöküşten kurtulmuştur. Keza dinci-gericiliğin 
iktidar ve rant kavgası 17 Aralık 2013’te düzeni 
kaosa sürükleyebilecek yeni bir boyuta sıçramışken, 
AKP “darbe”, “paralel devlet” gibi argümanlara 
kavuşarak sarsıntıyı görece rahat savuşturabilmiştir. 
Dahası Türkiye sol hareketinin büyük bir kısmının 
her türlü ilkeyi bir yana bırakarak gönül rahatlığıyla 
Kürt hareketinin kuyruğuna takılmasının zeminini 
döşemiştir. Tüm bu zaman dilimi boyunca “çözüm 
süreci” AKP’ye, Rojava’yı boğmak için her fırsatı kirli 
bir şekilde değerlendirebilme olanağı vermiştir. 

Kısacası en çok da, Kürt hareketinin stratejik bir 
başarısı olan Rojava çıkışının doğurduğu “çözüm 
süreci”, Rojava’nın, demek oluyor ki Kürt halkının 
en büyük düşmanı AKP iktidarının en etkili silahı 
olmuştur. Kobanê’de AKP-IŞİD vahşeti kol geziyorken 
Kürt hareketinin ve önderliğinin hala “çözüm 
süreci”nden bahsetmesi bile AKP’nin bu taktiğinin 
başarısının boyutuna işaret etmektedir. 

Bugüne kadarki her türlü kazanımını özgürlük 
tutkusuyla ve öz gücü temelinde yürüttüğü 
devrimci mücadelesiyle kazanan Kürt halkının, 
emperyalizmden ve sömürgeci Türk devletinden 
yalnızca imha ve kölelik bahşedilebileceğini en acı ve 
kanlı tecrübelerle görmüş bir halk olduğuna kuşku 
yoktur. Her defasında aldatılmanın ağır faturasını 
ödemeye mecbur değil. Yüzünü en başta Türkiye 
işçi sınıfı ve emekçileri olmak üzere bölge halklarıyla 
birleşik devrimci direnişi inşa edip büyütmeye 
çevirdiğinde, gerçek kurtuluşa ve özgürlüğe gidecek 
yolu da açmış olacaktır. Kobanê savaşı karşısındaki 
tepkiler, bunun potansiyel güç ve olanaklarını her 
zamankinden daha net açığa çıkarmıştır. Türkiyeli 
işçi ve emekçiler, AKP iktidarının ve gericiliğin 
katliamlarına seyirci kalmadıklarını daha fazla 
göstermeli, bölgenin kan gölüne dönüştürülmesinin 
birinci dereceden sorumlusu olan AKP iktidarından 
ve sermaye düzeninden hesap sormak için Kürt 
halkıyla eylemli dayanışmayı büyütmelidirler. 

Emperyalistlerin derdi Kobanê değil!



4 * KIZIL BAYRAK 10 Ekim 2014Güncel

Rojava’da Kürt halkının elde ettiği kazanımlar 
inkarcı Türk sermaye devletinin genlerinde taşıdığı 
tarihsel “Kürdistan” korkusunu büyüterek paranoya 
çevirmeye yetmiştir. Bu kabustan kurtulmak için 
hiçbir kanlı ve kirli aracı kullanmaktan geri durmayan 
sermaye devleti, ‘barış’ sürecini kalekolların ve 
Kürt ulusal hareketine karşı yeni kanlı araçların 
yaratılmasının olanaklarına çevirmeye çalıştı. Sahte 
‹sürecin› sağladığı olanakları Rojava’yı, coğrafik 
olarak Kürdistan’ın diğer parçalarından yalıtıp 
yalnızlaştırarak, işlevsiz kılma ve ezme hesaplarını 
devletin kanlı ve karanlık dehlizlerinde hazırlamak için 
kullandılar. 

Emperyalist haydutların kanlı bataklığında 
büyütülen ÖSO gibi taşeron örgütlerle bu kirli amaçlar 
için ilişkiler geliştirildi, sınırlar açılarak manevra 
alanları genişletildi. Silah ve parasal desteklerle takviye 
edildiler. ÖSO›nun gerici başarısı üzerine kurduğu neo-
Osmanlı hayalleri ÖSO’nun başarısızlığına bağlı olarak 
yerle bir olan, dış politikada duvara toslayan AKP 
iktidarı, hiç olmazsa Rojava’da yükselen Kürt ulusal 
hareketini kanla boğarak uğradığı kaybı minimize 
etmenin araçlarını yaratmaya yöneldi. 

Düne kadar “kırmızı çizgi” saydıkları Güney 
Küristan’la kurduğu ilişkiler gibi hayali ‘çözüm sürecini’ 
de bu kanlı amaçlarını hayata geçirmenin araçlarına 
çevirmek için hile, tehdit ve demagojiye dayalı her 
türlü aracı kullandılar. Burada trajik olan Rojova’da 
elde edilen tarihsel başarının tasfiyesinde kimi Kürt 
politikacıların bu kanlı oyunda figüran olarak kullanmış 
olmasıdır. AKP’nin eli kanlı şefinin ağzından salyalar 
saçarak savurduğu tehditlere karşın, bu kudurganlıkları 
‘seçim yatırımı’ olarak sayma yanılgısıyla Kürt halkını 
gelmekte olan büyük çatışmalara karşı hazırlıksız 
bıraktılar. Reformist politikalarını Rojava’ya ‘yardım 
için’ sermaye devletinin koridor açacağı hayallerine 
inanmaya kadar vardırdılar. Kapalı kapılar arkasında 
yapılan pazarlıkları emekçi halklardan gizleyerek, 
Türk sermaye devletinin politikalarını emekçilere 
“barış” politikası olarak sunulmasına alan açtılar. 
Türk sermaye devleti ÖSO gibi taşeron örgütle hayat 
geçiremediği sömürgeci politikalarını, İŞİD gibi kanlı 
terör örgütüyle hayata geçirmek için kullandı. Yıllardır 
sürdürülen Rojava’yı yalnızlaştırma ve Kürdistan’dan 
koparma saldırılarını İŞİD çetelerinin saldırılarıyla 
realize edebileceğini hesaplayan sermaye devleti, 
İŞİD çetelerini Rojova’nın en zayıf halkası olan Kobane 
üzerine sürdü.

Ağır silahlarla, tank ve füze atarlarla donatılmış 
İŞİD çetelerinin haftalardır sürdürdükleri katliama 
dayalı saldırıları Kobanê kapılarına kadar dayandı. 
Musul’un düşmesine, Şengal’de Ezidiler’in katliama 
uğratılmasına göz yuman emperyalist haydutlar ve 
sömürgeci sermaye devleti ellerini ovuşturarak, İŞİD 
çetelerinin etrafa saçtığı dehşeti gerici amaçlarının 
bahanesi yaptılar. Nefretle bölgeden kovulan ABD 
emperyalizmi ve NATO güçleri, akbabalar gibi bölgeye, 
bu defa ‘kurtarıcı’ olarak gelmeye başladılar.  

Taliban’dan El Kaide’ye, ÖSO›dan İŞİD›e uzanan 

taşeron örgütleri kanatları altında besleyip büyütenler, 
kendi eserlerinin ürünü olan bu canavarlara karşı 
savaşmak adına bölgeye yerleştiler. Parçaladıkları 
Afganistan, Irak ve Libya ve Suriye bataklığı taşeron 
dinci-gerici çetelerin boy atıp büyümesi için yeterince 
bir zemin sunuyordu, sağladıkları mali ve silah 
desteğiyle de kanlı eserlerini tamamladılar, bölge 
halklarının üzerine sürdüler.

İŞİD çetesi emperyalist güçler gibi bölgenin gerici 
devletleri için İngiliz anahtarı görevini görüyor. En 
gerici ve kirli amaçlarını İŞİD gibi taşeron örgütlere 
yaptırıyorlar. ABD emperyalizmi önderliğindeki gerici 
koalisyon İŞİD’i havadan bombalama adına, bölgeyi 
savaş alanına çevirip yakıp yıkarken bir yandan da 
kendi kamuoylarına “barışçıl amaç” taşıdıkları ideolojik 
yanılgısını propaganda etme imkanını sunuyor. 
Ukrayna’da sürdürdükleri savaşı İŞİD gibi, kendi 
eserleri olan kanlı bir terör örgütüne karşı bölgeyi 
bu Ortaçağ katillerinden ‘koruma’ ambalajıyla haklı 
göstermeye çalışıyorlar. Türk sermaye devleti ve onun 
AKP gibi eli kanlı İslamcı hükümeti de İŞİD›i, Kobanê ve 
Rojava’nın tecrit edilerek düşürülmesini hızlandırmak 
için ‘uçuşa yasak bölge’ ilanın gerekçesi için kullanıyor. 

Kobanê sınırlarına dayanan, gerici Ortaçağ kalıntısı 
dinci çete İŞİD saldırılarına karşı bir avuç Kobanê 
halkı haftalardır tarihsel bir başarıyla direniyor. İŞİD 
çetelerinin ağır silahlarla saldırılarını davalarının 
haklılığından aldıkları güçle geri püskürtüyorlar. 

Kobanê halkının direnişi yenilmez olup uzadıkça 
Türk sermaye devletinin yetkililerinin sinirleri 
altüst oluyor, kudurganca saldırıyorlar. ‹ÖSO›ya 
katılın’ sayıklamalarını çılgınca yineliyorlar. Dünyayı 
ve ülkeyi saran Kobanê direnişi ile dayanışma 
hareketleri kudurganlıklarına zirve yaptırıyor. OHAL’a 
başvurmaları, göstericileri katletmede ortaya 
koydukları hünerleri direniş yangınını söndürmeye 
yetmiyor. 

İŞİD saldırısının Kobane kapılarına kadar dayanması 
burjuva-reformist politikaların yolaçtığı öngörüsüzlük 
olsa da, bu saldırıyı Kobane önlerinde göğüsleyerek 
ortaya konan direniş hiç kuşkusuz emekçi damgasını 
taşımaktadır. Burada eksik olan savaşçı bu kesimin 
kendi sınıfsal program ve politikalarını da oluşturarak, 
dost-düşman ayrımını sınıfsal bir perspektifle 
belirleyerek sömürgeci ve emperyalist haydutlar 
hakkında safları taşınan yıkıcı hayalleri aşarak 
gerçek ve kalıcı bir çözüme yönelmek olmalıdır. 
Kolay yol yoktur, reformist hayallerin yol açtığı yıkım 
ise çürütücü ve ölümcül olabilmektedir. Kobane 
direnişi, bölgede bir dönemin kapanmasının miladı 
olacak mıdır? Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkları ve 
gençliği Kobenê direnişinden öğrenerek, Kobanê 
direnişiyle dayanışmasını büyüterek kendi boynuna 
asılan sömürgeci şovenizm zehrini enternasyonalizm 
panzehriyle temizlerse Kobanê direnişinin ateşini 
bölgeye yayabilir.

Reformist hayaller ve 
Kobane direnişinin gücü
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Emperyalistlerin Ortadoğu’da bölgesel çıkarları 
için kullandığı IŞİD canilerinin Kobanê’ye saldırmasının 
ardından Türk sermaye devleti de meclisinden savaş 
tezkeresini çıkardı. AKP’nin elinde savaş baltası 
anlamına gelen bu tezkerenin içeriğine bakıldığında 
sermaye devletinin ne kadar sahtekar olduğu açığa 
çıkmaktadır. Bir yıl süresi olan tezkerede bölgedeki 
tehlikeli “terör örgütleri” olarak hedef gösterilen IŞİD, 
El Kaide, El Nursa, ÖSO gibi gerici çeteler değildir. Asıl 
hedef PKK ve YPG şahsında anlam bulan Kürt halkı ve 
onun kazanımlarıdır. Elbette kendisine biçilen ömrü 
çoktan tamamlayan Esad rejimi de sermaye devletinin 
izlediği saldırgan politikanın bir diğer hedefidir. 

Bizzat emperyalistler tarafından silahlandırılan IŞİD 
çetesine yönelik oluşturulduğu söylenen uluslararası 
koalisyon için meselenin mazlum halklara yönelik 
gerçekleştirilen katliamlar olmadığı biliniyor. Aynı 
şekilde AKP tarafından meclisten geçirilen savaş 
tezkeresinin de IŞİD ile hiçbir alakası yok. 

 
AKP ve IŞİD aynı karanlığın iki farklı yüzüdür 

AKP ve MHP’nin oylarıyla çıkarılan tezkerenin 
IŞİD’e yönelik olmadığını görmek için bu canilerle 
yapılan işbirliğine bakmak yeterli. Bugüne dek her 
türlü imkânın sunulduğu bu “soysuzlar çetesinin” 
Türkiye ile ilişkileri artık dünya kamuoyu tarafından da 
açıkça konuşulmaktadır. Kaldı ki Erdoğan için sadece 
“öfkeli kalabalık” olan bu sapkın çetenin sosyal tabanı 
aynı zamanda AKP’nin zorlukla tuttuğu yüzdesidir. 
Kobanê’de süren direnişe destek vermek için yapılan 
eylemlerde tasmaları çözülen gericilerin ve faşistlerin 
sergilediği vahşet sermaye devleti için bu çetelerin 
önemini fazlasıyla göstermektedir.

İçerde Kürt halkının üzerine salınan, katliamlar 
gerçekleştirmesi için organize edilen bu insanlık 
düşmanlarının dışarıda da AKP’nin düşmanı olması 
için hiçbir sebep yoktur. Bu nedenle çıkarılan savaş 
tezkeresinin IŞİD ile bağlantısı göstermelik ve yanıltma 
amacını taşımaktadır. IŞİD vahşeti sermaye devleti için 
sadece bir fırsattır. Erdoğan’ın son yaptığı açıklamaların 
birinde büyük bir memnuniyetle “Kobanê de düştü, 
düşecek” demesinin nedeni budur.

Efendi ‘şimdi değil’ diyor, uşak ısrar ediyor

Sermaye devleti ve AKP için asıl tehlike IŞİD 
olmadığı gibi, bu çetelerin sergilediği vahşet AKP’yi 
hiç de rahatsız etmemektedir. IŞİD, emperyalistlerin 
Ortadoğu haritasında kanlı bir silgi işlevi görmektedir. 
IŞİD gibi maşalar emperyalist merkezlerin 
istemediklerinin haritadan silinmesi için vardırlar ve 
bu ihtiyaç sürdüğü müddetçe de ellerinde karanlığı 
simgeleyen bayraklarıyla oradan oraya sürülmeye 
devam edeceklerdir.

Savaş tezkeresinin çerçevesi iç kamuoyunda her ne 
kadar IŞİD’e karşıymış gibi gösterilse de asıl amaç yine 
de gizlenmemektedir. ABD’nin yönlendirmesiyle dün 
dost oldukları Esad rejimini düşman ilan eden Erdoğan 
AKP’si hala saldır komutuyla hareket etmektedir. Bizzat 

ABD tarafından şimdiki önceliklerinin Esad değil IŞİD 
olduğu belirtilse de AKP tarafından Esad rejiminin 
yıkılmasından bahsedilmektedir. 

Sermaye devleti ABD’nin bölgesel hesaplarıyla 
örtüşen kendi çıkarlarında ısrar etmektedir. Bu 
yayılmacı bölgesel projelerin tasarımcısı olan 
Davutoğlu’nun başbakan yapılması sadece iyi bir emir 
eri olmasından kaynaklı değildir. AKP’nin savunucusu 
olduğu bu hesapta Suriye’de Esad rejimine yer yok. 
Suriye ile ilgili daha önce ortaya çıkan ses kayıtları, 
bu amaç için sermaye devletinin neler yapabileceğini 
fazlasıyla gösteriyor. Bölgesinde kendisine ABD’yi 
örnek alan AKP ve Erdoğan, bu doğrultuda amacına 
ulaşmak için kendisine her türlü kirli ve kanlı yolu 
mübah saymaktadır. Bölgesinde güçlü bir devlet 
ve onun lideri olma iddiasını taşıyanların amacına 
ulaşmak için IŞİD çetesinin kanlı ayak izlerini takip 
etmesinin nedeni budur.

Kürt halkının kazanımları korkutuyor

Sermaye devletinin yanı başında sapkın bir çete 
ile örtüşen amaçları Esad karşıtlığından ibaret değil. 
Şii-Alevi inancına mensup insanlara düşmanlıkta yan 
yana gelenlerin kan ortaklığı en çok da Kürt halkına 
düşmanlıkta örtüşüyor. Kobanê’yi dört bir taraftan 
kuşatan AKP ve IŞİD ortaklığı, sermaye devletinin 
Ortadoğu politikasını göstermektedir. Türk sermaye 
devletinin IŞİD’e verdiği destek, Kürt halkına ve 
onun kazanımlarına karşı gerektiğinde ‘şeytanla’ 
bile işbirliği yapmasına benzemektedir. Sahte çözüm 
aldatmacasıyla Kürt halkını bugüne kadar oyalamayı 
başaran AKP’nin gerçek yüzü Kobanê direnişine 
yaklaşımıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kanlı yüz 
imhacı ve inkarcı sermaye devletinin gerçek resmidir. 

Savaş tezkeresinin Kürt halkını ilgilendiren 
tek tarafı onun kazanımlarını ortadan kaldırmayı 
hedeflemesinden kaynaklıdır. IŞİD çeteleri başarıya 

ulaşıp Kobanê ve Rojava’yı düşürebilseydi hamle 
sırası Türkiye’ye gelecekti. Tezkere asıl o zaman 
anlam kazanacaktı. IŞİD’in sona erdirmeyi başardığı 
YPG hakimiyetindeki bölge IŞİD’ten temizlense bile 
burası gerçek sahiplerinin, Kürt halkının değil sermaye 
devletinin denetimine geçecekti. Ancak Kobanê 
direnişi AKP’nin hevesini kursağında bıraktı. 

Türkiye tarafından Suriye’de IŞİD tehlikesine 
karşı gündeme getirilen “tarafsız bölge” önerileri 
de Batı Kürdistan’da Kürt halkının kazanımlarını 
hedeflemektedir. YPG önderliğinin Kobanê’ye yardım 
edilecekse YPG savaşçılarının ve askeri ihtiyaçlarının 
geçişi için bir koridor açılması talebini, verilen sözlere 
rağmen yerine getirmeyenler “tarafsız bölgeler” 
hayata geçirerek YPG’nin denetiminde bulunan 
alanlarda hâkimiyet kurmak istemektedir. Sahte 
çözüm platformunda yan yana geldikleri PKK’yi IŞİD’le 
aynı kefeye koyanların yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda Kürt halkına verilip tutulmayan sözlere 
benzemektedir. Zira aksi de mümkün değildir.

Meclisten geçirilen savaş tezkeresinin görünmeyen 
bir başka ve önemli tarafıysa artık emperyalist işgal 
ordularının Türkiye topraklarında daha rahat hareket 
edebilmesinin önünün açılmış olmasıdır. Böylece 
1 Mart 2003’teki tezkere kazasının AKP tarafından 
telafisi yapılırken, ilerleyen günlerde emperyalizme 
sınırsız hizmet için bütün kolaylıklar da sağlanmış 
bulunmaktadır.

Kürt halkı kendi tezkeresini 
sokaklarda yazıyor

Son günlerde Kobanê direnişine verilen destek 
eylemleri göstermektedir ki AKP’nin tezkeresine 
karşı başta Kürt halkı olmak üzere bu topraklarda 
yaşayanlar kendi tezkerelerini yazmışlardır. Batı 
illerinden Kürdistan’a Kobanê için sokaklara çıkanlar 
kendi tezkerelerini sokaklarda ilan etmektedir.

AKP’nin tezkeresi varsa, 
direnenlerin sokakları var!
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Kürt halkı, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarına karşı Kürdistan’da hayatı durdurdu. 

IŞİD çetelerinin 6 Ekim akşamı Kobanê üzerindeki 
kuşatmasını ve saldırılarını yoğunlaştırması birçok 
Kürt ilinde kitlesel eylem dalgasını tetikledi. 6 Ekim 
akşamı başlayan kitlesel protestolar, devlet terörüne 
ve sokağa çıkma yasağına rağmen gazetemizin yayına 
hazırlandığı sırada kararlılıkla devam ediyordu. Sokağa 
çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır, Mardin, Van, Siirt, 
Batman’da halk, yasağı sokaklara çıkarak çiğnedi.

Kürt illeri Kobanê için ayaktaydı

DBP Diyarbakır İl Örgütü’nün çağrısı ile 6 
Ekim akşamı kentin tüm mahallelerinde eylemler 
düzenlendi. Bağlar, Göçmenler Caddesi ve 5 Nisan 
Mahallesi’nde yaşanan çatışmaların yanı sıra 
Kayapınar’ın İplik Mahallesi’nde de sokağa çıkan 
yüzlerce kişi Ergani-Diyarbakır karayolunu trafiğe 
kapattı. Lice’de tüm caddeler trafiğe kapatılarak, 
havaya ateş açıldı. Polis ve asker karakollarından dışarı 
çıkmadı. Diyarbakır’da yasağa rağmen eylemler 7 Ekim 
günü de on binlerin katılımıyla devam etti. Direniş 
karşısında acizleşen polis, eylemlerin sürdüğü birçok 
bölgeye giremedi. On binlerce kişi polis ve askerlerle 
çatıştı. Öğlen saatlerinden itibaren yoğunlaşan 
eylemlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, 
AKP ve HÜDA-PAR binaları hedef alındı. Bağlar’da 
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne ses bombası atıldı.

Batman’ın birçok mahallesinde toplanan 
yüzlerce kişi eylemler yaptı. Sokağa çıkan halk, 
İluh Mahallesi’nde bulunan İl Merkez Jandarma 
Komutanlığı’na yürüyerek karakola yönelik eylem 
gerçekleştirdi. Karakola yönelik eylemin ardından 
polis tazyikli su ve gaz bombaları ile halka saldırdı. 
Çatışmalar gece boyu devam etti.

Adıyaman’da Karapınar Mahallesi’nde toplanan 
yüzlerce kişi AKP İl Teşkilatı’na yürüdü. Yürüyüş 
sırasında çevreye ses bombaları atıldı.

Van’da her noktadan Cumhuriyet Caddesi’ne 
yürümeye başlayan halka polis saldırdı. Saldırı üzerine 
çatışmalar yaşandı.

Hakkari’de sokağa çıkan binlerce kişiye polisin 
saldırısıyla çatışmalar kentin tamamına yayıldı. 
Polisler de akşam karanlığıyla beraber saldırılarını 
yoğunlaştırdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde AKP ve FEM Dershanesi 
binaları ateşe verilirken, Silopi’de İpek Yolu’nu trafiğe 
kapatan yüzlerce genç polisle çatıştı. TIR ve kamyonları 
durdurarak barikat kuran gençler, polise ses bombası, 
taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Mardin’e bağlı Kızıltepe ve Nusaybin’de sokaklara 
çıkan halk ile polis arasında çatışmalar yaşandı. 
Derik ve Mazıdağı ilçelerinde tencere ve tava çalarak 
balkonlarda saldırıları protesto edenlerle birlikte 
binlerce kişi sokaklara çıktı.

Siirt’te de Ulus, Barış İnönü, Conkbayır, Algül, 
Karakol, Alan mahallelerinde sokağa inerek saldırılara 
karşı öfkelerini gösteren Kürtler sloganlar atıp tencere, 
tava ve teneke çaldı. Polisin saldırısına havai fişek ve 
taşlarla karşılık verildi.

Cizre’de sınır hattına yürüyen on binlerin önüne 
askerler zırhlı araçlarla barikat kurdu. Ancak kitlenin 
kararlılığı üzerine zırhlı araçlar alanı terk etti. 
Kitlenin sınır tellerini ve askeri kulübeleri yıkmaya 
başlaması üzerine polis ve askerler gerçek mermilerle 
kitleye saldırdı.

Hakkari’den direniş nöbeti için sınıra giden 
kafilenin uğurlanmasının ardından polis saldırısı 
yaşandı. Çatışmalar kısa süre içerisinde kent geneline 
yayıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde Yeniyol Caddesi, 
Mardin-Midyat yolu olmak üzere birçok noktada 
sokağa çıkıldı. Yeniyol Caddesi üzerindeki bir market de 
ateşe verildi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde binlerce kişi DBP ilçe 
binası önünde bir araya gelerek Belediye Meydanı’na 
doğru yürüyüşe geçti. Zırhlı araç ve TOMA’lar ile 

Kürt halkı ayakta!
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Avukatlar Kobanê direnişiyle dayanışma için 
adliyede eylem yaptı. Ardından AKP önüne yürüyerek 
siyah çelenk bıraktı.

Kobanê’de 23 gündür IŞİD çetelerine karşı süren 
direnişe destek amacıyla avukatlar da eyleme 
geçti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 
avukatların çağrısıyla Çağdaş Hukukçular Derneği 
(ÇHD) İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat 
Avukatlar Grubu, Çağdaş Avukatlar Grubu, Ezilenlerin 
Hukuk Bürosu’ndan avukatlar eyleme katıldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde toplanan 
avukatlar önce adliye içerisinde oturma eylemi 

yaptı. 200’e yakın avukat, adliye önünde basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan 
Av. Sinan Zincir “AKP hükümeti IŞİD’i kınayan 
tek bir söz etmediği gibi Başbakan Davutoğlu bir 
adım daha ileri giderek IŞİD için ‘öfkeli çocuklar’ 
demiştir. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise devlet terörünü 
tırmandıracaklarını açıklamıştır. Hiçbir zorbalık ve 
katliam halk direnişini kıramayacaktır” dedi.

Açıklamanın ardından AKP Şişli İlçe Başkanlığı’na 
yürüyen avukatlar, AKP’nin çetelere desteğini teşhir 
ederek bina önüne siyah çelenk bıraktı.

Kızıl Bayrak / İstanbul

saldıran polis ile kitle arasında çıkan çatışmalarda İş 
Bankası, Vergi Dairesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü taş 
ve molotof yağmuruna tutuldu.

Van’ın Başkale ve Erciş ilçelerinde binlerce kişi 
polisle çatıştı. Erciş’te de binlerce kişi DBP ilçe binası 
önünde bir araya gelerek AKP ile Saadet Partisi'nin 
binaları ve Halk Bankası şubesini ateşe verdi. 
Eylemciler ayrıca bir silah dükkanını ele geçirdi.

Muş’un Varto ilçesinde binlerce kişi, ilçe 
merkezinin tüm cadde ve sokaklarında barikat kurdu. 
Kitle polis saldırısı üzerine AKP ilçe binasını ateşe verdi. 
Cumhuriyet Caddesi’nde, eczanelerin bulunduğu 
noktada panzerin üzerinden kitleye ateş açan polis, 25 
yaşındaki Hakan Baksur’u kafasından vurarak öldürdü.

Darbe geleneği  OHAL'le sürdürülüyor

Kürdistan’ın birçok ilindeki sıkıyönetime rağmen 
halk gece boyunca sokakları terk etmedi. Militan sokak 
eylemleri 8 Ekim günü de devam etti. Diyarbakır’da 
valilik sokağa çıkma yasağını, 8 ilçeyi daha ekleyerek 
uzattı. THY’ye ait uçak seferleri iptal edilirken, Dicle 
Üniversitesi’nde de eğitime 3 gün ara verildi. Gece 
boyu süren gösterilerde birçok banka ve market ateşe 
verildi.

Sabah saatlerinde ise özel harekat polisleri, 
Demokratik Toplum Kongresi binasına baskın yaptı. 
Gerici Hizbulkontra çeteleri ise DBP Kayapınar İlçe 
Başkanlığı binasını silahlarla taradı.

Hakkari Çukurca’da ve Bitlis’te PTT binaları ateşe 
verilirken, Kızıltepe’de eylemler devam ederken 
ilçe merkezine 10 tane paletli tank girerek çeşitli 
noktalarda konuşlandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, belde ve köylerde on 
binlerce kişi sokağa çıkarak eylemler gerçekleştirdi. 
Gece boyunca yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda 
cemaate yakınlığı ile bilinen bir dershane, 7 kamu 
aracı, Ciner Grubu’na ait bir iş makinesi ve birçok 
banka ateşe verildi. Bostancı Köyü’nde binlerce kişi 
Rojava’nın Cizri Kantonu’na bağlı Zerye Köyü’ne 
geçerek insan zinciri oluşturdu. Bu sırada sınırda 
bulunan askerler, Kobra tipi zırhlı aracı kitlenin üzerine 
sürdü. Kitlenin taşlarla karşılık vermesiyle ağır hasar 
alan araç kitlenin arasından çıkamadı.

Van’ın Edremit ilçesinde DBP ilçe binası gece 
saatlerinde “kimliği belirsiz kişiler” tarafından ateşe 
verildi. Van merkezde öğle saatlerinde polise IŞİD 
yanlısı çeteler de eşlik ederek halka saldırdı. Polis 
gözetiminde, ellerinde kalaşnikof ile bekleyen grup 
tehditler savurdu. Protestolar sırasında açılan ateş 
sonucunda katledilen Hamit Caner, binlerce kişinin 
katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazenin 
defnedilmesinin ardından kitleye asker ve polisler 

saldırdı.
Siirt’te sabah saatlerinden itibaren başlayan 

eylemlerde polisin silahlı saldırısı sonucu 17 yaşındaki 
Davut Nas hayatını kaybetti. Gün içerisinde yaralıların 
hastaneye götürülmesi polis saldırıları ile engellendi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde asker ve polisler 
ilçe merkezinde bulunurken, mahalleler ise halkın 
denetimine geçti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılacak yürüyüş 
öncesinde asker ve polisler ise ilçe merkezini ablukaya 
aldı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki binaların çatısına 
askerler yerleştirildi.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde de sokağa çıkan kitle 
polis saldırısına uğradı. Eylemi sürdüren kitle Ziraat 

Bankası, CHP ve AKP binalarını ateşe verdi.
Ağrı Doğubayazıt ve Iğdır’da polis saldırıları 

yaşanması üzerine çatışma çıktı. Esnafın kepenk 
kapattığı Doğubayazıt’ta A101 marketi ateşe verildi. 
Patnos’ta ise AKP’li Patnos Belediyesi’nin binası 
içerden ve dışardan ateşe verildi. Makine parkında 
bulunan itfaiye aracı, kamyon, traktör, iş makinesi, 
minibüs gibi taşıtlar çalıştırılarak ilçe merkezine 
getirildi ve yakıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki eylemlerde sermaye 
devleti yine kan döktü. İpekyolu üzerinde bulunan 
Musa Anter Caddesi’nde çıkan çatışmalarda 2 kişi polis 
tarafından katledildi.

Avukatlardan Kobanê için eylem!
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2 Ekim
Meclisten geçirilen tezkereye karşı TTB, KESK, DİSK 

ve TMMOB tarafından eylemler düzenlendi.
Ankara’da aralarında devrimci ve ilerici 

kurumların da bulunduğu kitle, Yüksel Caddesi’nde 
toplanarak, TBMM Dikmen Kapısı önüne yürüdü. 
Meclis kapısındaki polis barikatı önünde yapılan 
basın açıklamasında emek örgütlerinin hükümete 
savaş yetkisi verecek bu tezkereye kesin olarak karşı 
olduğu ve meclisten onay çıkması halinde her türlü 
demokratik-meşru tepkiyi alanlarda kararlılıkla 
göstereceği vurgulandı.

Adana’da İnönü Parkı’nda bir araya gelen kitle 
sloganlarla Atatürk Parkı’na doğru yürüdü ve basın 
açıklaması yaptı. HDK tarafından yapılan yürüyüş ise 
polis tarafından engellenmek istenince eylemcilerle 
polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri, Sabri Yalım 
Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Konya’da DİSK İl Temsilciliği önünde toplanan 
emekçiler, Konya Merkez İş Bankası önüne kadar 
yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin’de DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla 
yüzlerce emekçi Forum AVM önünde bir araya gelerek, 
Barış Meydanı’na yürüdü ve basın açıklaması yaptı. 
Eyleme BDSP’nin de aralarında olduğu ilerici sol güçler 
ve işten atılan belediye işçileri katıldı.

İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan kitle 
önce Gündoğdu Meydanı’na, daha sonra yeniden 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne geldi. Eyleme BDSP, 
Halkevleri, Kaldıraç, SDP, MBP, HTKP gibi devrimci ve 
güçler de katıldı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Çağdaş 
Hukukçular Derneği İzmir şubeleri İzmir Barosu 
önünde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüdü.

Şişli’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yanı sıra 
ilerici devrimci örgütler tarafından eylem düzenlendi. 
Çevreyi abluka altına alan polis, kitlenin AKP Şişli İlçe 
Binası’na yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine 
Mecidiyeköy Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. 
BDSP, DGB, TKP 1920, EHP, MBP, HDK bileşenleri ve 
Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası da eyleme katılanlar 
arasındaydı.

Sarıgazi’de, Vatan İlkokulu’ndan Demokrasi 
Caddesi girişine gelinerek, basın açıklaması yapıldı. 
Kocamustafapaşa Dayanışması ise mahalle içerisinde 
yürüyüş gerçekleştirerek, meclisten geçirilen savaş 
tezkeresini teşhir etti.

3 Ekim
Gaziosmanpaşa’da BDSP, Türkiye Gerçeği ve Halkın 

Birliği tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 
“Tüm emekçi halkımızı bir kere daha IŞİD terörüne 
ve katliamlarına karşı Kobanê halkının yanında yer 
almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şahintepe’de BDSP, HDP ve Partizan yürüyüş 
düzenledi. DBP temsilciliğinin önünde toplanan kitle, 
Cumartesi Pazarı Sokağı’nın girişine yürüyerek, basın 

açıklaması yaptı.

Kobane saldırı altında, on binler sokakta

6 Ekim
HDP/HDK bileşenlerinin çağrısıyla Taksim’de 

biraraya gelen kitle, Galatasaray Lisesi önünde oturma 
eylemi yaptı. Gece yarısına kadar süren oturma 
eylemine katılımın giderek artması üzerine polis, hiçbir 
uyarıda bulunmadan, kitleye saldırdı. Polis saldırısı 
Tünel’e kadar devam etti.

Kadıköy’de Altıyol’daki Boğa Heykeli önünde 
toplanarak, slogan atan kitleye polis saldırdı. Polis 
saldırısı Bahariye Caddesi’nde ve Mehmet Ayvalıtaş 
Parkı’nda da sürdü. Kızıl Bayrak muhabiri de darp 
edildi ve plastikle mermili saldırıya uğradı.

Kartal’da Ahmet Şimşek Koleji önünde toplanan 
kitle, AKP Kartal ilçe binasına doğru yürüyüşe geçti. 
Basın açıklamasının ardından HDP ilçe binasına doğru 
tekrar sloganlarla yürüyen kitle molotof kokteylleri, 
soda şişeleri ile AKP ilçe binasına saldırdı. BDSP’liler 
eylemin sonunda alandan ayrılırken çekim yapan polis 

kameralarını engellediler.
Sultangazi ve Gazi Mahallesi’nde sokağa çıkan 

yüzlerce kişi polisle çatıştı. Gazi’deki PTT binası ateşe 
verildi.

Esenyurt’ta Köyiçi Meydanı’nda IŞİD'e destek 
toplamak için kurulan bir çadır halk tarafından yakıldı 
ve onlarca ATM tahrip edildi. Esenyurt Belediyesi 
Kültür Merkezi ve belediye binasına halk saldırdı. 
Polisin gazı ve suyu bitince gerçek mermiyle halka 
saldırdı.

Okmeydanı, Sarıgazi, Avcılar, Sarıyer Derbent, 
Zeytinburnu, Şirinevler Kocamustafapaşa ve 
Maltepe’de de eylemler düzenlendi.

İzmir BDSP, Çiğli Güzeltepe’de oturma eylemi 
gerçekleştirdi. Gece saat 03:00’ten sabah 09:00’a 
kadar eylemlerini sürdüren BDSP ve DGB’lilere işçi ve 
emekçiler desteklerini belirtti.

Adana'da Kürt emekçilerinin yoğun bulunduğu 
mahallelerde halk sokaklara çıktı. Seyhan’da IŞİD 
yanlılarının saldırıları üzerine iki kişi yaralandı.

Ankara, Mersin, İzmir, Eskişehir, Antalya ve 
Antakya’da da eylemler düzenlendi.

Her yer Kobanê, her yer direniş!
IŞİD’e destek için çıkarılan tezkereye karşı çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi. Devletin yoğunlaşan saldırılarına karşı 
Batı’da yaşayan Kürt emekçilerin sokağa çıkması üzerine birçok yerelde, polis destekli faşist saldırılar yaşandı.
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Direniş büyüdü,  
sivil-kontra faşistler sokağa salındı

7 Ekim
Sultangazi’de Cebeci Mahallesi’nde DBP İlçe 

Başkanlığı binası önünde toplanan kitle AKP İlçe 
Başkanlığı önüne yürümek isteyince polis tarafından 
engellendi. Bir süre oturma yelemi yapan kitle faşist 
ve polislerin saldırısına uğradı. Saldırının ardından 
başlayan çatışmalar, Cebeci ve Esentepe’de birçok 
noktaya yayıldı. DBP İlçe Başkanlığı binası faşistler 
tarafından ablukaya alınarak, saldırıya uğradı.

Polis destekli saldırılar akşama kadar devam 
ederken, Sultangazi’ye bağlı birçok semtte 
çatışmalar yaşandı. Kitleler, çöp arabaları ve belediye 
otobüslerini ateşe verdi.

Bağcılar’da HDP İlçe Başkanlığı önünde de 
toplanan kitle kısa bir süre içerisinde polis saldırısına 
uğradı. Polisin saldırısına taşlarla karşılık verilirken, 
bir süre sonra devreye sivil faşistler sokuldu. MHP 
binasından kitleye ateş açılması üzerine, bina 
taşlandı. Polis korumasındaki faşistlerin silahlı olduğu 
gözlendi.

Kadıköy’de AKP İlçe binasına yürümek isteyen 
kitle, polis tarafından engellendi. Suruç’tan dönen 
kadınların da katıldığı eylemde, polis saldırıya 
geçti. Saldırının ardından Bahariye’ye çekilen kitle, 
Süreyya Operası önüne barikat kurarak direnişe geçti. 
Polisin yoğun gazlı saldırısı sonucu ara sokaklara 
çekilen eylemciler, akşam tekrar buluşulacağını 
duyurarak, eylemi sonlandırdı. Akşam saatlerinde 
gerçekleştirilen eylemde de yoğun polis terörü 
yaşandı.

Gebze’de de HDP’nin çağrısıyla Trafo 
Meydanı’nda toplanan kitle E-5’e yürüdü. BDSP’nin 
de destek verdiği eylemde polis Tatlıkuyu Köprüsü 
üzerine ulaşan kitleye tazyikli su ve gazlarla saldırdı. 
HDP binası önüne çekilen kitle burada faşistlerin 
saldırısıyla karşılaştı. Polis korumasında saldıran 
faşistler binanın camlarını kırdı.

Akşam saatlerinde Taksim’de yapılan eylemde, 
basın açıklamasının ardından polis saldırısı yaşandı. 
Tazyikli su ve gaz bombaları ile saldıran polis, kitleyi 
Tarlabaşı ve Tünel’e doğru sürdü. Tarlabaşı ve 
Hacıahmet Mahallesi’nde saatlerce süren çatışmalar 
yaşandı.

Esenyurt Kıraç’ta bulunan DBP binası faşistler 
tarafından ateşe verildi.

Ankara’da Sakarya Caddesi’ndeki açlık grevi 
çadırından AKP İl Binası’na yapılmak istenen yürüyüş, 
polis saldırısı ile engellendi. Gözaltı saldırısına geçen 
polisler, Abdi İpekçi Parkı’nda eylemlerini sürdüren  
İŞKUR işçilerini tehdit etti.

Saldırı sonrasında Sakarya Caddesi’nde yapılan 
oturma eylemine de polis saldırdı. İlerleyen 
dakikalarda ise İŞKUR işçilerinin bütün eşyaları polis 
tarafından gasp edildi. Batıkent’te ise Kobanê ile 
dayanışmak için ‘insanlık nöbeti’ tutuldu.

Bursa’da Kent Meydanı’nda toplanan yüzlerce 
kişinin yürüyüş yapması engellendi. Bir avuç faşist 
inbayraklı provokasyonu üzerine polis, faşistlerle 
saldırıya geçti. Taşlarla gösterilen direnişin ardından 
polisler, gözaltına aldıkları kişilere işkence yaptı.

İzmir Güzeltepe’de BDSP’nin çağrısıyla toplanan 
kitle Kobanê’ye destek eylemi gerçekleştirdi. DBP ve 
Halkevi’nin de destek verdiği yürüyüşte Kürt kadınları 
konuşmalar gerçekleştirdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 
üyesi eğitim emekçileri 8 Ekim’de ülke genelinde 
Kobanê için sokağa çıktı. Emekçiler, IŞİD’in saldırılarına 
karşı Kobanê ile dayanışma çağrısı yaparken, IŞİD’e 
destek veren Türk sermaye devletinin Kobanê için 
yapılan eylemlere polis ve gerici-faşist güruhlar eliyle 
saldırmasına tepki gösterdi. 

İstanbul
Eğitim Sen İstanbul Şubeleri Galatasaray Lisesi 

önünde oturma eylemi yaptı. Eğitim emekçileri, önce 
2 dakika sessiz kalarak daha sonra da ıslık, zılgıt ve 
alkışlarla hükümetin ve emperyalistlerin Kobanê’ye 
yönelik politikalarına tepki gösterdi. 

Eylemde konuşma yapan Eğitim Sen İstanbul 
3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, 1-2 aydır IŞİD 
tarafından sürdürülen katliamı kınadıklarını, AKP’nin 
ve emperyalist devletlerin IŞİD’e lojistik destek 
verdiğini vurguladı. 

Tosu’nun konuşmasının ardından söz alan HDP 
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Kobanê’nin asla işgal 
edilemeyeceğini, edilse bile bunun püskürtüleceğini 
ifade etti. 

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Mehmet 
Emin Kırşanlıoğlu basın açıklamasını okudu. Basın 
açıklamasında, Kobanê’ye dönük saldırılar ile 
dayanışma için yapılan eylemlere karşı estirilen polis 
terörüne tepki gösterildi. Gerici-faşist güruhların 
sokağa salındığına dikkat çekilen açıklamada Kobanê 
ile dayanışma çağrısı yapıldı. 

 

İzmir
Eğitim Sen üyesi emekçiler Konak’taki Eski 

Sümerbank önünde buluştu. Basın açıklamasını 
okuyan Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı İdil 
Uğurlu, Ortadoğu’da yıllardır emperyalistler tarafından 
desteklenen gerici IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarının yoğunlaştığını ve binlerce insanın 
yeni bir katliam tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu 
söyledi. Uğurlu, IŞİD’in saldırılarına karşı Kobanê’yle 
dayanışmak için yapılan eylemlere dönük saldırıları da 
protesto etti. Uğurlu, Kobanê’yi savunmanın önemini 
vurgulayarak dayanışmayı yükseltme çağrısı yaptı. 

Eylemde HDK adına konuşan Hacay Yılmaz da Ege 
Üniversitesi Hastanesi’nde beklerken kaçırılmaya 
çalışılan HDP İl Eşbaşkanı Cavit Uğur’un durumu 
hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Kobanê ile dayanışmak 
için eylemlere devam edeceklerini belirterek sözlerini 
sonlandırdı. Basın açıklamasının ardından 15 dakikalık 
oturma eylemi yapıldı. 

Mersin
Mersin’de Eğitim Sen üyeleri Özgür Çocuk Parkı’nda 

biraraya geldi. Kobanê’ye destek için yarım saatlik 
oturma eylemi yapan eğitim emekçileri, Kobanê’yle 
dayanışmayı yükseltmeye devam edeceklerini 
belirttiler. 

Hakkari
Hakkari’de özel harekat timlerine ait zırhlı bir araç 

Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerini ezmeye kalktı. 
KESK Hakkari binası önünde “Kobanê için ayağa kalk” 
pankartı açan emekçiler Bulvar Caddesi’ni trafiğe 
kapatarak yürüyüşe geçti. Belediye hizmet binası 
önüne kadar yürüyen eğitim emekçileri Kobanê’yle 
dayanışma sloganları attı. Eğitim Sen Hakkari Şube 
Eşbaşkanı Şükran Sönmez Güldal, “Türkiye’de 90’lı 
yıllardan bu yana ilk kez 4 ilde ve onlarca ilçede sokağa 
çıkma yasağı ilan edilerek yeni bir OHAL uygulamasına 
gidilmiştir” diyerek uygulamayı kınadıklarını aktardı. 

Adana
Eğitim Sen önünde toplanan kamu emekçileri 

sloganlarla İnönü Parkı’na yürüdü. İnönü Parkı’na 
gelindiğinde açıklamayı Eğitim Sen Adana Şube 
Başkanı Ahmet Karagöz okudu. Açıklamada, AKP’nin 
içe ve dışa karşı sürdürdüğü savaş politikalarının “savaş 
tezkeresi” ile birlikte tehlikeli bir tırmanışa geçtiği 
belirtildi. AKP hükümetinin saldırılarının sınır tanımaz 
boyutlara vardığı vurgulanan açıklamada, pek çok 
kentte sokağa çıkma yasakları konulduğuna, onlarca 
insanın IŞİD yanlıları ve polisin saldırıları sonucu 
yaralandığına, birçok kişinin hayatını yitirdiğine dikkat 
çekildi.

Bursa
Eğitim Sen Bursa Şubesi, Kobanê halkıyla 

dayanışmak ve Bursa’da yaşanan polis terörünü 
kınamak üzere Heykel’de basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Kobanê halkının 
haklı direnişi selamlanırken AKP’nin işbirliği kınandı. 
Eyleme BDSP’nin de içerisinde olduğu ilerici ve 
devrimci kurumlar ile DİSK’e ve KESK’e bağlı bazı 
sendikaların yöneticileri destek verdi. 

Edirne
Eğitim Sen Edirne Şube üyeleri, IŞİD çetelerinin 

saldırılarını protesto etmek için Saraçlar Caddesi’nde 
basın açıklaması yaptı.

Eğitim emekçileri  
Kobanê için sokaktaydı
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Kobanê sokak sokak direniyor!
Batı Kürdistan’da Rojava’nın Kobanê Kantonu’nda 

15 Eylül günü IŞİD çetelerinin kapsamlı saldırısıyla 
başlayan çatışmalar Kobanê direnişini tüm dünyanın 
gündemine taşıdı.

Irak Kürdistanı’ndaki ilerleyişlerini Rojava’ya 
yönelten ve bölgeyi ele geçirmek için harekete geçen 
gerici çeteler geçtikleri bölgelerden edindikleri ağır 
silahlar, tanklar, mali güç ve militan gücüyle Türk 
sermaye devletinin Urfa Suruç sınırına oldukça yakın 
bir mesafedeki Kobanê’ye yüzlerini çevirdiler.

Direnişin duvarına çarptılar 

Ancak, gerici çeteler 15 Eylül’de başlattıkları bu 
saldırı karşısında Rojava’yı savunan YPG (Halk Savunma 
Güçleri) / YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) güçleri ile 
Kobanê halkının direnişiyle karşılaştılar. Türk sermaye 
devleti tarafından beslenen, sınır kapılarının ardına 
kadar açılmasıyla her türlü askeri ve lojistik ihtiyaçları 
karşılanan IŞİD çeteleri, birinci ayına yaklaşan 
saldırılarında direnişin duvarına çarptılar. 

Ağır silahlar, füzeler ve tanklar karşısında hafif 
silahlarla IŞİD çetelerine karşı direnen gerilla güçleri 
ve Kobanê halkının mücadelesinde şimdiye kadarki 
en kritik saatler ise 6 Ekim Pazartesi akşamı yaşanan 
şiddetli çatışmaların ardından başladı.

Türk sermaye devletinin, Suruç’taki sınır hattında, 
Kobanê’ye destek nöbeti tutan binlerce kişiyi Etmanek 
Köyü’nden asker zoruyla boşaltmasını fırsat bilen ve 
bu bölgeden Kobanê’nin içine sızmaya çalışan gerici 
çeteler Kobanê’nin kent merkezine de dayanmış 
oldular. 

Böylelikle, Kobanê’nin merkezine oldukça yaklaşan 
işgalci çetelerle, bir süredir gerilla güçleri tarafından 
hazırlıkları yapılan ‘kent savaşı’nın startı da verilmiş 
oldu. 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece sabaha kadar 
güney ve doğu cephelerinde çok şiddetli, göğüs 
göğüse çatışmalar yaşandı. Kobanê halkı ve YPG 
güçleri ev ev, yakın mesafeden el bombalarıyla IŞİD 
çetelerinin işgal ve katliam girişimlerine direndiler. 
Yaşanan çatışmalarda, tüm gücüyle saldıran çetelerin 
ilerlemesi engellendi.

Bu direnişe, Kobanê Kantonu yöneticileri de 
silahlanıp mevzilerde yerlerini alarak katılım sağladılar. 

3 cephede çete saldırıları ve direniş 

IŞİD çeteleri ile 15 Eylül’den bu yana yaşanan 
çatışmalar ise Kobanê’nin doğu, güney ve batı 
cephelerinde gerçekleşti. Üç cepheden saldıran 
çetelere karşı sergilenen kararlı direniş sonucunda 
çetelerin katliam girişimleri engellenirken çetelere ağır 
kayıplar verdirildi.

IŞİD çeteleriyle yaşanan çatışmaların ana 
merkezlerinden biri ise Miştenûr Tepesi oldu. Sınırın 
Suruç tarafından çok yakın bir mesafeden takip 
edilebilen bu alandaki çatışmalarda gerilla güçleri 
çetelere ağır kayıplar verdirdi. Çatışmaların güney ve 
doğu cephelerindeki Botan ve Megtel mahalleleri, 
Kuzeydoğu ucunda Kaniya Kurdan bölgesi ve Miştenur 
eteklerinde yoğunlaştığı YPG kaynaklarınca duyuruldu.

YPG savaşçılarının gerçekleştirdiği operasyonlarla 
çetelere ait birçok tank ve araç imha edilirken YPG 
Basın Merkezi’nin yaptığı bilgilendirmelere göre 
yüzlerce çete üyesi öldürüldü. Çatışmalar sırasında 
onlarca YPG savaşçısı da yaşamını yitirdi. Yaşamını 
yitiren savaşçılar, Kuzey ve Batı Kürdistan’ın çeşitli 
kentlerinde düzenlenen kitlesel cenaze törenleriyle 
sonsuzluğa uğurlandılar.

“Sokak sokak direneceğiz!”

Birinci ayına yaklaşan Kobanê direnişinde kent 
sınırına dayanan çatışmalarla ilgili YPG komutanlarının 
yaptıkları bilgilendirmeler ve verdikleri mesajlar 
direnişin büyüklüğünü de gösteriyor.

Çatışmaların 17. gününde YPG/YPJ Kobanê 
komutanlarından Meryem Kobanê, “Sokak sokak, 
ev ev sonuna kadar direneceğiz. Kobanê’yi DAİŞ için 
cehenneme çevireceğiz” diyerek ölümüne süren 
direnişi özetledi. Kobanê Kantonu Başkanı Enver 
Müslim ise, IŞİD çetelerinin direnişin intikamını almak 
ve katliam yapmak istediklerini belirterek, “İçerde 
hazırlığımız var” dedi.  Müslim, “Biz Kobanê’de 
direniş sözü veriyoruz. Onların saldırılarını kırma sözü 
veriyoruz” diye konuştu.

Çatışmalar sırasında IŞİD çetelerine karşı YPG 
savaşçıları tarafından birçok yerde fedai eylemler 
gerçekleştirildi. Fedai eylemlerle çok sayıda çete üyesi 
öldürüldü.

Diğer yandan, IŞİD çeteleri ile 15 Eylül’den bu 
yana yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında Kuzey 
Kürdistan’ın pek çok kentinden yüzlerce genç YPG 
saflarına katılım sağladı. Son olarak, 8 Ekim günü 
Şırnak Silopi’de Rojava sınırına yürüyen halkın üzerine 
gerçek mermilerle ateş açılmasına rağmen, direnişini 
sürdüren binlerce kişi, Rojava halkı ile buluştu. Dicle 
Nehri’ni botlarla aşan çok sayıda genç YPG ve YPJ 
saflarına katıldı.

Suruç’ta Mürşitpınar Sınır Kapısı’na yakın 
mesafedeki Kobanê’de, çatışmalar sırasında yaralanan 
Kobanêliler Türk sermaye devleti tarafından sınırdan 
geçirilmeyerek tedavileri engellendi. Sınırdan 
geçirilmeleri keyfi biçimde engellenen 8 Kobanêliden 
biri 8 Ekim günü yaşamını yitirdi.

Koalisyondan göstermelik bombardıman

Asıl hedefleri Ortadoğu’da egemenlik kurmak 
ve bölgedeki petrol kaynaklarını IŞİD çetelerinden 
geri almak olan koalisyon güçleri ise, göstermelik 
bombardımanlarla IŞİD çetelerinin mevzilerini 
vurdular. 

Bu göstermelik bombalamalar son günlerde 
Kobanê’yi kuşatan çeteleri hedef alsa da oldukça 
etkisiz kaldı. Birtakım IŞİD’cilerin ajanslara verdikleri 
görüşlerde olduğu gibi koalisyon uçakları çetelerin 
olmadığı boş alanları bombaladılar.

Gazetemiz yayına hazırlandığı sırada Kobanê’ye 
üç cepheden çete saldırıları ve YPG güçlerinin direnişi 
devam ediyordu.

Direniş sınır hattında da 
sürüyor

Rojava’nın Kobanê Kantonu’nda 15 Eylül’den beri 
IŞİD çetelerine karşı direniş sürerken Kobanê’nin 
Suruç sınırında ise on binlerin nöbet eylemi devam 
ediyor. Gerici çetelerin Türk sermaye devleti 
tarafından desteklenmesini ve Kobanê’ye geçişlerini 
engellemek için sınır hattında 24 saat boyunca nöbet 
tutuluyor.

Kürt halkı ve ülkenin dört bir yanından Suruç’a 
gelen binlerin Kobanê’yle dayanışmayı yükseltmesine 
tahammül edemeyen Türk sermaye devleti, sınır 
hattındaki bekleyişe gaz bombaları ve plastik 
mermilerle günlerce saldırdı.

Sınıra yakın köylerde, Kobanê’deki çatışmalar 
nedeniyle kentten tahliye edilen binlerce kişi 
Etmanek, Dewşen, Behte ve Boyde gibi sınır 
köylerine yerleşirken bölgeyi insansızlaştırma 
politikası izleyen sermaye devleti, bu köylerdeki halka 
terör estirdi. Asker saldırıları sırasında çok sayıda kişi 
yaralandı.

Suruç’ta sıkıyönetim ilan eden askerler, Suruç’a 
ulaşmak üzere çeşitli kentlerden yola çıkan otobüsleri 
keyfi biçimde engelleyerek Kobanê’yle dayanışmayı 
engellemek için seferber oldu. TOMA, akrep, çevik 
kuvvet, resmi ve sivil polisler tarafından yollar 
kapatıldı. 

Kobanê’deki çatışmalar nedeniyle Suruç’a gelen 
çoğunluğu çocuklar ve kadınlar ve bölge halkının 
gözü kulağı direnişle ilgili gelişmelerde.
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IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu’na yönelik 
kuşatması ve katliam girişimlerine karşı başta Kuzey 
Kürdistan olmak üzere birçok kent ve ilçe merkezi 
kitlesel, militan sokak eylemlerine sahne oldu. 

Kürdistan’daki eylemleri bastırmak için seferber 
olan sermaye devletinin fiili OHAL uygulamaları 
sökmeyince azgın devlet terörüne, devlet destekli 
kontra çeteler ve bizzat AKP’lilerin saldırıları eşlik etti. 
Batı illerinde ise faşist güruhlar birçok bölgede polis 
destekli provokasyonlara başvurdu. Eylemler sürerken 
Kürt illerinde katliamın bilançosu her geçen dakika 
ağırlaştı. 

Hüda-Par’cılar katletti

7 Ekim günü gerçekleşen protestolara polisin yanı 
sıra Hizbullah yanlısı Hüda-Par’cı çeteler saldırdı.

Batman’ın Diyarbakır Caddesi’nde gençlerle 
polisler arasında çatışmalar devam ederken, cadde 
üzerinde bulunan Hür Dava Partisi binasında bulunan 
kişilerin, kitlenin üzerinde ateş etmesi sonucu Emrah 
Demir (22) adlı genç katledilirken, çok sayıda kişi de 
yaralandı. 

Mardin’in Dargeçit ilçesinde eylem yapan 
gençlerden Bilal Gezer ve Sinan Toprak HÜDA-PAR İlçe 
Başkanı Kadri Şengül ve iki oğlu tarafından açılan ateş 
sonucu katledildi.

Diyarbakır’da Hizbullah yanlısı gruplar ve polisler 
Kobanê için sokaklara çıkan halka ateş açtı. Açılan ateş 
sonucu 3 kişi katledildi, 10’un üzerinde kişi yaralandı. 
Eylemler sırasında kentin üç farklı noktasında 
Hizbullahçı gruplar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

Bağlar ilçesine iki ayrı noktada, Sur ilçesinin 
Hançepek Mahallesi’nde yaşanan saldırılar sonucu 1 
kişi katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı. 

Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi’nde pompalı silahlarla 

yapılan saldırı sırasında 10’a yakın kişi yaralandı. 
Açılan ateş sonucu etrafa saçılan saçmaların 

vücutlarına isabet etmesi sonucu Gele Kürdistan 
TV muhabiri Rojhat Doğru ile birlikte 3 küçük çocuk 
yaralandı. 

Sur ilçesindeki saldırıda Mardin Derik nüfusuna 
kayıtlı olduğu öğrenilen Mahmut Enez (55) isimli bir 
kişi boynuna isabet eden cisimle ağır yaralandı. 

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Enez, 
yolda hayatını kaybetti. Enez’in cenazesi Özel Veni Vidi 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye 
kaldırılan 19 yaşında Süleyman Kale ile Mahsum 
Çoban (21) da yaşamlarını yitirdiler.

Van’ın Serhat Mahallesi’ndeki eylemler sırasında 
silahla göğsünden vurularak ağır yaralanan Hamdi 
Caner hayatını kaybetti. 

Siirt’te AKP’liler katliam yaptı

Siirt Kurtalan’daki protesto eyleminde kitlenin 
üzerine açılan ateş sonucu 2 kişi katledildi, 13 kişi 
de yaralandı. 7 Ekim öğle saatlerinde bir araya gelen 
binlerce kişi Diyarbakır Caddesi üzerinde yürüyüşe 
geçti ve polis saldırısının ardından çatışmalar başladı. 
Çatışmaların ardından AKP'li Kurtalan Belediye Başkanı 
Nevzat Karatay, aile üyeleri ve korucular tarafından 
ateş açıldı. İki çocuğun yaralandığı bu saldırının 
ardından akşam saatlerinde dağılmak üzere olan 
kitlenin üzerine AKP'li Başkan Karatay'ın yakınları 
ve korucular tarafından yeniden ateş açıldı. Açılan 
ateşte bu kez 2’si çocuk, 3’ü kadın toplam 13 kişi 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların 4’ü Siirt Devlet 
Hastanesi’ne, 9’u ise Kurtalan Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralılardan Y.Ç. (17) ile Mehdi Erdoğan (35) 
tedavi altına alındıkları Siirt Devlet Hastanesi’nde 

kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.
Siirt’te 8 Ekim sabah saatlerinden itibaren başlayan 

eylemlere polislerin saldırması sonucunda çatışmalar 
başladı. Çatışmalar devam ederken polislerin silahla 
kitleye saldırması sonucunda 17 yaşındaki bir genç 
katledildi. Polisin yaylım ateşi açmasıyla katlettiği 
Davut Nas’ın cenazesi Siirt Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 

Siirt’te Kobanê’yle dayanışma eylemi yapan kitleye, 
Kaymak Petrol Benzin İstasyonu’nu koruyan korucular 
ateş açtı. Saldırı sonucunda 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Baksur’u polis katletti

7 Ekim günü Muş’un Varto İlçesi’ndeki eylemcilere 
polis saldırdı. Cumhuriyet Caddesi’nde, eczanelerin 
bulunduğu noktada panzerin üzerinden kitleye ateş 
açan polis, 25 yaşındaki Hakan Baksur’u kafasından 
vurarak öldürdü. Polisin açtığı ateşte beyni dağılan 
Baksur olay yerinde hayatını kaybetti. 

Mardin’de katliam

Eylem nedeniyle “sokağa çıkma yasağı” kararı 
alınan Mardin Kızıltepe’de de devlet destekli çeteler 
işbaşındaydı. Eylemlerin yasağa rağmen sürdüğü 
ilçeye bağlı Qûbikê Köyü mevkiinde saldırıları protesto 
etmek amacıyla köy yolunu ulaşıma kapatan köylülerin 
üzerine plakası belirlenemeyen bir araçtan ateş açıldı. 
Kerem Karaaslan (22) isimli bir genç, araçtan açılan 
ateşle katledildi.

Kızıltepe’de sermaye devletinin kolluk güçleri 8 
Ekim günü de kan döktü. İpekyolu üzerinde bulunan 
Musa Anter Caddesi’nde çıkan çatışmalarda 2 kişi polis 
tarafından vurularak katledildi.

Mardin Dargeçit’te ise 7 Ekim günü “kimliği belirsiz 
kişilerin” silahlı saldırısına uğrayan ve yaralı bir şekilde 
bulunan Eshan Akdoğan yapılan müdahalelere karşın 
kurtarılamadı.

Adana’da ise IŞİD yanlısı çeteler Çamlıbel 
Mahallesi’nde belirledikleri pek çok eve saldırı 
düzenledi. Çeteler, Ahmet Albay’ın evine girdi ve oğlu 
Veysi Albay’ı öldürmek için babasından istedi. Oğluna 
siper olan Ahmet Albay kurşunlanarak katledildi. 
Vurulan oğul Veysi Albay ise ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı.

Şırnak

Şırnak›ın Silopi ilçesine bağlı Bostancı Köyü›nde 
binlerce kişi Rojava'nın Cizri Kantonu'na bağlı Zerye 
Köyü'ne geçerek insan zinciri oluşturdu. Bu sırada 
sınırda bulunan askerler, Kobra tipi zırhlı aracı kitlenin 
üzerine sürdü. Kitlenin taşlarla karşılık vermesiyle ağır 
hasar alan araç kitlenin arasından çıkamadı. Bunun 
üzerine de askerler kitleye gaz bombası ve gerçek 
mermiyle saldırdı. 

Uzun namlulu silahlarla kitlenin üzerine rastgele 
ateş açan askerler bir kişiyi vurdular. Askerin açtığı 
ateş sonucu bir kişi katledildi.

Kürdistan’da polis-AKP-kontra çeteler 
katletti!
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Suruç’a giden bir DGB’li gözlemlerini aktarıyor... 

Em nebın yek eme herın yek bı yek!*
Daha yola çıkarken bile emperyalist savaşın 

kirli yüzüne tanıklık etmek aslında çok kolay oldu. 
Her otogarda onlarca Suriyeliyi bir şehirden başka 
bir şehre göç etmeye çalışırken görürsünüz ya da 
kalabalık diye otogarda kapitalist düzende biraz ekmek 
yiyebilmek için bir şeyler satmaya çalışan çocukları. 
Ben ikisini de gördüm...  

18 saatlik yolculukta hemen yanıma Suriyeli 
çocuklar oturdu. Gece saat 22.00 sularıydı, üç tanesi 
iki koltuğa sıkışmaya çalışırken biri uyuyabilmek 
için koltukların arasına yere uzandı, altına battaniye 
verdim. Garip olan, bir sürü boş koltuk olduğu halde 
çocukların sırf paraları yok diye bu şekilde yolculuk 
etmeleriydi. Şey gibi; bir sürü boş oteller dururken 
insanların sokaklarda uyuması gibi. Ya da açlıktan 
ölürken çocuklar, ambarlarda yiyeceklerin çürümesi 
gibi, ya da banka hesaplarında milyarlarca para olması 
gibiydi. Çocukların bu durumu yüzünden muavinle 
kavga etmedik değil...  
Düzen tarafından insanlığa o kadar yabancılaştırılmış 
olmalı ki! Çocuk için yere serdiğim battaniyeye kızmış 
olmalı. Sabah saat 9.00 gibi Urfa’daydım. Halk Suruç’a 
giden arabaları bekliyordu sabırsızlıkla. Gelen ilk 
arabaya hücum ettiler, ben de ettim. Elimden geleni 
yapabilmek için bir an önce Suruç’ta olmalıydım. 
Suruç’a giden yolların valilik tarafından kapatıldığı 
söylendi. Yol boyunca birçok yerde jandarma, 
polis kontrol noktalarından geçtik. Durdurulmuş 
arabalar vardı sanırım. Urfa plakalı olduğumuz için 
biz durdurulmadık. Sınıra 1 km mesafedeki Dewşan 
Köyü’ne doğru giderken jandarmalar yolun kapalı 
olduğunu söylediler. Biz de arazilerden başka bir yol 
bulduk. Halk jandarmanın bizi geçirdiği yoldan IŞİD’e 
katılanların geçtiğini ve buna şahit olduklarını söyledi. 
Ve Dewşan Köyü’ndeyiz ..  ‘Misak-i milli’ sınırları hani 
Newroz’da “önderliğin” mektubundaki... 

Köyler Kobane’ye o kadar yakın ki Misak-i Milli 
sınırlarının ayırdığı akraba evler var. Köye ulaştığımızda 
jandarma ve polis orduları toplanan kitleye azgınca 
saldırmaya başladı. İnsanlarla konuştuğumuzda 
buradan sürekli IŞİD’e  mühimmat sevkiyatı yapıldığını, 
kendilerine saldıran IŞİD’lilerin kendi vergileriyle 
kurulan devlet hastanelerinde tedavi edildiklerini, 

IŞİD’e katılmak isteyenlerin buradan geçtiklerini 
söylediler. İnsanlar IŞİD’e verilen bu destekleri 
engellemek için toplandıklarını söylediler. Biz bunları 
konuşurken bir yandan Ortadoğu’nun kaderini 
tayin etmek isteyen eli kanlı emperyalistler yıllardır 
besledikleri IŞİD’i “yok etme” planları yapıyorlar. Ölen 
masum onlarca insan için timsah gözyaşları döküyorlar. 
Biz bunları Irak’tan, Filistin’den, Afganistan’dan, 
Libya’dan biliyoruz. Günlerdir orada olan insanlar 
koalisyonun Kobanê’de boş arazileri bombaladığını 
söylediler. “IŞİD’in diğer cephelerini bombalayıp 
üzerimize püskürtmek istiyorlar” diyor Kobanê’den 
bir aile. Kobanêli aile 12 gündür Dewşan Köyü’nün 
taziye evinde kalıyor, ailenin bir kısmı YPG’ye katılmış. 
Bazen arayıp onlarla konuşabiliyorlar, onlarla sohbet 
ederken birden sınırda askerler tarafından bekletilen 
sivil akrabalarının IŞİD tarafından esir alındığını haber 
alıyorlar... 

Sınırda halk savaşla bütünleşmiş durumda, öyle 

ki Kobanê’nin doğu cephesinden gelen seslerden 
kimin ateş açtığını anlayabiliyorlar. “Ağır silahların 
sesiyse IŞİD, doçka sesiyse biziz yani YPG’dir” diyorlar. 
Bazı köyler gündüz IŞİD’in ağır bombardımana 
tutmasıyla çetelerin eline geçiyor ama geceleri 
doçkalarla yakın çatışmalarda YPG tekrar kontrolü 
sağlarken havaya ateş ediyormuş, sınırdaki halk ise 
buna ıslıklarla zılgıtlarla destek veriyor. Gece olunca 
Suruç asayiş birimleri IŞİD’lilerin geçişini engellemek 
için yol kontrol eylemleri yapıyor. 

Ertesi gün kadın ve çocuk bir aile ıssız araziden 
gözüküyor, sınırdan geçebilmişler. Yanlarına 
koşan burjuva medya muhabirinin ilk işi fotoğraf 
çekmeye çalışmak oldu. Belki bir yarışmada birinci 
gelir de ödül alır, ya da ünlü olur her neyse... Gözü 
yaşlı annenin yüzünü yazmasıyla kapatıp düğüm 
düğüm gırtlağıyla muhabire “Kürtçe” seslenerek 
“malzeme olduk mu size?” dediğini duydum. 
Ayakkabısızdı çocukların hepsi. 3 çocuk, bir bebek, 
3 kadındı. Çocuklar ayakkabısızdı, birinin elinde bir 
parça ekmek vardı, kucağına almak için yaklaştığında 
korkuyor ve ağlıyorlardı. 

Hemen yanıbaşımızda kirli bir savaşta onuru, 
özgürlüğü için mücadele eden bir halk katlediliyor, 
çorak arazilerde açlığa ve susuzluğa mahkum ediliyor, 
çocuklar yalın ayak çorak arazilerde savaştan kaçıyor, 
sınırda insanlar günlerdir çetelere karşı yaşlı, çocuk, 
kadın, erkek nöbet tutuyorlar. IŞİD ve onu besleyip 
timsah gözyaşı döken emperyalistlerin sadece 
Kobane halkına düşman olmadıklarını haykırıyorlar. 
Emperyalistler için oyun hep aynı, değişen tek şey 
sahneler, tek amaç daha fazla sömürü. Türkiye halkları 
için birlik günü bugün diye haykırıyor bir ana ... Savaş 
kapımıza dayandı diyor ve Kürtçe şöyle söylüyor: ‘em 
nebın yek eme harın yek bı yek ‘* 

* Bir olmazsak, birer birer yok oluruz 
İzmir’den bir DGB’li

Beytepe DGB Meclisi kuruldu
Beytepe DGB, ilk tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Beytepe’deki ulaşım sorunu ve Kobanê için eylemlilik 

süreci devam ederken bu sorunları, Beytepe DGB ile de tartışabilmek amacıyla tanışma toplantısını 
gerçekleştirdi.

Öncelikle DGB’nin kurulma amacı, ilke ve işleyişleri tartışıldı. Mücadelenin gençlere neler katacağı, 
DGB’nin bireysel gelişimde nasıl bir etkisinin olacağı konuşuldu. Kadın sorunlarıyla ilgili tartışmaların ardından 
mücadele içinde kadınları bilinçlendirmenin, kadının kurtuluşunun sosyalizmle olacağının anlatılmasının 
önemi vurgulandı. Bir katılımcının önerisiyle herkesin katılımda bulunabileceği ve el emeği ürünlerin satılacağı 
bir dayanışma standının açılması kararlaştırıldı. Ardından, atölyeler üzerine tartışmalar yürütüldü. 

Toplantıya katılan bileşen ile ‘Beytepe DGB Meclisi’nin de kuruluşu ilan edildi. DGB’nin Beytepe yerelindeki 
yayın organ üzerine konuşuldu ve bir fanzin çalışmasının başlatılması kararı alındı. Bir koordinasyon 
sorumlusunun da seçilmesi sonucunda, iletişim ağının kurulmasının ardından, toplantı genel kurula çağrı ile 
sonlandırıldı. 

Kızıl Bayrak / Ankara
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Burjuva ahlakının, insani açıdan ahlaksızlığa 
denk düştüğünü anlatacak sayısız örnek var tarihte. 
Bu örnekler bu coğrafyanın tarihi açısından da söz 
konusudur. Bugün Kobanê’de yaşananlar ve IŞİD 
gerçeği gösteriyor ki, sermaye sınıfı AKP eliyle 
ahlaksızlığın en iğrenç örneklerinden birine daha imza 
atıyor. IŞİD’e destek vermediklerini iddia edenlerin 
biat ettikleri ABD bile, Türkiye’nin açıktan IŞİD’i 
beslediğini açıklayabiliyor. İmzalanan son tezkerenin 
ise Kobanê’de katledilen Kürt halkına değil de, 
IŞİD’e destek vermek niteliği taşıdığını burjuva köşe 
yazarları bile söylüyor. 

Suriye’de dünkü kardeşi Esad’ın katlettiği 
iddiasıyla öldürülen Suriyeliler için timsah gözyaşları 
dökenler, Türkiye’de Kürt kadınlarının ve çocuklarının 
katledilmesini emrediyor. Kobane’de kendi beslemesi 
olan çetelerin katlettiği Kürtleri dillendirmiyorlar 
bile…

Bayramın 1. gününde Suruç sınırında IŞİD 
çetelerinin, Türk askerlerinin neredeyse yanında cirit 
attığı fotoğraf kareleri basına yansırken, Kobane’de 
kardeşleriyle bayramlaşmak, ya da onların yanında 
çetelere karşı savaşmak için sınırı geçmek isteyen 

Kürt halkına yönelik asker ve polisin saldırısı ise 
sermaye ve uşağı AKP’nin gerçek yüzünü yansıtan 
bir ayna işlevi görüyor. Aynı günlerde IŞİD, Suruç 
köylerini de bombalamaya başlamıştı. Bir gün önce 
Suruç’ta yaşayan Kürtleri kendileri öldürmeye yönelik 
saldıran ordu güçleri, bu sefer güvenliklerini sağlamak 
bahanesiyle köyleri boşaltmak için yine saldırdı. 
Bunları yaparken bile IŞİD’e destek vermediklerini 
söylüyorlardı. 

Bu yaşanan ahlaksızlığı görmek için mecazi 
değil, biyolojik olarak bile hiç de zeki olmak 
gerekmiyor. Yapılan ahlaksızlık, göz ucuyla bakılsa 
bile görülebilecek kadar belirgin. Ayrıca, bu kıyımı 
tek başına AKP’ye mal etmek de onlar kadar 
ahlaksızlaşmaktan farksızdır. Son tezkereye MHP de 
“evet” diyerek kendi gerçekliğini olanca çıplaklığıyla 
gözler önüne serdi. CHP tezkereye “hayır” dedi ama 
Kürt halkı için MHP’yi bile aşan bir dil kullandığı 
bilinen bir gerçek. Ayrıca CHP’nin Gülen cemaati 
şemsiyesi altına girmesi ve sonraki icraatlarını 
tutarsızlık olarak değil, ahlaksızlık olarak niteleyen 
azımsanmayacak sayıda CHP’li de var. HDP ise şu 
an böyle bir eleştirinin muhatabı değil. Ama çözüm 

sürecindeki saplantısı onu da eleştirinin muhatabı 
haline getirebilir.

Kürt halkına saldıran asker ve polis ise “onlar emir 
kulu” argümanıyla aklanamaz. Ahlaksızlık emrini 
uygulayanlar da, emredenler kadar ahlaksızdır.

Türkiyeli (Türk, Kürt, Laz, Ermeni…) bu ahlaksızlığa 
destek vermek bir yana, göz yumduklarında 
dahi yönetenlerle aynılaşırlar. Siyasal olarak Kürt 
halkının bağımsızlığına karşı olan bir işçi bile, IŞİD’in 
katliamlarına göz yumamaz, yummamalıdır. İnsanlık 
dışı bu vahşetin karşısında yerini almalıdır. Bu durum 
sadece söylemde bile kalsa olumlu ve onurlu bir 
şeydir. Ama kesinkes yetersizdir. IŞİD çetelerine 
destek verilmemesi, bu katliamın perde arkasındaki 
gerçek faili sermayeden hesap sorulabilmesi için işçi 
sınıfı üretimden gelen gücünü kullanmalıdır. Mümkün 
olan her yerde, her atölye ve fabrikada öncelikli 
olarak bu katliam karşısında sesiz kalınmaması 
gerektiği anlatılmalı, törenler, sohbetler, yardım 
kampanyaları düzenlenmeli ama en önemlisi üretimi 
durdurarak ya da yavaşlatarak IŞİD’e silah sağlayan 
lojistik destek veren sermaye ile hesaplaşılmalıdır. 

Bu katliam karşısında yer almak öncelikli olarak 
insanlık görevidir. Türkiyeli işçi ve emekçiler hem 
güncel, hem de tarihsel olarak bu görevi yerine 
getirme çabasında olmak zorundadır. 

M. Kurşun 

Kobanê’deki direnişle dayanışma amacıyla 
geçtiğimiz günlerde Suruç’a giden Eğitim Sen üyesi 
Fatma Yıldırım, Suruç’taki gözlemlerini ve Kobanê 
direnişine ilişkin düşüncelerini gazetemizle paylaştı… 

- Suruç’a gitme fikri nasıl şekillendi? Bölgede dik-
katinizi çeken en temel sorun neydi? 

- Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube üyesiyim. Günler 
öncesinden KESK’li kadınlara Suruç’a gitmek için bir 
çağrı yapıldı. Kobanê’deki gelişmeleri dikkatle izliyor-
dum. Kobanê direnişi ile dayanışmak için elimden ge-
leni yapıyordum. Beni IŞİD gibi bir örgütün varlığı fazla-
sıyla rahatsız ediyor. Bir kere bu örgüt; Şii, Türkmen ve 
Kürtlere yönelik akıl almaz katliamlar gerçekleştiriyor 
aylardır. Hem de dünyanın gözleri önünde. Kadınları 
savaş ganimeti olarak görüyor. 12 yaşındaki kız çocuk-
larına tecavüz ediyor. Emperyalist güçler ve Türk ser-
maye devleti ise yaşananlara yalnızca seyirci kalmıyor, 
IŞİD gibi insanlık dışı bir yapılanmayı destekliyor. 

Kobanê kuşatması başladığından beri orada sergi-
lenen olağanüstü direniş beni çok etkiledi. Bir yanda 
elinde ağır silahlar bulunduran IŞİD çeteleri, diğer 
yanda basit silahlarla yurdunu, insanlık onurunu ölü-
müne savunan Kobanê halkı. Katliam tehlikesi ile karşı 
karşıya gelmemek için oradan ayrılan ve çoğunluğunu 
yaşlı ve çocukların oluşturduğu Kobanêlilerle bir arada 
olmak istedim. 

 
- Gerici savaşlar en çok kadınları hedef alıyor. Ko-

banêli kadınlar bu konuda neler ifade ediyor? 
- Oradaki halk çok endişeli. Kadınlar çoğu kez sını-

rın öteki ucuna bakarak dua edip ağıt yakıyorlar. Çünkü 

çocukları Kobanê’de gerici çetelere karşı savaşıyorlar. 
Gözleri kulakları Kobanê’de. Oradan gelecek haberleri 
bekliyorlar. Kobanêli bir anne Irak’ta yaşanan katliamın 
orada olmadığını söyledi bize. Bunun nedeni ise YPG 
güçlerinin IŞİD’in ilk saldırılarında halkı uyararak hızla 
tahliye etmesiymiş. Kobanê’yi terk etmeyen halk ise 
güvenli bölgelere yerleştirilmiş. Bu durumun büyük 
bir katliamın önüne geçtiğini anlattı. Eli silah tutan 

kadın-erkek herkesin Kobanê’de kalarak direnişe katıl-
dığını söyledi bize. 

- Kobanê halkının maruz kaldığı gerici kuşatmaya 
karşı dayanışmayı örüyorsunuz. Sizin karşılaştığınız 
engellemeler ne oldu? 

- Yola ilk çıktığımızda planımız Suruç merkeze gidip 
oradaki yerel halkla birlikte sınır köylerine geçmekti. 
Fakat Suruç’a girmemiz asker ve polis tarafından engel-
lendi. Biz yine de bu engellemelere rağmen sınır köy-
lerine ulaşmayı başardık. Behte adında bir sınır köyüne 
vardık. Bu köy sınıra çok yakın fakat Kobanê’nin çap-
razında kalıyor. Etmanek ve Dewşen, Kobanê’ye daha 
yakın olan köyler. Etmanek ve Dewşen’de bulunan des-
tekçilere karşı askerin çok yoğun saldırıları oldu. 

 
- Dayanışmayı gerçek anlamıyla büyütmek, pro-

testodan ileriye, ezilen halkların direnişine destek 
vermek için sizce neler yapılması gerekir?  

- IŞİD çetesini halkların başına bela eden onları 
besleyen AKP hükümeti ve IŞİD çetelerinin işbirliğinin 
en geniş kitlelere teşhirinin yapılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Bunun için protesto eylemlerini aşan bir 
süreç örgütlenmeli. Sendikalar, meslek örgütleri güçlü 
genel grevler örgütlemelidir. Devrimci, ilerici güçler, 
bu gündemi temel gündemleri olarak görmeli. Behte 
Köyü’nde beni etkileyen durumlardan birisi de Alman 
turistlerin bizimle beraber sınırdaki nöbet direnişine 
katılmasıydı. Zulüm karşısında halkların kardeşliğine 
yönelik güzel bir örnekti. Ayrıştırıcı değil bütünleştirici 
dilimizi de zenginleştirmeliyiz. 

Kızıl Bayrak / İstanbul 

“Kobanê halkı insanlık onurunu
ölümüne savunuyor!”

İşçi ve emekçiler Kobanê’deki katliamı engellemelidir!
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Türk sermaye devleti, Suriye ve Irak’a asker 
gönderilmesini onaylayan tezkereyi meclisinden 
geçirdi. Şimdi, Türk sermaye devletinin “tampon 
bölge”, “uçuşa yasak bölge” vb. adımlarla Suriye’ye 
nasıl saldıracağı tartışılmaya başlandı. Tezkereyle 
beraber, hedefte asıl olarak IŞİD çetelerinin değil Kürt 
halkının yürüttüğü mücadelenin kazanımlarını tasfiye 
etmek olduğu net biçimde görüldü. Emperyalist koro 
ise hep bir ağızdan IŞİD’in nasıl büyük bir tehlike 
olduğunu anlatıyor. 

Türk sermaye devleti, emperyalist efendilerinden 
aldığı talimatlarla IŞİD için “terör örgütü” demek 
zorunda kalırken diğer yandan da, egemen olduğu 
topraklarda gericiliği tırmandırmaktan geri durmuyor. 

İşçi ve emekçiler gericilik zehriyle uyuşturuluyor 
ve taraflaştırılıyor. 29 Temmuz’da IŞİD destekçisi 
tarikatların, cemaatlerin İstanbul Ömerli’de piknik 
yaparak açıktan cihat çağrısı yapmaları, bunun da 
videosunu çekerek açıktan yayınlamaları, gerici 
topluluğun şeflerinden birinin piknikte yaptığı 
konuşma ile cihat edenlerin “Allah’ım cihat eden ve 
sabreden mücahitlere yardım et, onları zafer ulaştır. 
Onları koru ve atışlarını isabet ettir” dilekleriyle 
Rojava’da yürüttükleri kirli savaşa desteklerini 
açıklaması ortadadır. Birçok işletmeye sahip bu 
gerici çetelerin beslendikleri kaynak, bu düzenin 
kendisidir. “Tevhid”, “Takva”, “Haksöz Haber” gibi 
internet siteleriyle, “T24”, “Ülke TV” gibi televizyon 
kanallarıyla gericiliği yaymakta, İHH, Özgür-Der vb. 
“sivil toplum” kuruluşlarıyla IŞİD gericiliği maddi 
olarak da desteklenmekte, kamuoyunda propagandası 
yapılmaktadır. Bunların hepsi, kendi sermaye güçleriyle 
nasıl bir örgütlenme yarattıklarının göstergeleridir. 
İstanbul Bağcılar’daki mağazalarda IŞİD tişörtleri 
satılırken, IŞİD’in Türkiye’de böylesine açıktan faaliyet 
göstermesine karşı sermaye devletinin hiçbir şey 
yapmaması, IŞİD destekçiliğini ortaya koymaktadır. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklamasında 
“IŞİD’e hiç destek olmadık” yalanına kendisi de 
inanmayınca “Turist pasaportuyla bizim ülkemizden 
gelip Suriye’ye geçer ama silahlı olarak geçtiğini kimse 
söyleyemez” diye saçmalayabilmiştir.

Haziran Direnişi’nde “%50’yi evde zor 
tutuyoruz” palavralarını atanlar, gelişecek toplumsal 
ayaklanmalar karşısında örgütlü, militan ve saldırgan 
bir dinci gericilik yaratma hedefindeler. Zaten 
Haziran’da milyonların düzene karşı patlamasını 
kendi düzen içi taraflaşmalarına yedeklemeye 
çalışanlar, bugün toplumsal muhalefetin karşısına 
dikilecek ve patlamaların önünü kesecek şekilde 
kitleleri dinci gericilik üzerinden taraflaştırmaya ve 
saldırganlaştırmaya çalışıyorlar.

İstanbul Üniversitesi’nde gerici saldırganlık

IŞİD’in Kobané’ye saldırıları sürerken son günlerde 
IŞİD destekçisi gruplar da İstanbul Üniversitesi’nde 
devrimci-ilerici-yurtsever öğrencilere saldırıyor. 
Afişlerle IŞİD destekçisi bu çetelerin IŞİD’in 
katliamcılığının teşhir edilmesine karşı “İslam’a hakaret 
ediliyor” diyerek üniversiteye sopalarla girip devrimci-
ilerici-yurtsever öğrencilere saldırmasına, afişleri 
indirmeye çalışmalarına okul yönetimi ve ÖGB’ler göz 
yumarken, çetelerin saldırısından sonra bu saldırıları 
“kontrollü” bir şekilde gerçekleştirmeleri için polis 
devreye sokularak çeteler gözaltına alınıyor. Böylece 
öğrencilerin gözünde polis, kurtarıcı gibi gösterilmeye 
çalışılıp bu çetelere karşı tepkinin büyümemesi 
hedefleniyor. 

Saldırıyı ‘Müslüman Öğrenciler’ isimli dinci-gerici 
çete bir bildiriyle üstlendi. Bildiri ‘Haksöz Haber’ isimli 
gerici, IŞİD destekçisi bir internet sitesinde yayınlandı. 
Bildirinin tam metnini vermeden önce Haksöz Haber 
imzalı yorumda “Bugün İstanbul Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesine sol gruplar her zamanki tavırla 
AK Parti ve IŞİD karşıtlığı bahanesiyle İslam’a hakaret 
içeren afişler asıp stand açtılar. Müslüman öğrencilerin 
uyarılarına rağmen bu afişler indirilmeyince Müslüman 
öğrenciler harekete geçip bu afişleri indirdi” diyerek 
saldırıyı sahiplendi. Bu sahiplenmede bile olayları 
çarpıtan ve meseleyi din karşıtlığına indirgeyerek 
kitleleri kışkırtma amacı güden bir bakış var.

“Ortadoğu’daki gelişmeler bahane edilerek 
Müslümanların mücadelesini karalamak” istendiğini 
iddia eden ‘Müslüman Öğrenciler’ imzalı bildiri 
de Ortadoğu’daki gelişmeler ve Müslümanlar’ın 
mücadelesi ibaresiyle açıktan IŞİD savunuculuğu 
yapıyor. Bildirinin devamında “Bizler Müslüman 
Öğrenciler olarak, Müslümanların küresel 

mücadelesini sahipleniyor, onların izzetli ve onurlu 
mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz” 
diyen gerici çete, IŞİD’in katliamlarını ve zihniyetini 
sahiplenerek Ortaçağ zihniyetini bir kez daha gözler 
önüne seriyor.

İstanbul Üniversitesi kayıt döneminde AK Gençlik’in 
stand provokasyonu ve sonrasında Anadolu Gençlik 
Derneği’nin saldırı girişimi bütün bu olaylardan 
bağımsız değildir. Bu saldırı ve provokasyonlar, dinci 
gericiliğin görece politik olan İstanbul Üniversitesi 
gençliğine karşı sermaye devleti eliyle nasıl da 
güçlendirildiğinin göstergeleridir.

Dinci gericilik emperyalist-kapitalist sistemin 
bir parçasıdır 

Peki bu çetelere karşı mücadelede nasıl hareket 
edilmeli? Bu sorunun yanıtı ilk önce gençliğe bu 
savaşların, katliamların arkasında emperyalist-
kapitalist düzenin bulunduğunu, bu topraklarda 
bunun somutta karşılığının da Türk sermaye devleti 
olduğunun gösterilmesidir. Meselenin “din savaşı” 
olmadığını ortaya koymak, ekonomik ve politik arka 
planını ortaya koymak önemlidir. Ufku bu düzeni 
aşamayan birçok gençlik örgütlenmesi emperyalist-
kapitalist dünya düzenini “göremeyip” geniş gençlik 
kitlelerine, hedef olarak sermaye düzeninin bir kurumu 
olan AKP’yi gösteriyor. Böyle yapmak yalnızca bilinçleri 
bulandırır. 

İkinci olarak bu saldırılarda üniversite yönetimi, 
özel güvenlik, polis ve çetelerin işbirliğinin teşhir 
edilmesi gerekiyor. Devrimci-ilerici-yurtsever 
öğrenciler için soruşturma terörünü devreye sokan 
okul yönetimi, çete saldırılarını izlemekle yetiniyor. 
ÖGB’ler çetelerin istediği gibi hareket etmesini sağlıyor 
ve polis ancak çeteler saldırılarını gerçekleştirdikten 
sonra göstermelik olarak kitlelerin tepkilerini ortaya 
koymalarına engel olmak için devreye giriyor. Bir terör 
havası estirerek kitleleri yıldırmaya çalışıyor.

Bugün Kobané’de katliamlara uğrayan, çetelere 
karşı direnen Kürt halkının yanında olunmalı. Bunun 
yegane yolunun da katliamcı çeteleri destekleyen 
“kendi” sermaye devletimize karşı sosyalizm 
mücadelesinden geçtiği unutulmamalı.

Ekim Gençliği

Üniversitelerde gerici saldırganlık!

Kartal’da çağrı ve ziyaret
DGB’liler, “Kobanê halkı yalnız değildir!” başlıklı 

bildirileri Bankalar Caddesi’nde dağıtarak ajitasyonlar 
eşliğinde IŞİD çetelerini ve emperyalizmi teşhir 
etti. Emperyalistlerin ve onlar tarafından beslenen 

çetelerin Kobanê’ye dönük saldırılarının anlatıldığı 
ajitasyon konuşmalarında, katliamlara karşı direnen 
halkların yanında olma çağrısı yapıldı. 

Sloganlarla dağıtılan bildiriler sonrasında Hasan 
Ferit Gedik çadırına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette 
süreç üzerine konuşuldu.

Kızıl Bayrak / Kartal

Devrimci ve ilerici öğrenciler için soruşturma terörünü devreye sokan okul yönetimi, çete saldırılarını izlemekle yetiniyor. ÖGB’ler çetelerin istediği gibi hareket 
etmesini sağlıyor ve polis ancak saldırıları gerçekleştikten sonra göstermelik olarak devreye giriyor.
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Tacizci Hüseyin Üzmez, sağlık koşulları gerekçe 
gösterilerek tahliye edildi. Hüseyin Üzmez Bursa’da 
2008 yılında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde 
bulunduğu için içerideydi. Ancak Üzmez’in kirli sicili 
ise bundan daha fazlasıdır. Tetikçilikten bakanlık 
danışmanlığına yükselmiş, Akit ve ardından Vakit 
gazetelerinde yazdığı yazılar ve TV programlarındaki 
çeşitli açıklamalarda, “ben gerici, yobaz ve şeriat 
yanlısıyım, bununla da gurur duyuyorum” ve “insan 
hakları denilen şey tüm kötülüklerin kaynağıdır” gibi 
sözleri söyleyen biridir. Devletin ölüm sınırındaki 
yüzlerce hasta tutsağın tahliyelerini engellemesine 
rağmen Hüseyin Üzmez’i bırakması da zaten bu kirli 
sicil sayesindedir. 

Hüseyin Üzmez’in taciz olayı yaşandığında tartışma 
konularından en önemlisi de Adli Tıp Kurumu idi. Zira 
“cinsel istismarda bulunduğu” suçlamasıyla tutuklanan 
ve hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açılan Hüseyin Üzmez’in 
6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesini Adli 
Tıp Kurumu tarafından jet hızıyla hazırlanan rapor 
sağlamıştı. Bu raporla birlikte Adli Tıp Kurumu’nun 
güvenilirliği tartışılmaya başlanmıştı. Bir devlet kurumu 
olan Adli Tıp Kurumu’nun, bağımsız ve güvenilir bir 
kurum olmadığı, tümüyle devletin siyasi iradesine 
tabi kararlar verdiği biliniyordu. Genelde işkencenin 
ardından işkence mağdurları hakkında bizzat kolluk 
güçlerini aklayacak şekilde raporlar hazırlayan, 
hapishanelerde ölüm sınırına gelmiş hasta tutsakların 
yaşamlarını yitirmesinde büyük katkısı olan bu kurum 
Üzmez davası ile geniş bir tartışma konusu oldu.

Hatta kurulun çocuk psikiyatristi Doç. Dr. Ayten 
Erdoğan, “B.Ç.’nin cinsel istismara uğradığı açık. Ruh 
sağlığının bozulmaması imkânsız. Ama bu görüşümü 
belirtince, diğer üyelerden baskı gördüm” deyip istifa 
etmişti. Yaşanan tartışmalar nedeniyle ATK Genel 
Kurulu’nun “ruh sağlığı bozulmuştur” raporu vermesi 

nedeniyle Üzmez 7. duruşmada tekrar tutuklanmıştı.
En son 1 Eylül günü ‘ceza ertelemesi’ yapılmayan 

bir hasta tutsak yaşamını yitirmişti. Şu an ölüm 
sınırında tutsaklar var. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun 
“cezaevinde kalabilir” raporu vermesi nedeniyle 
hasta tutsaklar serbest bırakılmıyor. Zaten 
hapishanelerin sağlık koşulları oldukça sorunludur. 
Devlet kendi yasalarında var olan kimi maddeleri 
de hiçe sayarak hasta tutsakları katletmeye devam 
etmektedir. Ancak devlet işkencecileri, katilleri, 
tecavüzcüleri korumaktadır. Üzmez’in tahliyesi bu 
gerçeği özetlemektedir. Kuşkusuz böylesi örnekler 
çoktur. Sermaye devletinin has bir kurumu olan 
Adli Tıp Kurumu, 2002’de de “duyma ve hafıza 
sorunu” yaşadığı gerekçesiyle Susurluk hükümlüsü 
Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin’in 
tahliyesini sağlamıştı.

Görüldüğü gibi Güler Zere örneğinde olduğu 
gibi kanser gibi ölümcül hastalıkları olan tutsakları 
katlederken, tekerlekli sandalyeye bağımlı %94 
engelli raporu olan Coşkun Koç örneğinde olduğu 
gibi tek başına bakımını yapamayacak tutsakları 
bile bile ölüme terk ederken, devlet tercihini bilinçli 
yapmaktadır. Sermaye devletinin, Üzmez gibi tacizci/
tecavüzcü bir sapıktan yana tercih kullanması onun 
fıtratında vardır. 

Üzmez olayı bu toplumda kadına yönelik şiddet 
ve tacizin kız çocuklarına kadar uzanan boyutunu 
göstermesi, dinsel gericilik altında kadın ve çocuk 
istismarlarının artması gerçeğini gözler önüne 
sererken, tahliyesi de tüm bu gericiliğin ve cinsel 
saldırıların devletçe korunduğu ve kollandığını 
göstermektedir.

Yapılması gereken bellidir. Üzmez gibi katil ve 
tacizcilerden ve onun gibileri koruyan sermaye düzeni 
ve devletinden hesap sormak için örgütlü mücadele 
yükseltilmelidir.

Sermaye devleti işkencecileri, 
katilleri, tecavüzcüleri koruyor!
Ölüm sınırındaki yüzlerce hasta tutsağı serbest bırakmayan sermaye devleti, 
Üzmez gibi tacizcileri serbest bırakarak, kendi çürümüşlüğünü ortaya koydu.

Bir devlet pişkinliği: 
Gözünü kaybetmesi  

kendi kusuru
Haziran Direnişi sürecinde birçok kişiyi katledip 

sakat bırakan, milyonların ayağa kalktığı isyan 
dalgasını polis ordularıyla bastırmaya kalkan 
sermaye devleti, büyük bir pişkinlik örneği 
sergileyerek katliamlarının faturasını, devlet 
terörünün hedefindekilere kesmeye çalışıyor.

Dizginsiz devlet terörünün tavan yaptığı Haziran 
Direnişi sürecinde plastik mermiyle gözünü 
kaybeden 38 yaşındaki Volkan Kesanbilici’nin İçişleri 
Bakanlığı aleyhine İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde 
açtığı tazminat davasında savunma yapan Emniyet, 
“Kesanbilici’nin kendi kusuru sonucunda gözünü 
kaybettiğini” iddia etti.

Gerçeği tersyüz etmeye kalktı

Kesanbilici’nin gözünden plastik mermi parçaları 
çıkarılmasına ve bu parçalar savcılığa teslim edilmiş 
olmasına rağmen Emniyet Müdürlüğü, “Bizde içi 
bilye ile dolu plastik mermi yoktur” iddiasında 
bulundu. Emniyet Müdürlüğü ayrıca, Kesanbilici’nin 
plastik mermiyle yaralanmasının kendi iddiasından 
ibaret olduğunu savundu.

Haziran Direnişi sürecinde gerçekleştirilen 
eylemlerin “kanuna aykırı olarak” düzenlendiğini 
iddia eden Emniyet Müdürlüğü, bu gösterilerde 
polisin “Dağılın” ihtarı yapmadan gaz bombası, 
plastik mermi veya herhangi bir güç kullanarak 
müdahale etmediğini savundu.

Danıştay’ın koyun otlatırken bir mühimmat 
patlaması sonucu ölen bir çocuğun ailesinin 
açtığı tazminat davasını da kendisine dayanak 
yapmaya çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü, ailenin 
açtığı davanın “roketatar mühimmatına taşla 
vurarak patlamasına neden olduğu gerekçesiyle” 
reddedilmesine ilişkin kararı emsal gösterdi. 
Emniyet Müdürlüğü, “kanunun verdiği bir yetkiye 
dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiilin 
zarara yol açsa bile hukuka aykırı sayılmayacağını” 
belirterek, davanın reddini istedi.

Bir göz için istenilen 100 bin TL’lik manevi 
tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını 
iddia eden Emniyet Müdürlüğü, 250 bin TL maddi 
tazminat için “hangi kıstaslara göre ileri sürüldüğü 
belli olmayan afaki talep” yorumunu yaptı.
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İşçiler, emekçiler, 
Türk sermaye devleti AKP iktidarının öncülüğünde 

yeni bir savaş tezkeresi çıkardı. Irak ve Suriye’de 
gerici terör çetesi eliyle süren savaşa her an 
müdahil olmanın yolunu açan bu tezkere, hükümet 
yetkililerinin açıklamalarında ve satır aralarında da 
itiraf edildiği gibi başta Kürt halkı olmak üzere, bölge 
halklarına düşmanlığın yeni bir belgesidir. Hedefte 
IŞİD değil, dosdoğru Kürt halkının kazanımları ve bölge 
halkları bulunmaktadır. 

Kürt halkının Rojava inisiyatifi ve özerklik adımı en 
baştan beri Türk sermaye devletinin en büyük kabusu 
olageldi. AKP iktidarının bölge halklarına düşman, 
bölgesel güç olma hayalleriyle emperyalizme kölece 
taşeronlukta ifadesini bulan dış politikası en büyük 
iflası Kürt halkının Rojava çıkışıyla yaşadı. O yüzdendir 
ki 2012 yazından beri ne yapıp edip Kürt halkının 
Rojava kazanımını boğmaya çalışmaktadır. Suriye’deki 
kanlı savaşın piyonları konumundaki dinci-gerici 
çeteleri bu uğurda defalarca Kürt halkının üzerine 
saldırtan Türk sermaye devletidir. Bunun için, batılı 
emperyalist merkezlerle elbirliği içinde Suriye’de 
kirli savaşa sürülen dinci-gerici çetelerle her türlü 
kirli ve karanlık işbirliği mubah sayılmıştır. Başta AKP 
iktidarı olmak üzere bölge halklarına düşman güçler 
askeri eğitim, üs, silah-mühimmat, istihbarat, lojistik, 
sağlık hizmeti vb. desteklerin hiçbirini çetelerden 
esirgememişlerdir. Gelinen yerde Irak ve Suriye’nin 
bir bölümünde kontrolü ele geçirmiş olan IŞİD bu 
sürecin dolaysız bir ürünüdür. Dolayısıyla bu hunhar 
gericilik odağı en başta AKP iktidarının ve batılı 
emperyalistlerin eseridir. 

 

Kardeşler, 
Artık denetimden çıkmış olan IŞİD çetesinin 

vahşeti bir kez daha Kürt halkı üzerinde yoğunlaşmış 
bulunuyor. Şengal ve Mahmur’da PKK çizgisindeki 
silahlı birlikler tarafından püskürtülen gerici çete, 
haftalardır, Kürt halkının en önemli kazanımlardan 
biri olan Rojava’nın kalbi durumundaki Kobanê’ye 
saldırmaktadır. Kürt halkının PYD-YPG önderliğindeki 
destansı direnişi bu vahşi saldırıya geçit vermeyerek 
bir kez daha gericiliğin heveslerini kursağında 
bırakmaktadır. 

En az IŞİD kadar hüsrana uğrayan güçlerden biri 
de AKP yönetimindeki Türk sermaye devletidir. Türk 
devletinin bu saldırıya aktif olarak destek verdiği, gerek 
Rojavalı yetkililer, gerek Kuzey Kürdistan ve Rojava’daki 
halk, gerek yerel ve uluslararası gözlemciler tarafından 
döne döne ifşa edilmiştir. Trenlerle-tırlarla gizli gizli 
silah-mühimmat ikmali yapılması, çetelerin sınırdan 
serbestçe geçebilmesi, çetecilerin içinde Türk ordu 
mensuplarının yer alması boşuna değildir. Keza Türk 

Emperyalizme ve gerici taşeronlarına karşı 

Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim,
devrimci mücadeleyi yükseltelim!
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devletinin tutumu, konsolosluk rehinelerinin serbest bırakılması pazarlığında 
Kobanê’ye saldırının da temel bir husus olduğuna işaret etmektedir. Zira Rojava’nın 
düşmesi ve dolayısıyla Kürt halkının kaybetmesi, PKK eksenli Kürt hareketinin ağır 
bir yara alması en başta Türk devletinin amacıdır. Kobanê’ye yönelik saldırıların 
yoğunlaştığı günlerde çıkarılan yeni savaş tezkeresi, emperyalist efendilerden henüz 
onay bulmamış “tampon bölge”, “güvenlik kuşağı”, “uçuşa yasak bölge” vb. adlar 
altında gerektiğinde bu amaç doğrultusunda saldırıya geçmenin, işgale girişmenin 
yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

Türk sermaye devletinin desteğini alan IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik son 
saldırısı, AKP iktidarı ile Abdullah Öcalan arasında yürütülen “çözüm süreci”nin 
iç yüzüne de yeniden ışık tutmuştur. Türk devleti, bir yandan Türkiye’de Kürt 
hareketini “çözüm süreci” ile oyalamayı sürdürürken, diğer yandan başta Rojava 
olmak üzere Kürt halkının kazanımlarını yok etmeye kilitlenmiştir. 2012 yazından 
bu yana izlediği siyasetin özü-esası budur. Öcalan’ın iradesi doğrultusunda Kürt 
hareketinin AKP iktidarının elini rahatlatan onca adımına ve kritik anlardaki 
tutumuna rağmen ve üstelik ancak iki yıldan sonra istemeye istemeye yapılan yasal 
düzenleme ve oluşturulan kurullar, oyalamanın sürdürülebilmesini sağlamak içindir. 

 

İşçiler, emekçiler, kardeşler, 
IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırısı ve bu saldırının şiddetlendiği 

günlerde çıkarılan savaş tezkeresi aynı politik-askeri amaçlara sahiptir. İster hunhar 
çete, isterse resmi devlet görünümünde olsun, bu politikanın sahipleri başta 
Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına kan kusturmak, yaşamı cehenneme 
çevirmek, bölgeye gericiliğin karanlığını hakim kılmak istemektedirler. Buna 
karşı Rojava-Kobanê’de yiğitçe direnen Kürt halkına her türlü desteği sunmak, 
bulunduğumuz alanlarda emperyalistlerin, Türk devletinin ve onların beslemesi 
olan IŞİD’in saldırganlığına ve kirli savaş politikalarına karşı mücadeleyi yükseltmek 
günün en acil devrimci sorumluluğudur. 

Yaşanan tüm bu gelişmeler bir kez daha göstermektedir ki, emperyalizmin ve 
yerli işbirlikçilerinin halklara daha fazla yıkım, ölüm ve acıdan, daha katmerli kölelik 

ve karanlıktan başka sunabileceği bir gelecek yoktur. Tüm işçi ve emekçilerle birlikte 
ezilen halkların da yegane kurtuluş yolu sosyalizm bayrağı altında yükseltilecek 
birleşik devrimci mücadeleden geçmektedir. 

TKİP, tüm milliyetlerden işçi ve emekçileri, gençleri ve kadınları, emperyalist 
güçler ile onların yerli uşakları konusunda hiçbir yanılsamaya düşmeden, Kürt 
halkının haklı ve onurlu direnişini sahiplenmeye ve halkların birleşik devrimci 
mücadelesini büyütmeye çağırıyor. 

Yaşasın halkların kardeşliği ve devrimci dayanışması! 
Biji Berxwedana Kobanê! 
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 

TKİP  
(Türkiye Komünist İşçi Partisi) 

3 Ekim 2014
(www.tkip.org sitesinden alınmıştır…)

Emperyalizme ve gerici taşeronlarına karşı 

Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim,
devrimci mücadeleyi yükseltelim!

Kobanê direnişiyle dayanışma mesajı yayınlayan 
MİB’in “Ezilen halklar kardeşimiz, emperyalistler ve 
asalak burjuvalar düşmanımızdır!” başlıklı açıklaması 
şöyle: 

“Kobanê’de yaşanan savaşın bir tarafında IŞİD 
çeteleri var. Oradan buradan devşirilerek kurulmuş bir 
ordu bu. Arkasında emperyalistler ve AKP’nin başında 
olduğu iktidar var. Amaçları bu vahşet ordusunu 
kullanarak Ortadoğu’ya istedikleri gibi müdahalede 
bulunmaktır. IŞİD kan döker onlar önce izler, her 
şeyin olgunlaşmasını bekler ardından da kurtarıcı 
pozlarında sahne alırlar. Böylelikle Ortadoğu’ya 
egemen olurlar. Petrolünü, enerji kaynaklarını, 
pazarlarını, insanlarını istedikleri gibi sömürürler. 
Bugün de bunu yapıyorlar.

Kobanê’deki savaşın diğer tarafında ise mazlum 
bir halk var. Yaşadığı topraklarda katliam ve yıkım 
tehditiyle yüz yüze bulunan, ağır silahlara karşı 

ölümüne direnen bir halk. 
Türkiye işçi sınıfının safı elbette ki, hedefteki 

mazlum Kobanê halkının yanıdır. Bu halka yönelik 
kıyımın karşısında duracak, elini uzatacaktır. Çünkü 
Kobanê düşerse, bu emperyalist egemenliğin 
ve kapitalist köleliğin bir mevzi daha kazanması 
anlamına gelecektir. Kobanê kazanırsa, hem de 
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin ikiyüzlülüklerine 
ve düşmanlıklarına rağmen kazanırsa, bu emperyalist 
kölelik zincirine vurulmuş bir darbe olacaktır. 

İşçi sınıfını ekmekten, işten, insanca yaşama 
koşullarından yoksun bırakan da bu aynı zincirdir. İşte 
bunun için Kobanê halkının yanındayız. Emekçi halklar 
kardeşimiz, emperyalistler ve asalak burjuvalar 
düşmanımızdır. Kardeşlerimizle omuz omuza 
düşmanlarımıza karşı direneceğiz.

Bütün sınıf kardeşlerimizi bu haklı ve onurlu 
mücadelenin yanında olmaya çağırıyoruz.” 

MİB: Kobanê halkının yanındayız!
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Başta ABD ve Avrupa olmak üzere uluslararası 
devletlerin ve Türkiye’nin Kobanê’ye yönelik ikiyüzlü 
tutumlarına tepki gösterildi, Kobanê direnişine sahip 
çıkıldı. Yüzlerce kentin merkezinde yapılan eylemlerin 
içinde, en öne çıkanlar işgaller ve çadır nöbetleri oldu. 
İngiltere, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya 
gibi ülkelerde de eylemler yapıldı.

On binler sokaklarda...

İsviçre
Basel’de 2 Ekim akşamı Kobanê’yle dayanışma 

yürüyüşüne ağırlığı Kürt emekçilerinden oluşan 
yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 

Yürüyüş için Messe alanında toplanıldı. Burada, 
IŞİD katliamlarını lanetleyen öfke yüklü sloganlar 
eşliğinde bir süre beklen dikten sonra yürüyüşe 
geçildi. BİR-KAR, AGİF, ATİK, ADHK, SYKP ve bir dizi 
başka kurumun da katıldığı yürüyüşte, kentin en işlek 
caddelerinden geçilerek miting alanı Markplatz’a 
gelindi. Miting, yapılan konuşmaların ardından 
sonlandırıldı.

7 Ekim’de, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler 
merkezinin önünde basın açıklaması yapıldı. Kürtçe, 
Türkçe ve Fransızca yapılan konuşmalarda Kobanê’deki 
direniş anlatıldı. 15 dakika boyunca yol trafiğe 
kapatılarak oturma eylemi yapıldı. Bu sırada polis ile 
eylemciler arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Daha 
sonra Cenevre Tren İstasyonu’na kadar sloganlar 
eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Almanya
Kobanê ile dayanışmak için, Köln’de, ağırlığını Kürt 

emekçilerin oluşturduğu on bin kişinin katıldığı bir 
yürüyüş gerçekleştirildi.

Eyalet çapında örgütlenen yürüyüş için önce 
Ebertplatz Meydanı’nda bir araya gelindi. Meydan, 
daha ilk andan itibaren dalga dalga yayılan öfke yüklü 
IŞİD karşıtı sloganlarla çınladı. İçerisinde TKİP ve BİR-
KAR’ın da olduğu eyleme Kürt emekçilerin yanı sıra, 
yerli ve Türkiyeli ilerici ve devrimci parti ve örgütler 
de katıldı. Dikkate değer olan, bu kez, Alman anti-
faşistlerinin eyleme kitlesel biçimde katılmış olmasıydı. 

Öfkeli sloganlarla uzun bir güzergahtan geçilerek Dom 
Kilisesi’nin olduğu büyük alana gelindi. Burada yapılan 
konuşmaların ardından sloganlarla eylem sonlandırıldı.

Dortmund’da, Kobanê ile dayanışma amacıyla 4 
bin kişinin katıldığı coşkulu bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş 
kentin ana tren istasyonunun önünden başladı. 
Kitlenin toplanması ile yürüyüşe geçildi. Yürüyüşte 
IŞİD karşıtı pankart ve dövizler taşındı, teşhir amaçlı 
kısa konuşmalar yapıldı, aralıksız biçimde coşkulu 
sloganlar haykırıldı. Kitle Türkiyeli esnafların yoğun 
olduğu Nordpark yönünü izleyerek, yeniden başlangıç 
yeri olan ana garın önüne geldi. Burada konuşmaların 
ardından eylem sonlandırıldı. 

Eyleme BİR-KAR da bayraklarıyla katılım sağlayarak, 
yaygın biçimde, “Rojava ile dayanışmaya, halkların 
birleşik devrimci direnişini büyütmeye!” başlığıyla 
çıkartılan BİR-KAR bildirisinin dağıtımını yaptı.

Düsseldorf kentinde 6 Ekim’de gece boyunca 
Kobanê’yle dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Ayrıca 
7 Ekim akşamı da protestolar sürdü. Merkezi tren 
istasyonunun yanında bulunan ABD Konsolosluğu 
önünde, yeni bir eylem gerçekleştirildi. Konsolosluk 
önünde konuşmalarla iki saatlik bir bekleyişin ardından 
bu kez yürüyüşe geçildi. Düsseldorf’un en kalabalık 
caddelerinden geçilerek yapılan yürüyüş sırasında 
da kitlenin öfkesi dinmedi. Sürekli slogan atıldı, marş 
söylendi. Yürüyüş, eyalet parlamentosunun önünde 
sona erdi. Burada da kısa konuşmalar yapıldı. BİR-KAR 
bu eylemde de bayraklarıyla yerini aldı.

Frankfurt’ta 6 Ekim akşamı saat 22.00 sıralarında 
yapılan çağrı üzerine Kobanê’deki çete saldırısı 
ve işgalinin protesto edilmesi amacıyla binlerce 
kişi Frankfurt’taki Türkiye Konsolosluğu önünde 
toplanmaya başladı. Burada yapılan konuşmalar 
ve atılan sloganlarla Türk sermaye devletinin IŞİD 
çetelerinin yaptığı saldırıların arkasında olduğu 
vurgulanarak Türk devletinin bundan vazgeçmesi 
istendi. 

Konsolosluk önünde Kobanê’yle yapılan canlı 
telefon bağlantısıyla oradaki son durumla ilgili 
sıcak bilgiler kitleyle paylaşıldı. Akabinde yaklaşık 6 
kilometrelik yol yürünerek Amerikan Konsolosluğu 

Kobanê için sınırsız direniş yükseldi!
Türk sermaye devletinin savaş tezkeresini çıkarması ve IŞİD çetelerinin Kobanê’yi kuşatarak saldırıyı yükseltmesi 
üzerine, Kobanê halkıyla dayanışma eylemleri de dört kıtada büyüdü. 

Wuppertal EKK’dan Kobanê’ye destek
Wuppertal Emekçi Kadın Komisyonu, Köln BİR-KAR çalışanları ile birlikte, Köln’de Kobanê direnişi ile 

dayanışma amacıyla kurulan dayanışma çadırında açlık grevi yapan kadınları 4 Ekim’de ziyaret etti. 
Açlık grevini sürdüren kadınlar, direnişlerinin en önemli hedefinin Kobanê direnişinin sesini duyurmak ve 

direniş yanlısı bir kamuoyu yaratmak olduğunu belirttiler. Kısa bir süre içinde bu konuda belli bir başarı elde 
ettiklerini dile getirdiler. Nitekim direniş çadırı geceli gündüzlü ziyaretçilerle dolup taşıyor.  
Wuppertal EKK da, ziyaret sırasında, açlık grevindeki kadın eylemcilere bir kez daha Kobanê ve Kürt halkı ile 
eylemli dayanışma içinde olacağını ve bu yönlü çabalarını giderek yoğunlaştıracağını belirtti. 

Wuppertal EKK, Kobane ve Rojava halkı ile eylemli dayanışma çabalarına omuz vermenin, düzenlenen 
eylemlere aktif biçimde katılım sağlamanın yanısıra, dayanışma amaçlı çalışmalar da yürütmeyi planlıyor. 
Örneğin, Kobanê’deki kadınlar için ilk elden bir genel ihtiyaç listesi çıkarmayı, hijyenik kadın malzemeleri, 
çocuklar için ıslak mendil ve çocuk bezi gibi yardımlar toplayıp göndermeyi hedefliyor. 

Kızıl Bayrak / Almanya
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önüne gidildi. Hükümet yetkilileriyle gün içinde 
görüşmeler gerçekleştirileceği açıklandıktan sonra 
eylem sonlandırıldı. Eyleme 2 bini aşkın kişi katıldı. 

Fransa
Demokratik Kürt Konseyi CDK-F’nin çağrısıyla 

Paris’te yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe binlerce Kürdistanlı, 
Türkiyeli ve Fransız emekçi katıldı. İnvalides’ten 
başlayan yürüyüşte, Eyfel Kulesi’nin altında 
gerçekleşen oturma eyleminde yapılan konuşmanın 
ardından İnsan Hakları Meydanı’na doğru hareket 
edildi. Meydana varılmasının ardından Kürdistan’da 
şehit düşenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve 
kurumlar adına konuşmalar yapıldı.

İşgaller, nöbetler...

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Kobanê’de 
IŞİD çetelerinin kuşatmasına ve saldırılarına karşı 
uluslararası güçlere çağrı yapmak amacıyla 6 Ekim 
gecesi Brüksel Uluslararası Havalimanı işgal edildi. 

4 saat süren işgal eylemi boyunca Kürt kurumları 
adına konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Kobanê 
halkının tam 22 gündür tank ve diğer ağır silahlarla 
Kobanê’yi işgal etmek ve katliam yapmak isteyen 
insanlık düşmanı IŞİD çetelerine karşı destansı bir 
direniş sergilediği dile getirildi, direniş selamlandı. 
Kobanê’nin bu katliam çetesinin kuşatması ile karşı 
karşıya olduğuna dikkat çekilerek, her zamankinden 
de duyarlı olunması istendi. Kobanê direnişi ile 
dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı.

Ayrıca, IŞİD çetelerinin saldırıları karşısında Kobanê 
halkıyla dayanışmak ve Avrupa ülkelerinin harekete 
geçmesi talebiyle İsviçre’nin başkenti Brüksel’de 
bulunan Avrupa Parlamentosu önündeki açlık grevi 
sürüyor. 

Grevin ikinci günü 7 Ekim’de sabah saatlerinden 
itibaren ise parlamento binası önünde toplanan 
yüzlerce kişi parlamento binasını işgal etti. Kitlenin 
büyük bir kısmı polisleri aşarak bina içerisine girerken 
bir kısmı da dışarıda eylemi sürdürdü. Parlamentonun 
üçüncü katındaki salona çıkan grup üyeleri, yaklaşık 40 

dakika süren oturma eyleminden sonra hazırladıkları 
dosyaları bazı AP üyelerine ulaştırarak binadan ayrıldı.

Avusturya’daki Kürtler de Kobanê direnişini 
sahiplenmek için eylemde. Avusturya’nın İnnsburuc 
kentinde Kürtler, iktidardaki SPÖ’nün binasını işgal etti.

Avrupa’nın en çok hava trafiğinin yaşandığı 
havalimanı olan Londra Heatrow Havalimanı’nda ise 
Kobanê ile dayanışma eylemi yapıldı.

Hollanda’nın başkenti Lahey’deki parlamento 
binasının önünde toplanan göstericiler ise, 
“Kobani’deki sivillerin kurtarılmasını istiyoruz. Batı 
harekete geçmeli” diye slogan attı. Grup daha sonra 
binaya girmek istedi. Pazartesi akşam saatlerinde 
düzenlenen gösteride polis kalabalığı engellemeye 
çalıştıysa da yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından 
grup binaya girdi ve burada oturma eylemi yaptı.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde 6 Ekim akşamı 
sosyal medya üzerinden yapılan eylem çağrısı ile bir 
anda ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu bin kişilik öfkeli 
bir kitle önce Alman TV kanalı WDR’nin önünde 
toplandı. Burada bir yandan ARD’den bir yetkili ile 
görüşmek için beklenilirken, diğer yandan aralıksız 
biçimde IŞİD’i lanetleyen sloganlar atıldı. Görüşme 
talebinin ağırdan alınması üzerine dış kapılar 
zorlanarak girişteki salon işgal edildi. Protestocu 
kitlenin kararlılığı üzerine bir süre sonra görüşme 
talebi kabul edildi. 

Kitle konuşmanın ardından bu kez Eyalet 
Parlamentosu’na yürüdü. Öfke hiç dinmiyordu ve 

burada da, öfke yüklü IŞİD karşıtı sloganlar atıldı. 
Dikkate değer olan, başta sömürgeci Türk sermaye 
devleti başta olmak üzere, bölgenin diğer gerici 
devletleri olan Katar ve Suudi Arabistan’ın da 
protestoların hedefi yapılmasıydı. ABD ve ortağı 
koalisyon güçlerinin de, olası katliamın sorumlusu 
olacaklarının dillendirilmesi de dikkati çekti. 
Eyalet Parlamentosu önünde bir süre beklendikten 
sonra coşkulu sloganlar eşliğinde sahile doğru 
yürüyüşe geçildi. Burada yapılan dayanışma ve çağrı 
konuşmalarının ardından eylem sona erdi. Eyleme BİR-
KAR da bayraklarıyla katılıp destek sundu.

7 Ekim’de Essen şehrindeki Almanya Kürt 
Dernekleri Federasyonu’na (YEK-KOM) bağlı derneğin 
çağrısı üzerine akşam saat 22.00’de şehrin ana 
istasyonu, ağırlığını Kürt emekçilerin oluşturduğu 
1000`nin üzerinde bir kitle tarafından işgal edildi. 
Eylem dernek binası önünden başlayarak, coşkulu 
sloganlar eşliğinde şehir merkezinden geçilerek, ana 
istasyon binasına kadar yapılan bir yürüyüş ile başladı. 

Şehrin ana istasyon merkezi, öfke dolu kitle 
tarafından haykırılan sloganlar eşliğinde işgal edildi. 
Eylem dernek adına son gelişmelerle ilgili yapılan 
bilgilendirme ile devam etti. Eylem, destek veren 
(BİR-KAR, DİDF, MLPD) kurumlar adına yapılan 
konuşmalarla devam etti. Eylem iki saate yakın süren 
işgalin ardından, daha da kalabalıklaşan kitlenin 
coşkulu sloganları eşliğinde dernek binasına yapılan 
yürüyüşle bitirildi.

Almanya’nın Stuttgart kentinde, Mezopotamya 
Kültür Merkezi’nin sürdürdüğü çadır eylemi kitlesel 
desteğe sahne oldu. Kent merkezi Schlossplatz, gece-
gündüz eylemlerin başlayıp bittiği, açıklamaların 
yapıldığı, dayanışma çağrılarının yükseltildiği bir alan 
olma özelliğini sürdürdü.

6 Ekim Pazartesi akşamı başlayıp gece de devam 
eden dayanışma eylemi, sabah yapılan yürüyüşlerle 
devam etti. İlk olarak, Türk sermaye devletinin suç 
merkezi olan konsolosluk önüne yürüyen kitle, katil 
devletin saldırılarını ve IŞİD çetelerine verdiği desteği 
kınadı. Bu eylemden sonra eyalet parlamentosu önüne 
yürüyen kitle burada da yapılan konuşmalarda, dünya 
merkezlerinin Kürt ulusuna yönelik katliama seyirci 
kalarak Kürt halkının kanına ellerini bulaştırdıkları 
ve bu suçların Kürt halkı tarafından unutulmayacağı 
vurgulandı. 

Kent merkezinde yapılan yürüyüşler ve eylemler 
7 Ekim gecesi boyunca da devam etti. Kent merkezi 
Sclossplatz bugünlerde kent merkezi olmaktan öte, 
Kürt halkıyla dayanışmanın, başta Kobanê’nin haklı 
ve onurlu direnişi olmak üzere Kürt halkının devrimci 
sesinin yükselmesine, direnişle dayanışmanın 
örülmesine sahne oluyor.

Kızıl Bayrak / Almanya-Basel- Wuppertal-Essen-
NRW-Stuttgart

FİOM’dan Rojava’ya destek
İtalya’nın en büyük sendikalarından biri olan 

Metal Mekanik İşçiler Federasyonu (FİOM), Cervia 
kentinde olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongrenin 
temel gündem maddelerinden biri de Rojava’ya 
dönük saldırılardı.

Kongrede Rojava gündemi ‘IŞİD’in saldırısı altında 
olan halklarla dayanışma’ başlığı altında tartışıldı. 
Sendika başkanlık divanı konuya ilişkin aldıkları 
kararları kamuoyu ile de paylaştı. FİOM Rojava’ya 
yönelik saldırıların durdurulmasına dönük şu 
kararlara ulaştı: 

- FİOM Kongresi fundamentalist ve cihatçı IŞİD’in 
Türkiye’den aldığı destekle yaptığı saldırılarını 
mahkum eder. 

- Rojava otonomisini tanır ve bu modeli 
Ortadoğu’da demokratik bir arada yaşamın 
en barışçıl yol olduğunu teyit eder. Rojava’nın 
statüsünün de tıpkı federal kürdistan yönetimi gibi 
uluslararası düzeyde tanınması gerektiğini belirtir. 

- IŞİD’in vahşi bir acımasızlıkla yöneldiği halklar 
özellikle de kadınlarla dayanışmada olur. 

FİOM kongresinde ayrıca Rojava’daki sivil 
halkla dayanışma amacıyla ekonomik yardım 
kampanyasının başlatılması kararı alındı.
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Şişecam işçileri, Yıldız Sunta işçileri, Kent Gıda 
işçileri ve Çöllolar Kömür işçileri sendikal bürokrasinin 
kirli oyunlarına, açık ihanetine muhatap olan son 
örnekler olmuşlardır. Öyle ki Çöllolar Kömür, Yıldız 
Sunta gibi örneklerde işçiler, sergilenen ihanete 
rağmen direnişlerini sürdürme kararlılığını göstermiş 
fakat yeterli bir örgütlülüğe, bilince ve gerekli olan 
dayanışmaya sahip olamadıkları için ihanet cenderesini 
kıramamışlardır. 

Sınıf hareketinin önündeki en büyük engelin 
sendikal bürokrasi olduğu tespitinin son zamanların 
en ‘moda’ retoriği olduğunu söylersek hiç abartmış 
olmayız. Peki ama sendikal bürokrasi gerçeği, kendisini 
sadece böylesi açık ihanetlerde, çıplak satışlarda mı 
açığa vuruyor? Bir de çok daha sinsi, ‘inceltilmiş’ bir 
sendikal bürokrasi gerçeği yok mudur? Ki sendikal 
bürokrasi gerçeğini henüz daha yeni ‘keşfetmiş’ 
ve anlamı üzerine de çok fazla düşünmeden 
dillerine pelesenk etmişlerin görmedikleri, görmek 
istemedikleri... 

Görmek işlerine gelmiyor zira kendilerinin de bir 
parçası oldukları bu sistemde, ‘inceltilmiş’ bu sendikal 
bürokrasiyle yıllardır yan yana, dirsek dirseğe temas 
içindeler. Amiyane bir deyimle ‘sen benim sırtımı 
kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım’ halleri içerisinde 
birbirlerini ağırlamaktadırlar. Ne de olsa hepsi 
kamuoyu gözünde ‘sol’, ‘sosyalist’, ‘sınıf sendikacısı’ 
sıfatıyla biliniyor, tanınıyor ve ‘itibar’ görüyorlar. 
Toplum nezdinde elde ettikleri bu ‘statü’ ve ‘itibar’ın 
rantını topluyor, keyfini sürüyorlar. 

Hatta ağzı laf yapan, biraz eğitim almış ve ‘sol’ 
tandanslı gazetelerde kaptıkları köşelerde kalem 
oynatma yeteneği sergileyenleri, ‘entelektüel’ 
düzeylerini göstermiş olmanın verdiği bir tatmin 
ile, işlerinde gayet başarılı olduklarını düşünüyorlar. 
Gazete köşelerinde, gerçek hayatta yapamadıkları 
‘kahramanlıklar’ sergileyerek; sermaye hükümetinin 
çıkarmış olduğu yasalara veryansın ederek, sınıftan 
yana nasıl davrandıklarını, sınıfın çıkarlarını nasıl 
savunduklarını ‘ispat etmiş’ oluyorlar. 

İşte Greif Direnişi bu ‘seyreltilmiş uranyum’ kılıklı, 
inceltilmiş bürokrasinin ipliğini pazara çıkarmasıyla 
birçok direnişten farkını ortaya koymuştur. Her ne 
kadar seyreltilmiş uranyumun etkisi sınırlanmış olsa da 
bu ‘inceltilmiş bürokrasinin’ sınıf hareketine etkileri, 
zararları kaba ihanetçi bürokrasiden daha ciddi ve fazla 
olmaktadır. 

Bunlardan biri de, DİSK’te ‘uzman’ sıfatıyla yer alıp, 
kamuoyunda prim toplamaya çalışan Serkan Öngel’dir. 
Greif Direnişi'nde boy verdiği sistemin ölüm çanlarının 
çaldığını görmesi nedeniyle, birlikte hareket ettiği 
cenahla direnişe saldırmaktan, kara çalmaktan geri 
kalmamıştır. Ancak bu ‘incelikli uzmanımızın’ işinin 
Greif’le sınırlı kalmayıp, üstlendiği misyonu kendisine 
gönüllüce açılan köşelerde icra etmeye devam ettiğini 
görüyoruz. 

Birgün gazetesinin 24 Eylül tarihli sayısında, 
“Zamanın Hurdası” adlı köşesinde, “Kölelik çağdaşımız 
olmuş” başlıklı yazısında bakın ne demiş sayın 
‘uzmanımız’: 

“‘Çağın gereği bu’ diyor biri kulağıma eğilerek. 
‘Günümüz ekonomisinde yapacak başka bir şey yok. 
Taşeron sistemi bir zorunluluk. Bu zorunluluğa uygun 
hareket etmek gerek. Tamam taşeron sistemi kölelik 
gibi bir şey ama taşeron kalksın demek kabul edilemez. 
Taşeronların haklarını iyileştirmeye odaklanmalıyız” 

Bu alıntının hemen ardından ‘uzmanımız’ şu 
yorumuyla devam ediyor: “Dünya tarihi çağın gereği 
ya da zorunluluk olarak sunulan alçaklıkların tarihidir.” 
Elbette ‘uzmanımıza’ katılmamak ne mümkündür. 
Bizce de aynen öyledir ve Greif direnişinde bunu bir 
kez daha yaşayarak ‘öğrenmedik” mi? Birileri Greif 
işçilerinin kulağına eğilerek “Çağın gereği bu” demedi 
mi? “Tamam taşeronluk sistemi kölelik gibi birşey 
ama taşeron kalksın demek kabul edilemez. Öncelikle 
kadroluları halledelim, taşeronlara sonra bakarız. 
Onların haklarını iyileştirmeye odaklanalım” diye 
telkinlerde bulunmadı mı? 

Acaba bu koroda “sayın” Serkan Öngel de DİSK 
uzmanı sıfatıyla yer almıyor muydu? O zaman da Greif 
işçilerine; ‘dünya tarihi çağın gereği ya da zorunluluk 
olarak sunulan alçaklıkların tarihi’ gibi gelmemiş miydi 
acaba? 

‘Uzmanımızın’ devamında söylediklerine de 
bakalım: “İnsanları bir eşya, bir mal gibi stoklarında 
bulunduran, onlar adına karar verip, onları pazarlayan 
bir alçaklıkla karşı karşıyayız.” 

Aynen ‘sayın’ uzman, tam da dediğiniz gibi. Ama 
bu ‘alçaklık’ sadece taşeronluk sistemi için değil, aynı 
amaca hizmet eden her çeşidinden sendikal bürokrasi 
için de geçerlidir. İşçileri sadece üye aidatı üzerinden 
gören, onların kendi denetimi dışına çıkmasını 
asla istemeyen, inisiyatif almalarını ise şımarıklık, 
maceracılık olarak gören ve ‘onlar adına karar verip, 
onları pazarlayan bir alçaklıkla’ karşı karşıya ne 
yazık ki işçiler. Dahası bu alçaklığı ‘sol’ söylemlerle 
meşrulaştıran daha büyük bir ‘korkaklıkla’ karşı 
karşıyalar. 

Sonrasında ise ‘uzmanımız’ köşe yazarlığı 
çerçevesindeki görevini layığı ile yapıyor ve basıyor 
feryat figanı: “Taşeron işçisi duvarında ‘burada iş 
kanunu yok, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı da tatile 
çıktı’” yazan sendikalarda bulmuyorlar mı kendilerini? 

Greif işçileri ve direnişe geçen birçok işçinin yaşadıkları 
bu olmadı mı sayın ‘uzman’? 

“İşçilere İş Kanunu’ndan doğan hakları 
tanınmıyor. Hatta kamu kurum ve kuruluşları yasaları 
uygulamadıkları için haklarında açılan davalarla ilgili 
verilen mahkeme kararlarına direniyor” diye devam 
ediyor, Serkan Öngel. İyi ama sizler ve sizin koronuz 
değil miydi, tüm gerçekliği bildikleri için TİS süreci 
uyuşmazlıkla sonuçlandığında fiili meşru mücadele 
yolunu seçen Greif işçilerini acele etmekle, yasal 
süreçleri beklememekle suçlayanlar? 

İnanın bu satırlarınızı okuyan herkesin, dünya 
tarihine ilişkin yapmış olduğunuz tespite yüzde yüz 
katılası geliyordur. Greif Direnişi’ne yakından tanıklık 
edenler, destek sunanlar ve en çok da Greif işçileri, sizi 
bu tespitinizden dolayı ‘ayakta alkışlayacaklardır’. 

Keşke İzmir’de işini kaybetme riskiyle karşı karşıya 
kalan taşeron işçileri için gazete köşesinde dökmüş 
olduğunuz gözyaşının onda birini Greif işçilerinin 
taşeronluğa karşı vermiş olduğu mücadeleye 
adasaydınız. Fakat o gözyaşlarınızın ‘timsah gözyaşı’ 
olduğunu bildiğimizden, İzmir’deki taşeron belediyesi 
işçisi kardeşlerimize, bu tür ‘incelikler’ karşısında 
uyanık olmalarını tavsiye ederiz. Zira yarın, bu sınıf 
kardeşlerimiz de inisiyatifleri kendi ellerine almaya 
cüret ederlerse, Serkan Öngel gibi ‘uzmanların’ hemen 
‘kulaklarına eğilerek’ fısıldadıklarını göreceklerdir. 

‘Uzmanımız’ köşesinde rahat rahat döktürmeye 
devam ediyor. Vuruyor sermaye hükümetine, iktidara 
ne de olsa kendisinden hesap soran mı var? 

“Günümüzde taşeron işçisi taşeron firmanın 
kölesi gibi. Köleliğe rıza göstermek zorunda kalıyor 
insanlar. Kadrolu işler hızla azalıyor çünkü. Şirketler, 
kamu kurumları, belediyeler faaliyetlerini taşerona 
devretmek için can atıyor. Yasalar esnekleştikçe, 
hükümet göz yumdukça, hatta istihdam stratejisinin 
merkezine koyup, belirli alanlarda taşeronu zorunlu 
hale getirdikçe taşeronlaşma yaygınlaşıyor.” 

Yani kısacası sermaye devleti ve sermaye sınıfı 
kendi çıkarlarına göre hareket edip, kendi üzerlerine 
düşen görevleri yerine getiriyor. İyi ama bunları 
anlatmanıza da gerek yok. Zaten fabrikalarda, 
üretim alanlarında, hizmet işkolunda birçok işçi 

“Zamanın hurdası” ya da 
“hurdalığın” zamanla imtihanı!
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bunu yaşayarak görüyor. Bir ‘uzman’ olarak sizin 
asıl anlatmanız gereken, tıpkı sermaye sınıfının 
yaptığı gibi, sınıfı temsil ettiği söylenen bugünkü 
sendikal hareketin ne yaptığı ve ne yapması 
gerektiğidir. Örneğin Greif işçileri, “taşeron işçiler 
kadroya alınsın, taşeron çalışma yasaklansın”, 
“Bu bizim kırmızı çizgimizdir” dediklerinde, sizin 
gibi kıymetli ‘uzmanların’ dahil olduğu koro ne 
buyurmuştu acaba işçilere? “Eğilip kulaklarına” neler 
söylediniz? Sermayeye, hükümete vurarak, bildik 
ezberleri tekrarlayarak ‘bonus’ toplayabileceğinizi 
sanıyorsanız, artık o günler geride kaldı. Yüreğiniz ve 
cesaretiniz varsa bir başka köşe yazınızda katıldığınız 
koronun Greif’te neler yaptığını ve neyi savunduğunu 
açıklayınız. 

Bunu açıklamaya cesareti olmayan ‘uzmanımız’ 
köşesinde şunu soruyor: “Şimdi sormak lazım çağın 
gereği, birileri daha çok kazanacak diye insanların bir 
eşya gibi satılmasını normal karşılamak, buna onay 
vermek mi?” 

‘Sayın’ Öngel’in kullanmış olduğu haktan biz de 
yararlanarak buradan kendisine sormak istiyoruz: 
Sınıf sendikacılığının gereği, işçilerin sizin gibilere 
ihtiyaç duymadan ve yine sizin gibilerden icazet 
almadan, eleştirdiğiniz, yakındığınız bu sorunlara 
karşı militanca bir direniş sergildiklerinde onları 
mahkum edip, yenilmelerini avuçlarınızı ovuşturarak, 
dört gözle bekleyip, hatta ‘kulaklarına fısıldayan 
korolara’ dahil olup sonra da gazete köşelerinde 
ahkam kesmek midir? Yoksa bu ‘çağın gereği’ çağdaş 
sendikacılık anlayışının mı bir gereğidir? 

Siz vermeseniz de hayat/pratik bu soruların 
cevabını açık ve net bir şekilde veriyor. Ancak 
‘uzmanımız’ ne meclisten geçen torba yasa için 
ne de sermayenin sendikal hareketin rolüne, 
sorumluluğuna değiniyor. ‘Ah’ edip ‘vah’ edip 
duruyor. 

Tüm yapması gerekenden kaçınan ‘uzmanımız’ 
bir de kalkıp; “Köleliğe karşı #direnişçi mücadelesinin 
bir ayağı da göçmen işçiler olmak durumunda” 
diye buyuruyor. Peki ‘uzmanımızı’ dinleyelim ve 
‘direnmeye’ devam edelim. Ama sadece sermayeye 
ve onun devletine karşı değil aynı zamanda bu 
sistemden nemalanan ve oturdukları koltuklarında 
statü elde etmenin derdinde olan Serkan Öngel 
gibilerine karşı da direnelim. 

“Kölelik çağdaşımız olmuş baksanıza” diyen 
‘uzmanımıza’, “sendikal bürokrasi de aynen 
öyle” diyelim. Fakat siz hiç merak etmeyin ‘sayın 
uzman’; sınıfımız, fabrikalarda, atölyelerde, kamu 
kuruluşlarında, kısacası her yerde sizin gibilerine 
rağmen daha fazla direnme eğilimi gösteriyor. 

Birgün gelecek, o oturmuş olduğunuz koltukları 
ve ‘akıl hocalığı’ yaptığınız ama ‘yüreğinizin 
yetmediği’ mücadeledeki ‘uzmanlık’ statünüzü 
kaybedeceksiniz. Şimdilik canhıraş bir şekilde 
arpalandığınız yerleri korumaya bakın. Ama işçiler 
sizin gibi ağzı laf yapan, kalem oynatan, yüreği ise 
tavşan gibi atan yakışıklı ‘aydıncıklarımızı’ oldukları 
yere, küçük burjuva sosyal katmanların arasına 
göndermesini bileceklerdir. Varın siz, sizlere sunulan 
köşelerde yazmaya devam edin, neyinize gerek sınıf 
mücadelesinin çetin ve zorlu alanları? 

Bakın köşenizin ismini de güzel bulmuşsunuz; 
“Zamanın hurdası.” Evet sınıf hareketinin yeni 
dönemi sizin gibi ‘hurdaları’ zamanın derinliklerine 
yollayacaktır. O günler çok yakındır. 

Onur Kara 
TKİP dava tutsağı  

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi 

Greif Direnişi sırasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nda çalışan Hasan Aslan, şimdilerde sendika 
ağası Rıdvan Budak’ın başında olduğu DİSK/Tekstil 
Sendikası’na “Örgütlenme Dairesi Müdürü” oldu. 

Hasan Aslan “müdür” kimliği ile son olarak 
Almanya’nın IG Metall Sendikası ile DİSK arasında 
yapılan toplantıya katıldı. Tekstil Sendikası’nın internet 
sitesinden yapılan haberde, “Toplantıda, Sendikamızı 
Genel Başkanımız Rıdvan Budak ve Örgütlenme Dairesi 
Müdürümüz Hasan Aslan temsil etti” ifadelerine yer 
verildi. 

Greif işgalinin henüz ilk günlerinde duyarsızlığı 
nedeniyle direnişçi işçiler tarafından eleştirilen DİSK 
yönetimi, nihayet işgalin onuncu gününde işgal 
fabrikasına gitmeye karar vermesinin ardından, 
Hasan Aslan DİSK yönetimine sosyal medyada 
eleştiriler yönelterek “sol maceracılığa” taviz vermekle 
suçlamıştı.

Unutmamak ve hesap sormak için...

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Metal 
İşçileri Birliği’nin (MİB) açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi: 

“Metal İşçileri Birliği olarak sendikal bürokrasiye 
ve ihanete kol kanat geren bu tutum üzerine 
değerlendirmelerde bulunmuştuk. Onun bu 
tutumunun, hayatlarını ortaya koyarak büyük bir 
direniş destanı yazan Greif işçileri karşısında sendikal 
bürokrasiden yana saf tutmak olduğunu vurgulamıştık. 
Nitekim gelinen son nokta da bu değerlendirmelerimizi 
tümüyle doğrulamış oldu. O günlerde sendikal ihanete 
ve sermayeye karşı yazılmış büyük bir direnişe imza 
atan işçilere karşı Budaklar’ın yanında saf tutarak 
alçalan bu zat, yaptığı hizmetin bedeli olarak 
müdürlüğe terfi etmiş oldu. Böylelikle yalakalığının ve 
yaptığı hizmetlerin karşılığını aldı. İlgisiz bir konumdan 
Greif Direnişi'ne bu denli düşmanca yaklaşmasının 
nedeni de böylelikle tümüyle açığa çıkmış oldu. 

Aklını ve yeteneklerini işçi sınıfının değil, 
Budaklar’ın hizmetine sunarak alçalan bu zatı, 
Greif işçilerinin büyük direniş destanına bir dip not 
olarak düşmek istiyoruz. Elbette geleceğe direnenler 
kalıyor, fakat ihanet edenleri, hele böylelerini asla 
unutmamak, unutturmamak için bunu yapmayı gerekli 
görüyoruz. Çünkü işçi sınıfının tarihi direnenleri olduğu 
gibi alçalıp ihanette sınır tanımayanları da yazıyor. 
Dostu düşmandan ayırdetmeyi öğrenmek, unutmamak 
ve hesap sormak için...”

MİB faaliyetleri
Autolive işçilerine çağrı
Gebze OSB’de kurulu bulunan Autolive fabrikasında 

Metal İşçileri Bülteni ve “Autolive işçilerine: İhanete 
sessiz kalma!” başlıklı bildiriyi gündüz vardiyası 
çıkışında işçilere ulaştırıldı. 

Dağıtım sürerken sendika baş temsilcisi dağıtıma 
müdahale etmeye çalıştı. MİB çalışanları, işçilere çağrı 
yaparak dağıtıma devam etti. Bu sefer çıkan işçileri 
turnikelerin orada tutan baş temsilci sözleşme süreci 
ile ilgili herkesi bilgilendirdiklerini, dağıtılan bültenleri 
kimsenin almamasını söyledi. İşçileri göz hapsine alan 
sendika temsilcileri işçiler servislere binene kadar 
provokasyon yaratmaya çalıştılar. 

“Direnişi yükselt!”
Bursa’da gerçekleştirilen bülten dağıtımlarıyla 

metal işçilerine direniş çağrısı yapıldı. 
Bursa’da Metal İşçileri Bülteni’nin son sayısının 

dağıtımı devam ediyor. Mesken, Yeşilyayla, Merinos, 
Arabayatağı ve Emek semtlerinde servislere dağıtıldı. 
Metal İşçilerin ilgi gösterdiği dağıtımlarda bülten, 
Oyak Renault, Bosch, Tofaş, Coşkunöz ve daha pek çok 
fabrikada da işçilere ulaştırıldı. Ayrıca MESS grup TİS 
süreciyle ilgili pullar da kullanıldı. 

“MİB’li ol güçlü ol!”
Metal İşçileri Birliği’nin, “MİB’li ol güçlü ol!” çağrısı 

Çorlu’daki metal işçilerine ulaştırıldı. EGO, Trakya 
Döküm, BSH, HEMA, Arçelik gibi bölgedeki temel 
fabrikaların servis noktalarına bülten dağıtımları 
gerçekleştirildi. Metal işkolunda toplu sözleşme 
kapsamında olan fabrikalardaki metal işçilerinin 
bültene ilgisi oldukça iyiydi. 

Kızıl Bayrak / Trakya-Bursa-Gebze

“Uzmandı”, ihanete hizmet 
etti “müdür” oldu!
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1970’lerde kapitalist sistemin içine girdiği 
uluslararası kriz sonrası geliştirilen yeni üretim 
biçiminin bir parçası olarak gündemimize giren 
taşeron köleliği, bugün için bütün sektörlerde işçi 
sınıfının kanayan yarası olarak önümüzde duruyor. 12 
Eylül askeri faşist darbesi ile birlikte gülme sırasının 
kendilerine geldiğini söyleyen sermaye sınıfının 
sözcüleri, işçi sınıfının ayağına takmış oldukları bu 
prangalar ile madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda, 
adliye saraylarında, belediyelerde, eğitimde ve sağlık 
sektöründe azgın sömürü koşullarını sürdürüyorlar.

 
Genel olarak taşeron köleliği 

Soma’daki maden katliamı sonrası “taşerona 
iş güvencesi” adı altında Torba Yasa ile birlikte 
kadro verileceği söylense de gerçekte işçi sınıfının 
ayağındaki prangaları daha da kalınlaştırmak ve 
kârlarına kâr katmak için yoğun bir mesai harcanıyor. 
Bugün sayısı yaklaşık 2 milyona yaklaşan taşeron işçi 
sayısı ise, bunun somut bir örneği olarak önümüzde 
duruyor. Taşeronlaşma ve esnek çalışma biçimleri 
gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe hakim 
istihdam biçimi haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
Sermaye açısından işgücü maliyetini aşağıya çekerek 
kâr oranlarını arttırma, devlet açısından ise “mali 
disiplin” adı altında emeği baskı altına alma amacı 
taşıyan bu uygulamalar, çalışma koşullarının daha 
da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Taşeronlaşma 
sürecinin sonuçları çalışma sürelerinden yıllık 
ücretli izin hakkının, kıdem tazminatı hakkının 
uygulanmamasından iş cinayetlerinin yaygınlaşmasına 
kadar uzanan geniş bir alanda da kendini 
göstermektedir.

Soma’da yüzlerce işçinin katledilmesi ve son 
olarak Torun Center’de 10 işçinin katledilmesinin faili 
kapitalist sömürü düzeni ve taşeron kölelik sistemidir. 
Yaşanan katliamlar sonrası olay yerine ambulanslardan  
çok kolluk kuvvetlerinin gelmesi bu katliamların 
üzerini örtmek ve sömürü düzenlerinin aralıksız 
devam etmesini sağlamak içindir. Gerçekleştirdikleri 
katliamların sonrasında “bu işin fıtratında var” 
ya da “takdiri ilahi” derken gerekli işçi sağlığı ve 
güvenliğini almayan sermaye devleti ve aşırı kâr hırsı 

güden sermaye sınıfı sorumlulukları kendi üzerinden 
atarak suçu yine işçi ve emekçilerin üzerine yıkarak 
kurtulmaya çalışıyorlar.

 
Sağlık sektöründe taşeron köleliği 

Taşeronlaşmanın en yoğun yaşandığı sektörlerden 
birisi de sağlık sektörüdür. Kapitalizmde sağlık 
hizmetinin bir sektör olarak anılmasından da 
anlaşılacağı gibi insan sağlığını ifade etmemektedir. 
Sağlık sektöründe asıl amaç para kazanmak olduğu 
için insan sağlığı tali plandadır. Sektör olarak çok 
geniş bir skalaya sahiptir. Hasta-müşteri, ilaç sektörü, 
tıbbı bakım malzemeleri vb. para getiren çok fazla 
unsuru barındırmaktadır. Yeri gelir ölü insan bedeni bir 
canlısından daha fazla para getirmektedir. 

 Geçtiğimiz yıllarda üniversitelerin ticarileştirilmesi 
amacıyla başına atanan CEO’lar bugün sağlık 
sektöründe karşımızda durmaktadırlar. Sağlık 
sektöründe özelleştirmelerin bir sonucu olarak 
içerisinde barındırdığı birçok çalışanla birlikte 

hastane yönetimine CEO’lar atanmıştır. Hastane 
gelir giderlerinden işçi alımlarına, taşeron şirketle 
anlaşmaya varana dek başhekimlerin yanı sıra CEO’lar 
iş görmektedir. Bölge hastaneleri özgülünde bir 
bütün olarak değerlendirilen CEO’lar taşeron temizlik 
işçilerinin çalışma koşulları açısından belirleyici bir 
konumdadırlar. Geçtiğimiz sene yol paraları için 
hastanelerde gerçekleştirilen eylemlerde de muhatap 
CEO’lar oldu. 

Sağlıkta taşeronlaşma demek insan hayatıyla 
oynamak demektir. Hekimlik hizmeti dışında hemşire, 
teknisyen, laborant, radyoloji teknisyeni, hasta 
bakıcı, tıbbi sekreter gibi alanlardaki işler de taşeron 
temizlik işçilerine yaptırılmaktadır. Hastanelerde 
sağlık hizmetlerini bütün birimlerinde uzman 
ekiplerin çalıştırılması gerekirken bu işlerin birçoğu 
hastanelerde çalıştırılan işçilere yaptırılmaktadır. 

Sağlık sektöründe yaşanan bu örnekler ise sağlık 
hizmetinin kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp bir 
ticari işletmeye dönüştürüldüğünün göstergesidir. 
Hem sağlık sektöründe çalışan taşeron işçilerin 
can güvenliğinden yoksun olması hem de sağlık 
hizmetini kullanan emekçilerin yaşamlarının sermaye 
sınıfı için ne kadar önemsiz olduğu net bir şekilde 
görülmektedir. Devletin tepesinde ki üst kademe 
yöneticilerin ve patronların yaşamları söz konusu 
olunca hastane çevresinde kuş bile uçurmazlarken 
işçi ve emekçilere ise ölümü gösterip sıtmaya razı 
ediyorlar. 

Asıl işleri hastane temizliği olan işçilere yoğun 
bakım ünitelerinde enfeksiyonla mücadele adı 
altında hastaya müdahale, ölüleri bağlamak, 
kefenlemek, taşıtmak, serum taşıttırmak ve kan 
örneklerini taşıtmak gibi birçok iş de yaptırıyorlar. Bazı 
hastanelerde hastaya damar yolu açmaktan acilde 
müdahale etmeye kadar birçok tıbbı işlem temizlik 

Hastanelerde taşeron var!

Samsun’da taşeron işçisi kıyımı
Samsun’da Atakum Belediyesi bünyesindeki taşeron firmada çalışan işçiler işten atıldı. Yaklaşık 25 işçi, 2 

Ekim günü belediye önünde oturma eylemi yaptı.
1 Ocak 2014 tarihinde sözleşmeli olarak işe alınan ancak 1 Eylül 2014 günü sözleşme süreleri dolması 

bahanesiyle işten çıkartılan 40 işçiden 25’i sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Başkanlık makamına 
çıkarak bir süre görevlilerle görüşen işçiler daha sonra belediye önüne inerek basın açıklaması yaptılar. İşçiler 
adına basın açıklaması yapan Fatma Ayyıldız, “Kurban Bayramı öncesi bu kadar işçinin işten çıkartılması hangi 
vicdana sığar. İşçiler hiçbir siyasetin işçisi değil, devletin çalışanlarıdır. İlgili bakanlık bile kurumlarda çalışan 
taşeron işçileri kabullenip iyileştirme aşaması ve çabası içindedir. İş çıkışlarımız resmi olarak yapılmamasına 
rağmen işyerimize alınmıyoruz. İşten çıkartılan işçiler olarak işe iademiz yapılana kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz” dedi.

İşçiler basın açıklamasının ardından belediye binasının giriş kapısı önündeki merdivenlere oturarak eylem 
yaptı.

Sağlıkta taşeronlaşma demek insan hayatıyla oynamak demektir. Hekimlik hizmeti dışında hemşire, teknisyen, laborant, 
radyoloji teknisyeni, hasta bakıcı, tıbbi sekreter gibi alanlardaki işler de taşeron temizlik işçilerine yaptırılmaktadır. 
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Sağlıkta yıkım sürüyor!

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında reform yapıldığı iddia edilmişti. Reform aldatmacasıyla 
neyi kastettikleri ise çok geçmeden anlaşılmıştı. Bu projenin bir özelleştirme projesi olduğunu ve sağlıkta 
ticarileşmeyle birlikte sağlık hakkının paralı ve pahalı hale geldiğini görüyor, yaşıyoruz. Sağlık alanı tümüyle 
sermayenin istekleri doğrultusunda serbest piyasa koşullarına uygun hale getirildi. Her geçen gün bu projenin 
sağlıkta ve sosyal güvenlik alanında hiçbir iyileştirme getirmediği ve beraberinde pek çok sorun getirdiği 
ortaya çıkmaktadır. Bunun son örneği ülke genelinde 17 hastanenin barkod sisteminin çökmesi oldu. Bu 
nedenle randevu alan hastaların tedavileri yapılamadı.

Tabii bunlara SGK’da yaşanan usulsüzlükleri de eklemek gerekir. Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 
ilişkin denetim raporuna göre usulsüzlük yapan patronlara idari para cezaları uygulanmadığı ortaya çıktı. Özel 
hastanelerse sağlık uygulama tebliğine (SUT) aykırı işlem yaptı. Ancak bunlardan kesinti yapılmadı. Toplamda, 
kesilmesi gereken yaklaşık 5 milyon TL tutarında rakam özel hastanelerden kesilmedi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
sağlık hizmeti sunucularınca tahsil edilen katılım payları SGK’ya ya eksik aktarıldı ya da hiç aktarılmadı. Genel 
Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sigortalıların toplam borcu 8 milyar lirayı aştı vb. 

Sayıştay bile “GSS’nin işlevselliği ve sürdürülebilirliği büyük ölçüde risk altında” uyarısı yaptı. Sağlığın her 
aşamasını neredeyse paralı hale getiren AKP’nin “reform” projesinin bir ayağı olan GSS gerçeği de bir kez daha 
görüldü. 

Bunların yanı sıra sağlık alanının ticarileştirilmesi tüm hızıyla sürüyor. Daha yeni olarak muayene 
ücretlerine yapılan yüzde 100 zam ile yoksullukla boğuşan milyonların yaşamı daha da zorlaştırılmıştı. Şimdi 
de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikler ile ilaçlara ulaşım giderek 
daha da zorlaştırılıyor,  ‘taban fiyat uygulaması’ adı altında emekçilerin cebinden çıkan katkı payları arttırılıyor.

1 Ekim’den itibaren bu değişiklikler geçerli oldu. Buna göre başlangıç paketi olarak ilk grupta yer alan 
mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astım hastalarının kullandıkları tedavi gruplarındaki etken 
maddelere göre, hastalar raporlu olsalar bile, ilaç fiyat farkını ödeyecekler ve bu farklar zamanla artacak. 
İlaç taban fiyat uygulaması ile hangi ilaç yazılırsa yazılsın, SGK’nın belirlediği fiyat ödenecek. Hastaların ilaca 
ödediği fark, hastadan hastaya ve alınan ilaca göre değişse de % 20 ila % 120 oranında yükselecek. SGK 
bu uygulamayla, kendi açıklamalarına göre 400 milyon TL civarında tasarruf yapacağını söylemektedir. Bu 
tasarruf bu miktar halkın üstüne yıkılarak yapılmaktadır. Yaşamsal önemdeki ilaçlara ulaşmanın zorluğuna 
rağmen taban fiyat uygulaması getiren SGK, kendisi ‘tasarruf’ ederken, emekçiler, ilaçlarına ulaşmakta büyük 
zorluk çekecektir. 

Sermaye ve AKP’nin sağlık politikaları işçi ve emekçilerin sağlık hakkını elinden almaktadır. Onların 
kapitalist mantığına göre sağlık temel bir hak değildir. Hastalar aynı zamanda bir müşteridir. Hastalar 
tedavi olmak istiyorlarsa parasını ödemek zorundadır. Asgari ücretin komik zamlarla arttığı bir ülkede sağlık 
hizmetlerinin giderek paralı hale gelmesinin ise, işçi ve emekçiler için ne denli zor olacağı ortadadır. 

Örgütlü mücadele ile sağlık alanında sermayenin bu talanı durdurulmalı, herkes için eşit, parasız, nitelikli 
ve kolay ulaşılabilir sağlık hakkı için mücadele edilmelidir. 

işçilerine yaptırılıyor. Bunu reddeden işçiler için iki 
seçenek kalıyor; ya işten atılıyorlar ya da hastanenin 
içerisinde sürgün ediliyorlar. Çoğunlukta taşeronun 
bulunduğu her yerde olduğu gibi bu alanda çok fazla 
işçi sirkülasyonu gerçekleşiyor ve bir nevi patronlar 
işçilerin örgütlenmesinin önüne engel olmaya 
çalışıyorlar. 

Çalışanlara verilmesi gereken oryantasyon 
eğitimleri verilmiyor, denetim zamanlarında ise işçilere 
her zaman yöneltilen soruların cevapları verilerek 
geçiştirilmeye çalışılıyor. Ne kadar temizlik yapıldığı, 
günde kaç sefer yerlerin silindiği, kaç ölçek deterjan 
koyulduğu vb. Normalde hastanelerde olmazsa olmaz 
olarak görülen temizlik maddelerinin kullanılmaması 
onun yerine daha ucuz ürünler kullanılması vb. göze 
çarpan uygulamalar olarak görünüyor. 

Sömürünün en yoğun yaşandığı sağlık sektöründe 
yaşanan bu uygulamalar sağlık işçilerinin ve 
emekçilerin yaşamlarını hiçe sayıldığının da 
göstergesidir. Çalışanların ve hastaların hayatlarının 
hiçe sayıldığı bu uygulamalar herkes tarafından 
bilinmekte ancak bu uygulamalara son verecek 
adımların da atılmasının önüne geçilmekte. 

Taşeron köleliğine karşı 
Greif’i aşmak sorumluluğu

Bugüne kadar çıkartılan yasalarla işçi ve 
emekçilerin ellerindeki bütün hakları alarak, taşeron 
çalışma sistemi ile çalışma koşullarını daha da 
ağırlaştırarak Ortaçağ kölelik koşullarını dayatmaktalar. 
Taşeron çalışma ile birlikte kıdem tazminatının gaspı, 
sendikasızlaştırma ve esnek çalışma biçimlerini de 
hayata geçirmeye çalışıyorlar. Sermaye sınıfının 
kuşkusuz ki bu şekilde azgın saldırısının nedeni işçi 
ve emekçilerin örgütsüz ve bilinçsiz olmasından 
kaynaklıdır. 

Taşeron köleliğine karşı fabrikalarında taban 
inisiyatifine dayalı komiteler oluşturarak fabrikalarını 
işgal eden Greif işçileri taşeron sistemin kaldırılması 
talebi ile fiili-meşru mücadele bayrağını yükselterek, 
bugün azgın sömürü koşullarında çalışan, taşeron 
belasıyla boğuşan işçi sınıfına yol gösteriyor ve 
göstermektedir. Sınıf hareketinin ayağa kalkmasını 
sağlamak, Greifler'i çoğaltarak ve mücadeleyi bir 
adım daha ileri taşımakla mümkündür. Bu bilinçle 
ve sorumlulukla hareket ederek bu alanlarda sınıfın 
örgütlü gücünü açığa çıkartmak günün en önemli 
görevi olarak önümüzde durmaktadır.

Hastanelerde taşeronda çalışan temizlik işçileri 
büyük bir öfke barındırmaktadırlar. Yıllarca köle gibi 
çalışıp, her işe koşturulan taşeron temizlik işçileri 
geçtiğimiz sene boyunca sadece öfkelenmekte 
kalmadı, öfkelerini eylemliliklerle dile getirdi. Birçok 
hastanede Dev-Sağlık İş’e üye olduğu gerekçesi ile 
işten atılan işçiler yüzlü günleri bulan direnişler 
gerçekleştirdiler. Gelinen aşamada Dev Sağlık-İş 
yerini Genel-İş’e bırakıyor. Ama bütün süre zarfında 
hastanede çalışan taşeron temizlik işçilerinin çalışma 
ve yaşam koşullarında pek bir değişiklik olmadı.

Taşeron köleliğine isyan eden işçilerin 
öfkelerinin sendikal bürokrasinin çarkları arasında 
yok olmasına izin vermemek sınıf devrimcilerinin 
sorumluluğundadır. Taşeron köleliğe karşı mücadelenin 
en önemli dinamikleri arasında taşeron temizlik işçileri 
bulunmaktadır. İşçi sınıfının bağımsız devrimci tavrını 
büyütmek ve bu dinamikleri sınıf savaşının bir mevziisi 
haline getirmek işçi sınıfının kazanımı olacaktır!

Taşeronda çalışan sınıf bilinçli işçiler
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Yol-İş Sendikası’nın genel kurul süreci delege 
seçimleriyle başladı. Anti demokratik Yol-İş tüzüğü 
nedeniyle karayolu işçileri seçime iradelerini 
yansıtamıyor. Örneğin on yıllık sigortalı çalışma 
süresini tamamlamayan işçilerin seçilme hakları 
bulunmuyor. Zira sendika ağaları üyelerin tümünün 
seçimde oy kullanması durumunda saltanatlarının 
yıkılacağı korkusu içindeler.

Yol-iş Sendikası’na üye olanların önemli bir kısmını 
oluşturan taşeron işçileri seçilme haklarına sahip 
değiller. Bir başka deyimle Yol-İş Sendikası’nın yaklaşık 
42 bin üyesinin yarısını oluşturan taşeron işçilerinin 
seçilme hakları gasp ediliyor.  

Yol-İş bürokratları yıllarca taşeron işçilerin 
sendikaya üye yapmaya yanaşmadılar. Taşeron 
işçilerinin seçme ve seçilme hakkından bahsetmemeyi 
temel görevleri arasında saydılar. Ayrıcalıkları 
sürdüğü, yani profesyonel sendikacılık adı altında 
büyük kaynakları denetimleri altında tuttukları sürece 
taşeron işçilere üvey evlat muamelesini reva gördüler. 
Ne zamanki inşaat iş kolunda örgütlenme düzeyleri 
yüzde 2’nin altına düştü, taşeron işçilerini üye yapmak 
için harekete geçtiler. Öte yandan taşeron işçilerini 
toplu sözleşme sürecinin dışında tutma yaklaşımlarını 
ısrarla sürdürdüler. Böylesi riyakarca bir yaklaşım 
içinde olan, sırf çıkarlarını korumak için taşeron 
işçilerini üye yapan Yol-İş genel merkezinin tutumu ne 
devleti, ne de taşeron patronlarını rahatsız etmedi, 
etmiyor. Yol-İş bürokratları taşeron işçiler sayesinde 
profesyonel sendikacılık pozisyonlarını sürdürmenin 
yanı sıra, ayrıca taşeron işçilerini beklentiye sokarak 
sermaye cephesine en büyük hizmette bulunuyorlar. 

Sendika genel kurul süreci aynı zamanda 
özelleştirme saldırısına destek veren sendika 
ağalarından hesap sorma süreci olarak ele alınmalıdır. 
Karayollarında özelleştirme süreci hızlandığı halde 
sendika ağaları, ne özelleştirme, ne de taşeron 
işçiliğe karşı mücadele konusunda somut tek bir 
adım atmadılar. Dahası özelleştirme saldırısına 
karşı mücadele yürüten işçilere yönelik baskıda 
sınır tanımadılar. Özelleştirme karşıtı öncü işçilere 
yönelik sürgün, tehdit, işten atma vb. yaklaşımları 
sergilemekten zerre kadar kaçınmadılar. 

Yol-İş bürokratlarının desteği olmasaydı 
karayollarının özelleştirilmesi hazırlıklarına 
2009 yılında başlamaya cesaret edemezlerdi. 
Özelleştirmenin ön adımı olan Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nü özel bütçeli bir kurum haline 
getiremezlerdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 
olan araç parklarını “hizmet alımı” adı altında taşeron 
firmalara peşkeş çekemezlerdi. Otoyollar, köprüler ve 
bunlar üzerindeki tesisleri özelleştiremezlerdi. 

Yol-İş ağalarının desteği olmasaydı karayolları 
şube şefliklerini anahtar teslim özelleştirmeye 
başlayamazlardı. Yüzlerce şube şefliğini anahtar 
teslim taşeron firmalara peşkeş çekemezlerdi. 
AKP iktidarının asıl hedefinin tüm şube şefliklerini 
anahtar teslimi satmak olduğu gerçeğini karartmak 
için çaba göstermezlerdi. Yol-İş genel kurulu tüm bu 
yaşananların hesabının sorulduğu, Yol-İş’in başına 

çöreklenmiş şebekenin ipliğinin pazara çıktığı bir süreç 
olarak ele alınmalıdır. 

Yol-İş ağaları AKP iktidarının taşeron işçilerin 
kadro sorununa ilişkin adımlarının ne anlama geldiği 
konusunda tam bir bilinç açıklığı ile hareket ettiler. 
İşçilerin eylem ve mücadele isteğini zayıflatmak, 
karayolları işçileri arasında çaresizlik duygusunu 
yaymak için tüm hünerlerini sergilediler. Örneğin 
karayollarında çalışan ve üyeleri olarak kayıtlarına 
geçirdikleri taşeron işçileri için güya eylem kararı 
aldılar. AKP il binaları önünde basın açıklaması 
yapacaklardı. Bu sınırlar içinde bile tutarlı 
davranmadılar. Aldıkları eylem kararını çok az yerde 
hayata geçirdiler. Genel kurul süreci AKP iktidarına 
omuz veren sendika ağalarından hesap soran bir süreç 
olarak ele alınmalıdır.

Yol-İş ağaları bu genel kurul sürecinde de 
taşeronluk köleliği sorunun çözümünü müzakere 
de arayacaklarını ortaya koyacaklardır. Genel kurul 
sonrasında da uzlaşmacı dilden zerre kadar taviz 
vermeyeceklerdir. Sendika ağalarının taşeron işçilik 
karşıtı mücadeleyi zayıflatmak için işbirlikçi bir tutum 
içinde olmayı sürdürecekleri aşikardır. Zira taşeronluk 
köleliğine son verme mücadelesini, her gün AKP’nin 
kapısı önünde bekleyen ve taşeron işçilerinin 
sorunlarının çözümünü mahkeme kararlarında, 
protestoyu aşmayan eylemlerde arayan sendika ağaları 
öremezler.

Yapılması gereken genel kurul sürecini mücadeleyi 
büyütme hedefi doğrultusunda ele alıp, tüm alanlarda 
taban örgütlenmelerine hız vermektir. Yakalanan 
olanakları en iyi şekilde değerlendirmek, karayolu 
işçileri arasında taşeron köleliği karşıtı tam bir bilinç ve 
örgütlenme seferberliği başlatmaktır.

Karayolu işçilerinin öncü rolü oynayacak 
dinamikleri kendi etrafında toplayacak ve daha geniş 
ölçekte harekete geçirecek bir birlik ve örgütlülüğü 
zorlamaları, özelde dinci-gerici AKP iktidarına ve 
genelde taşeron işçilik yandaşı sermaye cephesine 
verilecek en önemli ve etkili yanıttır. Karayolu 
işçileri genel kurul sürecinde sendika ağalarının 
etkinliğini kırmak için de gerekli olan mekanizmaları 
oluşturmanın bir olanağı olarak bakabilmelidir. 

Her yere yayılan bir genel direniş için gerekli olan 
topyekûn mücadele ateşini tabana yaymaktır. Taban 
örgütleri karayollarında taşeron işçilik saldırısının 
kapsam ve niteliği konusunda işçileri aydınlatmanın 
etkin araçlarından biridir. Ayrıca kendi arasında güçlü 
bağları olan taban örgütlülükleri taşeron işçilik karşıtı 
mücadele ateşini ülke geneline yaymanın işçi ve 
emekçileri bu yolda taraflaştırmanın da imkanlarını 
içinde taşımaktadır. Karayollarında çalışan işçiler 
genel kurul sürecini taşeron işçiliğine karşı mücadele 
sürecinin parçası olarak ele almalıdırlar.

Karayolu işçilerinin taşeron işçilik karşıtı 
mücadelede gösterecekleri fedakarlık ve kararlık 
özelleştirme hesabı yapan sermaye cephesinin korkulu 
rüyasıdır. Karayolu işçileri Yol-İş genel kurul süreci 
vesilesiyle birinci, ikinci, üçüncü skaladan ücret alma 
ayrımını reddettiklerini eşit işe eşit ücret, taşeron 
işçiliğin yasaklanması taleplerinde ısrarcı olduklarını 
göstermelidirler. 

Yol-İş genel kurul sürecinin her aşamasında 
karayollarında yaşanan taşeronluk köleliği, 
özelleştirme saldırısına karşı “çözüm mücadelededir” 
diyen anlayışla, devlet kurumlarının kapısını çalarak, 
özelleştirme ve taşeronlaştırmaya boyun eğerek 
sendikacılık yapan uzlaşmacı anlayış karşı karşıya 
gelmelidir. 

Öncü karayolu işçileri genel kurul sürecinde 
karayolu işçilerinin mücadele taleplerini yükseltmelidir. 
Bu taleplerden en önemlilerinden birisi karayollarında 
yaşanan özelleştirme furyasına son verilmesidir. 
Eşit işe eşit ücret ve insanca yaşamaya yeten 
asgari ücret talebidir. Bir diğer talep ise taşeron 
işçilerinin güvenceli çalışmasının önündeki engellerin 
temizlenmesidir. Karayollarında çalışan tüm işçilerin 
sendika hak ve özgürlüklerden, toplu sözleşme 
hakkından yararlanması ise bir diğer taleptir. 
Karayollarının makineleri, araçlarının müteahhitlere 
teslim edilmemesi de temel bir taleptir. Karayolu 
işçilerinin işsizliğe mahkum edilmemesi, iş güvencesine 
sahip olma talebi cepheden savunulmalıdır. İş yeri 
temsilcilerinin seçimle belirlenmesi, seçimlerde 
karayolu işçilerinin söz yetki karar sahibi olması talebi 
öne çıkarılmalıdır. 

Yol-İş Genel Kurulu üzerine…
Karayollarında çalışan işçiler genel kurul sürecini taşeron işçiliğine karşı mücadele sürecinin parçası olarak ele 
almalıdırlar.
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Mersin Limanı’nda çalışan işçiler, çalıştıkları 
Uğursan Denizcilik adlı taşeron firmanın ihalesinin, 
Mersin Limanı’nın işletme yetkisini elinde bulunduran 
Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından 
feshedilmesi üzerine, 29 Ağustos’tan itibaren Mersin 
Limanı A Kapısı önünde eyleme başlamışlardı. 

Uğursan Denizcilik’in açıklamasına göre taşeron 
firma Uğursan’ın bir üst mahkemeye yaptıkları itiraz 
kabul edildi. Bu durumda iptal edilen ihale geçersiz 
oldu. Eğer yeni bir gelişme olmazsa liman işçileri işe 
dönecekler. Ancak kadrolu olarak değil yine Uğursan 
Denizcilik bünyesinde… Yani esas olarak işçilerin 
taşeron köleliği devam etmiş olacak. 

Eylemci işçilere yeni ihaleyi alan taşeron firma olan 
Ahtapot şirketinde işbaşı yapmaları için hem Liman-İş 
Sendikası hem de MIP tarafından baskı yapılıyordu. 
Ancak işçiler her ne kadar kadrolu iş istediklerini 
ifade etseler de asıl olarak bilmedikleri koşullarda 
çalışmak yerine, yıllardır çalıştıkları ve alışkın oldukları 
eski koşullarda yani Uğursan Denizcilik bünyesinde 
çalışmayı tercih ediyorlardı. 

İşçilerin örgütlü olduğu Liman-İş Sendikası 
ise işçileri yeni taşeronda, Ahtapot firmasında 
çalışmaya devam etmeleri yönünde telkin ediyordu. 
Diğer taraftan işçilerin Liman A Kapısı önünde 
sürdürdükleri eylemde gıda ihtiyaçlarıysa çalıştıkları 
taşeron firma tarafından karşılanıyordu. Ayrıca 

sigortaları da yatırılıyordu. Dikkat çeken bu ilginç rol 
değişikliğinin nedeni ise taşeron firma olan Uğursan 
Denizcilik’in, yaptığı itirazın dikkate alınması için 
işçilerin oluşturacağı bir basınca ihtiyaç duymasıydı. 
Bununla birlikte ihale yeniden kendilerine verildiğinde 
kalifiye ve deneyimli işçilere ihtiyacı vardı. Liman-İş 
Sendikası’nın işçilere gösterdiği ilgisizlik ise şaşırtıcı 
değil. Haliyle bu durum eylemci işçilerin de fazlasıyla 
tepkisini çekti. Sendikanın oynaması gereken rolü 
taşeron firma kendi çıkarı için üstlenmiş oldu. Uğursan 
Denizcilik’in, bünyesinde çalışan işçilerin örgütlü 
olduğu Liman-İş Sendikası ile şimdiye kadar TİS 
imzalamamış olması da bir başka önemli husus. Bu 
durumdan sendikanın da bir şikâyeti olmamış. 

“Filler tepişirken işçiler eziliyor!”

Sonuç olarak MIP adlı ana firmanın, taşeron 
şirket olan Uğursan Denizcilik firmasının sözleşmesini 
feshetmesinin ardından bu kez içerde çalışmaya 
başlayan 87 işçinin akıbeti konusunda bir belirsizlik 
oluştu. Uğursan Denizcilik’te toplamda 274 işçi 
çalışıyordu ve bunların işbaşı yapmayan 180 kadarı 
eylemdeydi. Ortaya çıkan bu durumu en iyi özetleyen 
ise yine Ahtapot firmasında çalışmayı tercih eden bir 
işçinin şu sözü oldu: “Filler tepişirken işçiler eziliyor!” 

Kızıl Bayrak / Mersin

Atalay’ın Soma ziyareti ve 
halet-i ruhiyesi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bayram öncesi 
Soma’ya gerçekleştirdiği ziyarette, Türk-İş okulu için 
düzenlenen törende protokol imzaladı. 

Atalay ve beraberindeki heyette, Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Manisa 
Valisi Erdoğan Bektaş, Soma Belediye Başkanı Hasan 
Ergene, Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, 
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, 

Manisa (Soma) İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Dikici yer aldı. 

Burada yaptığı konuşmalarda patronlara 
övgüler düzen Atalay, “işini dört dörtlük yapan, 
kurumsallaşmış olan patronlarımız, işadamlarımız var 
ama maalesef işini yapmayanlar da var” diyerek “işini 
yapmayan” patronlara seslendi. 

Patronlara seslenerek “sömürün ama fazla abartıp 
işçilerin canını almayın” demeye getiren Atalay, 
önce Maden Şehitliği’ni ziyaret edip işçiler için dua 
etti. Soma’da hayatını kaybeden işçilerin ailelerini 
de ziyaret eden Atalay, buradaki çocuklara bayram 

hediyeleri dağıttı.  
Soma’da açılacak olan Türk-İş okulu 

için düzenlenen protokol imzalandıktan sonra bir 
konuşma yapan Ergün Atalay şöyle konuştu: “Bizim 
de arzumuz, seneye öğretim yılına bu okulumuzun 
açılması. Biz Türk-İş olarak Türkiye’de 17. okulumuzu 
Soma’ya yapacağız. Türkiye’nin değişik yerlerinde 
yaptığımız okullarımız var. 301 kardeşimize Allah 
rahmet eylesin; 423 yetimimiz var. Bu ülkede işini dört 
dörtlük yapan, kurumsallaşmış olan patronlarımız, 
işadamlarımız var ama maalesef işini yapmayanlar 
da var.”

“Filler tepişirken işçiler 
eziliyor!” 

Oyak Renault işçileri:  
Sütaş işçilerinin yanındayız!

Metal İşçileri Birliği (MİB) aracılığıyla, Sütaş 
direnişçilerini selamlamak için kısa bir metin kaleme 
alan Oyak Renault işçileri, Türk Metal’in direniş 
karşısındaki suskunluğunu da teşhir ettiler. İşçiler, 
genel başkanı Türk-İş’in de genel sekreteri olan 
Türk Metal’in direnişi yayacak nitelikte bir sendika 
olmadığını da vurguluyorlar. İşçilerin metni şöyle:

“Biz metal işçileri olarak Sütaş işçilerini her alanda 
destekliyoruz. Sürekli gidip gelemesek de gönlümüzün 
onların yanında olduğunu bilmelerini isteriz. Onların 
mücadelesini işçi arkadaşlarımıza anlatıyoruz, kendi 
yaşam alanlarımıza da taşıyoruz. Sonuna kadar 
bu onurlu mücadelelerini sürdürmelerini isteriz. 
Arkadaşlarımız bu doğru çizgilerinden sapmadan 
kararlı bir şekilde mücadele etsinler. Eminiz ki bu 
mücadele kazanımla sonuçlanacaktır. 

Üyesi olduğumuz Türk Metal’in genel başkanı 
aynı zamanda Türk-İş’in genel sekreteridir. Yani 
Sütaş işçilerinin bağlı olduğu konfederasyonun genel 
sekreteri. Ama Türk Metal’in bizim fabrikada Sütaş 
ile ilgili bir çalışmaları yok. Kendileri temsili düzeyde 
gidip ziyaret ediyorlar ama bunu kendi iş kollarındaki 
fabrikalara yaymıyorlar. Zaten bunu yapacak 
nitelikteki bir sendika değil Türk Metal. 

Mesela çay molasında gelip bize “Yanı başımızda 
Karacabey’de işçiler bu sebeplerden kaynaklı 
direniyorlar, bilginiz olsun. Sütaş ürünlerini boykot 
edin.” diyebilirler. 

Milliyetçi duyguları kabarınca şehit cenazelerine 
ya da başka şeylere servis kaldırmasını biliyorlar. ‘Hadi 
arkadaşlar iş çıkışında toplanıp binlerce işçi oraya 
gidelim’ diyebilirler. Bunları yapmıyor. Bunu tabana 
yaymıyorlar. 

Elbette onlar yapmıyor diye biz oturup 
beklemiyoruz. Sütaş işçisi kardeşlerimizin mücadelesini 
elimizden geldiğince anlatmaya ve desteği büyütmeye 
çalışıyoruz. 

Son olarak 'Sütaş işçisi yalnız değildir!' diyorum. 
Oyak Renault’tan metal işçileri”
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Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası yönetimi ile 
patronun işbirliği yaparak mücadeleci işçileri işten 
attığı Bursa Karacabey’de kurulu Nestle’de, işçilerin 
açtığı davada patron avukatlarının mahkemeye 
sunduğu savunmada ifade ettikleri, bu işbirliğini 
kanıtlar nitelikte. Nestle yönetimi, işten atılan işçilerin 
“yasadışı faaliyet yaptıklarını” iddia ederek işten 
atmaya dayanak olarak sendikanın açıklamalarını 
gösterdi. 

Dosyaya konulan bu dilekçedeki yaklaşım ve 
muhakeme tarzı Greif’te ve ondan önce yaşanan 
Ontex fabrikalarındaki işbirliği örneklerini akla 
getiriyor. 

 
Taban inisiyatifi yasadışı ilan edildi

Yabancı sermayeli olan her iki fabrikada da, 
yönetim direnişçi işçilere karşı sendika yönetimine 
yaslanmış, bu işçilerin faaliyetlerini “yasadışı” olmakla 
suçlamıştı. Ontex’te fabrikada dağıtılan “işçi komitesi” 
imzalı bildiri bahane gösterilerek bu komitenin yasal 
olmadığı iddia edilmişti. Nestle’de ise fabrikada 
oluşturulan “Taslak komisyonu” Nestle yönetimi 
tarafından yasadışı ilan edildi. Ontex işçileri, aylar boyu 
sürdürdükleri kapı önü direnişinin yanı sıra duruma 
sessiz kalan Türk-İş’in İstanbul Bölge Temsilciliği’ni işgal 
etmiş, daha sonra kıdem, ihbar, işe iade ve kötü niyet 
tazminatı da kazanmışlardı. 

Greif’te ise toplu sözleşme sürecindeki tıkanmayı 
aşmak ve taşeronluğu kaldırmak gibi taleplerini 
kabul ettirmek için işgal eylemine başvuran işçiler, 
sendikanın ihanetiyle karşılaşmış, yönetim de “ben 
eylemde yokum” mealindeki sendika açıklamasını 
kullanarak işçileri bölmeye çalışmıştı. İşçilerin birliği 
karşısında tecrit olan sendika yönetimi ile patron, 
işgali bitiremeyince başka oyunlara da başvurmuş 
en sonunda polis operasyonunu birlikte hazırlayarak 
işgal eylemini kırmışlardı. Tüm bu süreç içerisinde 
Greif yönetimi her defasında Rıdvan Budak’ın başında 
olduğu sendikanın açıklamalarını kullanmaya devam 
etmişti. 

 
Hedefte taban örgütlenmeleri vardı

Her üç fabrikadaki önemli benzerliklerden biri 
ise, toplu sözleşme sürecinde sendikal bürokrasiyi 
bir biçimde etkisizleştiren taban çalışmalarının ve 
örgütlenmelerinin söz konusu olması. Ontex’te işçiler 
bir fabrika komitesi oluşturup sendika yönetimini 

aşarak toplu sözleşme sürecine müdahale etmiş, 
taslaklarını kendileri hazırlamış ve bu taslaktan geri 
adım atılmasına izin vermeyeceklerini göstermişlerdi. 
Fakat Selüloz-İş bürokratları işçilere rağmen ihanet 
sözleşmesine imza atmış, işçiler de bunun üzerine 
sendika şubesine giderek hesap sormuşlardı. Bu 
çıkışlarının hemen akabinde de işten atılmışlardı. 
Greif’te ise çok daha örgütlü, bilinçli ve kararlı bir 
taban örgütlülüğü oluşturulmuştu. Bu örgütlülük 
hem sağlamlık hem de yaygınlık bakımından diğer 
fabrikalarla karşılaştırılamayacak düzeydeydi. Bundan 
dolayı da sendikal bürokrasiyi tümüyle etkisizleştirerek 
inisiyatifi elinde toplamıştı. Fakat bu güçlü irade 
sermaye-devlet ve sendika ağalarının işbirliğiyle 
karşılaştı. Son örneğimiz olan Nestle’de ise, yıllar boyu 
sendikal ihanetle yüzyüze kalan işçiler bu dönemde 
tabandan örgütlenmiş ve oluşturdukları “Taslak 
Hazırlık Komisyonu” ile satış oyununa müdahale 
etmişlerdi. Fabrikada otoritelerini yitiren sendikal 
bürokrasi, satış sözleşmesine imza atmadan hemen 
önce patronla el ele vererek işçi kıyımına başvurmuş, 
tespit edilen öncüler işten atılmıştı. 

Bu ve daha pek çok noktada benzerlik taşıyan 
bu işbirliğinin sonunda 28 Nestle işçisi, Ontex’te 
ve Greif’te olduğu gibi işten atıldı. Sendika ağaları 
düzenleri bozulmasın diye patronlarla tam bir işbirliği 
yaptılar. Fakat Greif ve Ontex’te olduğu gibi işçiler 
mücadele ediyorlar. Fabrika önünde bekleyişlerini 
sürdüren işçiler öte yandan da tepki gösterdikleri Öz 
Gıda-İş’ten istifa ederek Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş 
Sendikası’na geçiyorlar. 

Konfederasyonlar farklı, ihanet aynı

Bu üç fabrikada pek çok benzerlik bulunuyorken 
öte yandan kesin bir farklılık da var. Çünkü üç ayrı 
fabrikada işçilerin üye oldukları sendikalar üç ayrı 
konfederasyona bağlı. Ontex’de Türk-İş’e bağlı Selüloz-
İş Sendikası örgütlüydü. Greif’te DİSK’e bağlı Tekstil 
İş Sendikası örgütlenmişti. Nestle’de ise Hak-İş’e bağlı 
Öz Gıda-İş Sendikası örgütlüydü. Bu farklılık mevcut 
üç büyük konfederasyonda aynı sorunların, sendikal 
bürokrasiden kaynaklanan aynı kokuşmanın olduğu 
gerçeğini kanıtlıyor. 

Böylelikle işçilerin hangi sendikada olurlarsa 
olsunlar en önemli sorunlarının sendikal bürokrasi, 
bürokrasiye karşı mücadele etmek olduğu görülüyor. 
Bununla birlikte her üçünde de değişik düzeylerde 
kurulan taban örgütlenmeleri, sorunu çözmenin 
anahtarı olmaya devam ediyor.

Nestle’de tanıdık bir ihanet!
“ME-PAR’a sendika girecek, 

bayram öyle gelecek!”
Kızıl Bayrak gazetesi olarak 2 Ekim günü direnişteki 

ME-PAR işçilerine bir kez daha konuk olduk. Bayram 
öncesi olması sebebiyle ortalık sakin, ziyaretçiler 
de sınırlı. Direnişçi işçiler hemen çay demleyerek 
başlıyorlar anlatmaya. 

Önce patronun yetkiye itiraz etmesi sonucu 
görülen duruşmanın Aralık ayına ertelendiğini 
söylüyorlar. Sonra da bu süreçte patronun kendilerini 
içerideki işçilerden yalıtmak için kapıyı kapattığından, 
içeriye de set çektiğinden bahsediyorlar. Ayrıca patron 
yönü direniş alanına çevrilmiş kameralar taktırmış. 
Bununla beraber İstanbul’da bir arkadaşları daha işten 
atılmış. Ama işçiler “ME-PAR’a sendikayı sokacağız!” 
diyorlar. Yani moraller sağlam. 

İşçiler için direniş bir okul olmuş, şu sözleri ifade 
ediyorlar: “Eskiden yürüyüşlere anlam veremezdik, 
bunlar ne yapıyor diye sorardık. Gazetelerde bizim 
gibi direnişte olan işçileri görürdük ama bize uzak 
gelirdi. Kimsenin aklına böyle bir şeyin içinde olacağı 
gelmezdi.” 

İşçilerin ağırlığı sağcı eğilimler taşıyor. AKP’lisi de 
var, MHP’lisi de. Soruyoruz “sizi ziyarete geldiler mi?” 
diye. “Gelmedi” diyor işçiler. “Gelirler mi hiç!” diye de 
ekliyorlar. İşçiler direniş alanında bir bütün olmuşlar. 
Ayrımcılık yok! Birbirlerini de bu konuda sürekli 
uyarıyorlar. 

İşçilere Kızıl Bayrak veriyoruz, sayfalarını çevirip 
okumaya başlıyorlar. Sonra yine konu işçi eylemleri, 
direnişler ve siyaset... Artık ayrılma vakti geldi. İşçilerle 
bayramlaşıyoruz. “Biz bayram sevincini ME-PAR’a 
sendika girince yaşayacağız” diyorlar. Bizleri de 
teşekkür ederek uğurluyorlar. 

Kızıl Bayrak / Bursa

İşçi Okulu çalışmaları 
sürüyor 

Bursa’da 12 Ekim’de başlayacak olan İşçi Okulu 
için çalışmalar devam ediyor. İşçi Okulu programını ve 
çağrısını içeren bildiriler Mesken, Teleferik, Yeşilyayla, 
Emek, Arabayatağı, Merinos civarındaki servis 
güzergahlarında dağıtıldı. Afişler ise kent merkezi ve 
organize sanayi civarına yapıldı. Bosch fabrikasının 
çevresi afişlerle donatıldı. Çeşitli kurumlara da afişler 
asıldı. 

Çalışmalar kapsamında düzenli açılması planlanan 
stand Heykel civarında açıldı. Ajitasyon konuşmaları 
eşliğinde İşçi Okulu’nun duyurusu yapıldı. İşçi Okulu 
çalışması önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak devam 
edecek. 

Kızıl Bayrak / Bursa
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Rant ve yağma uğruna ülkenin dört bir köşesindeki 
kıyı ve sahilleri talan eden sermaye hükümeti AKP’nin 
bu alandaki gözü dönmüşlüğü, Sayıştay’ın 2013 
yılını kapsayan Maliye Bakanlığı denetim raporuyla 
bir kez daha ayyuka çıktı. Söz konusu rant ve yağma 
savaşından CHP’li belediyeler de nemalandı.

Kocaeli, Antalya ve Mersin gibi illerde belediyelerin 
kiraladığı Hazine arazileri üzerinde inceleme yapan 
Sayıştay denetçileri, yönetmeliğe göre, 6 metrekareyi 
geçmemesi gereken büfelerin bazı yerlerde 307 
metrekareye kadar büyütüldüğünü, çevrelerine 
eklenen platformlar ile kafe, bar ve restorana 
dönüştürüldüğünü belirledi. Rapora göre, İzmit 
Sahil Marina bölgesinde; 8 balık lokantası ile toplam 
büyüklüğü 3 bin 185 metrekare olan 4 kafe/restoran 
ve bin 976 metrekare büyüklüğünde 2 spor tesisi, 
geçerli bir sözleşmeye dayanmaksızın 2006’dan beri 
faaliyet gösteriyor. Bu lokantaların işletmecileriyle söz 
konusu alan üzerinde hukukî hiçbir yetkisi bulunmayan 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında da kira 
sözleşmeleri bulunuyor.

Rantta sınır tanımamışlar

Denetim raporuna göre, belediyelerin özel 
şahıslara kiraladığı devlet arazilerinin bu kişiler 
tarafından üçüncü kişilere kiraya verildiği, bu 
sayede arazinin asıl sahibi olan Maliye’ye ödenen 
kira bedelinin 27 kat fazlası gelir elde edildiği tespit 

edildi. Belediyelerin, düşük bedelle kendi şirketlerine 
kiraladığı arazileri doğrudan kamunun özel şahsa 
kiraya vermesi halinde devletin 50 kat fazla kira bedeli 
alabileceğine dikkat çekildi.

Rapora göre sahillerdeki birçok yerde devlet 
arazileri hiçbir bedel ödenmeden işgal edilerek 
başkalarına kiraya verildi. İzinsiz yapılaşma gerçekleşti. 
Bu yerlerin boşaltılması için gereken işlemleri kanunun 
açıkça emretmesine rağmen gerek belediyeler gerekse 
Maliye Bakanlığı bu icraatı yerine getirmedi.

Sayıştay Başkanlığı’nın yeni açıkladığı Maliye 
Bakanlığı 2013 Denetim Raporu'nda özellikle Mersin, 
Antalya ve Kocaeli gibi illerde kıyı kesimlerindeki 
Hazine arazilerinin usulsüz kullanımına yönelik 
önemli tespitlere yer verildi. Raporda protokollerle 
belediyelerin kullanımına bırakılan kıyı niteliğindeki 
araziler üzerinde, mevzuata aykırı yapıların inşa 
edilerek ticarî amaçlı işletildiği belirtildi. Raporda 
somut örneklere de yer verildi.

Fatura da devlet kasasından

Sayıştay raporunda bazı kamu arazilerinin okul, yol, 
park gibi umumî hizmetler dışında kullanılamayacağı 
belirtilmesine rağmen bu yerler ve üzerinde yer alan 
tesislerin kanuna aykırı olarak çeşitli adlar altında 
kiraya verildiği belirtildi. Bazı tesislerde kiracının 
ödemesi gereken elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin 
bile kamu idaresi tarafından ödendiği tespit edildi.

Rant, yağma ve talanda 
sınır tanımamışlar

Sayıştay'ın yayınladığı 2013 yılı Maliye Bakanlığı denetim raporu, belediyelerin 
yağma ve talanda sınır tanımadığını ortaya koyuyor.

İşçinin alınteri elbirliğiyle 
yağmalandı

Sermaye sınıfına hizmette sınır tanımayan AKP 
iktidarı, milyonlarca emekçinin alınteri ve emeğini 
bir kez daha iç etti. Uzunca bir süredir, işçilerden 
yapılan kesintilerle kasası dolan İşsizlik Sigortası 
Fonu’nu patronların yağmasına açmaya çalışan 
sermaye hükümeti, fona aktarılması gereken 
milyonlarca lirayı cebine indirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçilerden 
kesilen milyonlarca lirayı İşsizlik Sigortası Fonu’na 
aktarmadı. Fonun kaybı 246 milyon lirayı buldu. 
SGK’daki yağmanın açığa çıkmasının ardından ilgili 
devlet kurumları ise topu birbirlerine attı.

İşçiden kesilen sermayenin cebine

İşçinin işsiz kaldığında tek dayanağı olan İşsizlik 
Sigortası Fonu’na yine işçiden kesilen milyonlarca 
liranın aktarılmadığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) bunun takibini yapmadı. İŞKUR, 
SGK’yi suçladı. Ayrıca mevzuata aykırı olmasına 
karşın İŞKUR’da birçok giderin de fon gelirlerinden 
karşılandığı belirlendi.

Sayıştay’ın İŞKUR denetim raporunda, işçilerin 
işsiz kaldıklarında bir süre ücret aldıkları işsizlik 
sigortası fonuna ilişkin usulsüzlüklere dikkat çekildi. 
Rapora göre, işsizlik sigortası primlerini tahsil 
etmekle görevli olan SGK, İŞKUR’a eksik ödeme 
yaptı. Ancak İŞKUR’un gerekli takibi yapmaması 
nedeniyle bundan doğan alacağı hakkında bilgi 
sahibi olmadığı ve alacağın takibine ilişkin herhangi 
bir işlem yapmadığı ortaya çıktı. SGK tarafından 
tahsil edilen işsizlik sigortası prim gelirlerinin 
hesap edilebileceğine dikkat çekilen raporda, şöyle 
denildi:

“Sonuç olarak yüzde 1’i sigortalı, yüzde 2’si 
işveren payı olmak üzere matrahın yüzde 3’ü 
tutarındaki 6 milyar 23 milyon 855 bin 789,92 TL’nin 
SGK tarafından fona aktarılması gerekmektedir. 
Buna karşın 2013 yılında fona toplam 5 milyar 850 
milyon 24 bin 797.42 TL aktarıldığı, tahsil edilmeyen 
173 milyon 830 bin 992,50 TL tutarındaki alacağa 
ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı ve bu tutarın 
muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.”

Raporda, prime esas kazancın SGK’den 
yapılan tahsilat üzerinden hesaplanması ve 
bu hesaplamanın alacağın tamamı üzerinden 
yapılamaması nedeniyle, işsizlik sigortası devlet payı 
tutarının da eksik tahsil edildiği kaydedildi.

Raporda bu durum şöyle ifade edildi:
“Kurumun 2013 yılında tahsil etmesi gereken 

devlet payı tutarının 2 milyar 7 milyon 951 bin 
929.97 TL iken Hazine’den toplamda 1 milyar 934 
milyon 809 bin 608.09 TL tahsil ettiği görülmüştür. 
Açıklanan nedenlerle; işsizlik sigortası prim 
gelirlerine ilişkin yeterli kontrollerin yapılmaması 
nedeniyle fon kaynağında toplamda 246 milyon 973 
bin 314.38 TL eksiklik olmuştur.”
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Devrimci Gençlik Birliği ve Devrimci Liseliler 
Birliği’nin yürüttüğü faaliyet, dost düşman tüm 
güçlerin ilgisini çekiyor. Gençliğin devrimci birliği 
yolunda atılan adımlar, kesintisiz ve yaygın olarak 
sürdürülen propaganda ve ajitasyon çalışmalarının 
yayılması, devrimci mücadelenin dostlarını 
sevindiriyor. Sermaye devleti ise gençliğin devrimci 
birliği karşısında duyduğu korkuyu, polisiye yöntemleri 
devreye sokarak gösteriyor. Tüm bunlara karşın, 
DGB’liler, gençliğin devrimci birliği yolunda pratik 
çalışmaları daha da büyütüyorlar. 

Kayseri
Erciyes Üniversitesi’nde DBG'lilerin yürüttükleri 

faaliyetin ardından kolluk harekete geçti.  Polis, 
faaliyetin öznesi olan bir DGB çalışanının ailesine 
giderek, “çocuğunuz illegal faaliyet yürütüyor, böyle 
giderse cezaevine girer” söylemleri ile tehditlerde 
bulundu. 

Öte yandan, DGB’lilere yönelik para cezası baskısı 
da sürüyor. Kabahatler Kanunu’nu bahane ederek 
DGB’lilere para cezası kesen Kayseri polisi, ceza 

tutanaklarını DGB’lilerin evlerine gönderdi. 

Gebze
Gebze Devrimci Liseliler Birliği de 3 Ekim’de Eski 

Çeşme önünde açtığı standla Gebzeli liselilere ve 
işçilere mücadele çağrısı yaptı. Yürütülen faaliyet 
sırasında, polis liseli gençliği taciz ederek, baskı 
kurmaya çalıştı.

DLB’lilerin stand açtığı noktanın karşısında 
kamera çekimi yapan polisler, devrimci liselilerin tok 
tutumu ile karşılaştılar. DLB’liler ise polis tacizine 
karşı emekçilere yaptıkları ajitasyonlarla, polisin, 
emperyalist savaş ve saldırganlığın karşısında 
duran liseli öğrencileri kameraya çekerek tacizde 
bulunduğunu, aynı polislerin Ali İsmail’in, Ethem’in, 
Ahmet’in katilleri olduğunu anlattı. DLB’liler, sermaye 
devletinin eli kanlı polislerinin işçi ve emekçilerin 
sendikalaşma mücadelelerinde karşılarına yine 
copla, TOMA’yla, biber gazıyla çıktığını ve bu eli kanlı 
katillerin sermayenin kapı kulları olduğunu ifade etti. 
Faaliyet polis tacizine rağmen, sürdürülerek belirlenen 
saatte bitirildi.

Liselerde baskılar sökmüyor
Ankara Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi’nde okul idaresinin ve okul polisinin el ele yürüttükleri baskıcı 

uygulamalara rağmen öğrencilerin oluşturduğu komite, okulun açılmasıyla birlikte sermaye devletinin öğrenciler 
üzerindeki gerici faşist baskılarına karşı “eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim” şiarı liselerde yükseltiliyor.

Faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren devrimci liseliler okulda, yeni dönem izlenecek politikalar ve yöntemler 
üzerine Devrimci Öğrenci Komitesi’nin toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıda, okul içerisindeki öğrenciler ile 
daha rahat iletişim kurulması amacıyla Kurban Bayramı’ndan sonra ‘okul bülteni’ çıkarılması kararı alındı. Ayrıca 
direnişteki İŞKUR işçilerine destek eylemi yapılması kararı alındı. Toplantı sırasında, okul polisinin tacizlerine de 
tok bir tutumla cevap verildi. Bunun yanı sıra okulda öğrencileri devrimci politikaya kazandırmak amacıyla kulüp 
ve topluluklarla ilgili kararlar da alındı.

Liselilerin Sesi / Ankara

Devrimci gençlik çalışmasına 
polis tacizi artıyor

Gençliğin devrimci faaliyeti yükseltmesi karşısında sermayenin polisi baskı ve 
tehdidin dozunu arttırarak mücadeleyi kırmaya çalışıyor.

DLB’lilerden 
devrimci faaliyet

Okulların açılması ile faaliyetlerine hız veren 
Devrimci Liseliler Birliği (DLB), liseli gençliği 
örgütlenerek mücadeleyi büyütmeye çağırdı. 

Ankara
DLB’liler 2 Ekim’de Evrensel Koleji’nde 

“Ortadoğu ve Siyasal İslam” konulu söyleşi 
gerçekleştirdiler. Söyleşiye ABD’nin “yeşil 
kuşak” projesi tartışılarak başlandı. Geçmişte 
Afganistan’dan Yemen’e, Filistin’den İran’a kadar 
devrimci hareketlerin toplum üzerinde yoğun bir 
etkisi olduğundan bahsedildi. Emperyalizmin, bu 
coğrafyalardaki devrimci unsurları kendi çıkarları 
ve yatırımları için bir tehdit olarak gördüğü ve 
kendi etkisini geliştirebilmek amacıyla “yeşil 
kuşak” projesini hayata geçirdiği söylendi. Kürt 
halkının IŞİD çetelerine karşı verdiği mücadele 
selamlanırken, gençliğin de 6. Filo’yu denize döken 
Deniz Gezmişler’in yolundan mücadeleye katılması 
gerektiği anlatıldı.

Çeşitli araçlarla gençliği mücadeleye çağıran 
DLB’liler, “Savaşa değil eğitime bütçe” şiarlı 
kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 5 
Ekim’de Kızılay Konur Sokak’ta stand açan DLB’liler 
birçok emekçi ve öğrenci ile tanışarak gündemdeki 
gelişmeler üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Özellikle 
işçilerin standa gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Ayrıca Kurtuluş, Yüksel Caddesi ve Konur Sokak 
“Ortadoğu’yu kurtaracak tek güç devrimdir!”, 
“İŞKUR işçisi yalnız değildir!”, “Yaşasın devrim ve 
sosyalizm!”, “Staj sömürüsüne son!”, “Denizler'in 
yolundan DLB saflarına!” şiarları ile donatıldı. 

İstanbul
Kartal DLB,  liselilerin 

yoğun geçtiği alanlara yaptığı 
‘’9’unda gericiliğe, 15’inde 
faşizme geçit vermeyeceğiz! / 
DLB”, “Köle değil öğrenciyiz! 
Staj sömürüsüne son / 
DLB”, “Hatıra değil savaş 
çağrısı! Denizler’in yolunda 
DLB saflarına!”, “Gençlik 
gelecek, gelecek sosyalizm! 
/ DLB”,  “Müşteri değil 
öğrenciyiz! / DLB”, “Yaşasın 
Kobanê direnişi! / DLB”  
yazılamalarıyla, liselerde 
yaşanan sorunlara ve Kobanê 

direnişine dikkat çekti. DLB’liler Berkin Elvan’ı da 
unutmadı.

Avcılar DLB, çalışmalarına Avcılar Marmara 
Caddesi üzerinde açtığı stand ile devam etti. 
Standda “Emperyalist savaşa değil, eğitime bütçe!” 
başlığı ile imza toplamanın yanı sıra DLB’nin yeni 
dönem bildirilerinin dağıtımı yapıldı. Standa 
gençliğin ilgisi yoğun olurken Ortadoğu, IŞİD 
çetesinin katliamları ve emperyalizmle mücadele 
üzerine sohbetler gerçekleştirildi. 

Faaliyet esnasında öğrenci gençliğe Liselilerin 
Sesi dergisi de ulaştırıldı. Lise dağıtımları ise Ali Kul 
Çok Programlı Lisesi ile sürdü. Ali Kul öğrencilerinin 
ilgili davrandığı dağıtımda bir dizi liseli ile tanışıldı.

Liselilerin Sesi / Ankara-İstanbul
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Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, birçok yerelde 
yaptığı eylemlerle Ulucanlar Katliamı'nı lanetledi. 
Komünistler, ON’ların mücadele bayrağını yükseltme 
ve devrim mücadelesini zafere taşıma sözü verdi.

Ankara 
BDSP, 26 Eylül’de Ulucanlar Cezaevi önünde eylem 

gerçekleştirdi. BDSP adına yapılan açıklamada Türkiye 
sermaye devletinin tarihinin, ilericilere, devrimcilere, 
Kürtlere ve ezilenlere yönelik katliamların tarihi 
olduğuna dikkat çekilerek, Ulucanlar Katliamı’nın, 
devletin devrimci tutsakları yok etme ve sindirme 
operasyonu anlamına gelen F tipi hapishanelere 
geçişin başlangıç vuruşu olduğu, kurşunların, gaz 
bombalarının ve her türlü işkencenin devrimci irade ve 
kararlılık karşısında tuzla buz olduğu belirtildi.

Daha sonra bahçesine ve kapısına kızıl karanfiller 
bırakıldı. Eyleme destek veren İHD Ankara Şubesi 
adına açıklama yapan Mahmut Konuk şunları söyledi: 
“Devlet kendisini, tetikçilerini, cellatlarını gizlemiş ve 
aklamış olabilir. Ancak insanlığın vicdanında mahkûm 
olmaktan kurtulamamıştır! Ne insan kasaplarını ne 
de canları pahasına teslim olmayıp insanlık onurunu 
dimdik ayağa kaldıranları unutmayacağız!”

28 Eylül’de ise salon etkinliği ile bir anma daha 
gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte 
BDSP adına yapılan konuşmada, tüm komünistlerin biri 
işçi biri yarı aydın kökenli bu iki devrimcinin yollarını 
yaşamda ve ölümde kesiştiren devrimci kimlik ve 
yaşam pratiklerinden öğrenilecek çok şeyin olduğu 
ifade edildi. Ardından Ulucanlar Katliamı’nı yaşayan ve 
sonrasındaki ölüm orucu direnişine de katılan Ölüm 
Orucu Gazisi Fatime Akalın’a söz verildi. Devletin, 
tecrite karşı direnen devrimcileri yaşamdan koparmak 
için Ulucanlar Katliamı'nı planladığını söyleyen Akalın, 
şunları söyledi:

“Biz şehrin merkezinde bir hapishanede 
mahallelilerle iç içe bir şekilde orada yepyeni bir hayat 
kurmuştuk. Sanki bir tutsak değil o mahallelilerden 
biriydik. Mahalle sakinleri, hatta muhtarı 
görüşçülerimizle bize haber yolluyor ve bizden ‘bizim 
çocuklar’ diye bahsediyorlardı. Örneğin ne zaman bir 
direniş patlak verse ‘Bizim çocuklar yine direniyorlar’ 
diyorlardı. İşte biz orada düzenin istemediği türden 
böyle devrimci bir yaşamı yeşertiyorduk. Devleti 
asıl rahatsız eden buydu. Devlet bir devrimciyi 
niye tutsak eder? Onu yaşamdan koparmak için, 
yaşamdan koparsa mücadeleden de kopacağı için. 
İşte o bizi yaşamdan kopartamayacağını anladığı 
için, korkusundan bize saldırdı ve saldırmaya devam 
ediyor.”

İstanbul
Avcılar’da Marmara Caddesi girişinde toplanan 

BDSP’liler, kızıl flamaları eşliğinde “Devrim 
yürüyüşümüz ON’larla sürüyor!” şiarlı pankart açarak, 
Avcılar Belediyesi önüne yürüdü. Burada yapılan 
açıklamada, katliamda katledilen 10 devrimcinin 
isimleri sayılarak, “Şehitlerimizden devraldığımız 
mücadele bayrağını zafere kadar kararlılıkla 

taşıyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.” ifadeleri 
kullanıldı.

Sarıgazi’de ise Derya Market önünde başlayan 
eylem, Demokrasi Caddesi boyunca coşkulu 
sloganlarla devam etti. Eylemde, “Yaşasın Ulucanlar 
direnişimiz! Devrimciler ölmez devrim davası 
yenilmezdir!” şiarı ve ON’ların resimlerinin bulunduğu 
pankart açılarak, şehit düşen 10 devrimcinin ismi 
okunarak “Yaşıyor!” denildi. Eyleme Partizan destek 
verdi.

28 Eylül günü ise TKİP Merkez Komitesi Üyesi Ümit 
Altıntaş’ın mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. 
Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılan anmada, TKİP 
şehitleri Habip Gül, Ümit Altıntaş, Hatice Yürekli ve 
Alaattin Karadağ’ın resimlerinin yer aldığı sancaklar 
taşındı. Mezar başına gelindiğinde ilk olarak Ulucanlar 
şehitleri şahsında devrim ve sosyalizm şehitleri 
için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından BDSP 
temsilcisine söz verildi. 

“Bizler için direnişin adıdır Ulucanlar” diyen BDSP 
temsilcisi konuşmasında saldırının devrimcilerin 
sarsılmaz iradesine çarptığını söyledi. Konuşmada 
direnişin devam ettiğinin, tasfiyeciliğe rağmen 
komünistlerin mirası devraldığının altını çizdi. 
Habip Gül ve Ümit Altıntaş’ın sözlerinden alıntılarla 
konuşmasına devam eden temsilci “yoldaşlarımızı 
anmak onları aşmaktır” diyerek herkesi mücadeleyi 
yükseltmeye çağırdı.

Program Ümit Altıntaş’ın ailesine söz verilerek 
devam etti. İlk sözü alan Songül Ana, yine mezar 
başında olduklarını vurgulayarak buradaki herkesin 
evladı olduğunu, yoldaşı olduğunu söyledi. Ümit’in 
kardeşi Tayfun Altıntaş ise aradan geçen 15 yılda 
Ümit ve 9 yiğit devrimcinin ödediği can bedelinin 
mücadeleye güç verdiğini söyledi. “Bu gurur sadece 
Altıntaş ailesinin değil tüm direnenlerin, mücadeleye 
emek verenlerin, bedel ödeyenlerin” diyen Tayfun 
Altıntaş, Ulucanlar’dan sonra da direnişin sürdüğünü 
Ölüm Orucu direnişinden Esenyurt’ta şehit düşen 

Alaattin Karadağ’a, Haziran Direnişi’ne kadar 
direnişlerin Ulucanlar’daki gibi sürdüğünü söyledi.

Anma programı devrimci marşlarla ve genç 
komünistlerin konuşmaları ile devam etti.

İzmir
Anma için Habip Gül’ün mezarının bulunduğu 

Helvacı Köyü’ne gidildi ve Gül’ün ailesi ile birlikte 
mezar başına bir yürüyüş gerçekleştirildi. Saygı duruşu 
ve şiir dinletisi ile başlayan anma, BDSP adına yapılan 
konuşma ile devam etti. Ulucanlar’daki saldırının, aynı 
zamanda işçi sınıfı ve öncülerini birbirinden ayırma 
çabası olduğunu belirten BDSP temsilcisi, Habip Gül’ün 
saldırının özel hedeflerinden biri olmasının bunun 
bir parçası olduğu söyledi. BDSP temsilcisi, Habip Gül 
ve Ümit Altıntaş’ın hayatlarına değinerek “Onların 
hayatı bir komünist için ödev niteliği taşımaktadır, 
onların bıraktığı bayrak bizlerin elinde kirlenmeden 
taşınacaktır” dedi.

Ardından söz alan Ölüm Orucu Direnişçisi 
Muharrem Kurşun, “Habip yoldaş hiçbir şeyi yapamam 
demezdi, yapmak için çaba sarf ederdi ve yan 
yana kaldığımız dönemde hiçbir şeyi yapamadığını 
görmedim” ifadelerini kullandı.

Habip Gül’ün oğlu Yoldaş Çiftçi babası ile bir baba 
oğul ilişkisi değil bir yoldaşlık ilişkisi kurduğunu dile 
getirdi. Daha sonra “Bu anmaları duygusal, boş yerler 
olarak düşünmüyorum. Burası bir okul. Onlardan 
öğrenmek ve mücadelesini devam ettirmek için bir 
okul” dedi.

Aydın 
Sosyalist Kamu Emekçileri’nin çağrısı ile etkinlik 

gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterimi ile başlayan 
etkinlik, katliamın öncesi ve nedenleri üzerine 
konuşmalarla devam etti. Konuşmalarda, katliam 
gününde yaşananlar hatırlatılarak, katliamın 
sonrasında devletin yalanları ve meşrulaştırma çabası 
anlatıldı.

15. yılında Ulucanlar Katliamı lanetlendi
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Sınıfın, devrimin, sosyalizmin sesi Kızıl Bayrak’ın 20. mücadele yılı vesilesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 
Almanya’da etkinlikler gerçekleştirildi. 

Frankurt
Kızıl Bayrak’ın 20. yılı vesilesiyle 4 Ekim Cumartesi 

günü Almanya Frankfurt’ta bir etkinlik gerçekleştirildi. 
Bu etkinlik, tam 20 yıldır zor bir coğrafyada işçi 

sınıfı ve emekçilerin çıkarlarını tavizsiz bir şekilde 
savunmanın onurunu taşıyan Kızıl Bayrak’ı daha da 
yukarı çekmek, bu vesileyle onu Avrupa’da da daha 
geniş işçi ve emekçi kesimine taşımak ve onunla maddi 
anlamda da dayanışmak amacıyla gündeme getirildi. 

Etkinliğe hazırlık çalışmaları

Etkinlik öncesi yurtdışında merkezi olarak çıkarılan, 
‘Kızıl Bayrak / Avrupa’ imzalı ve üzerinde “Sınıfın, 
devrimin ve sosyalizmin sesi Kızıl Bayrak 20. yılında 
yukarı, daha daha yukarı!” şiarlı afişler bazı emekçi 
mahallelerine yaygın olarak yapıldı. 

Ayrıca emekçiler evlerinde ziyaret edilerek ve 
esnaflar gezilerek etkinliğe davet edildi ve bilet satışı 
gerçekleştirildi. 

Bir yandan da eldeki olanaklar ölçüsünde etkinliğin 
içeriğini en iyi şekilde doldurmak amacıyla kültürel 
ve teknik hazırlıklar yapıldı. Frankfurt Halkevi’nde 
gerçekleştirilen etkinlikte salona, resimli bir Kızıl 
Bayrak pankartının yanı sıra Ulucanlar katliam ve 
direnişini anmak amacıyla, üzerinde Habip, Ümit ve 
Hatice’nin resimlerinin olduğu, “Onlar partimizin özü 
ve özetidirler!” yazılı pankart asıldı. Yine Ulucanlar 
şehitleri için ayrı bir köşe de oluşturuldu. 

Etkinlik programı, öncelikle tüm devrimci basın 
şehitleri ile Eylül ve Ekim aylarında yitirdiğimiz Ruhi 
Su, Pablo Neruda ve Ulucanlar şehitleri şahsında tüm 
devrim şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı.

Kızıl Bayrak, bir davanın savunucusudur

Etkinlik programı; 20 yılın, baskıcı bir coğrafyada 
bir devrimci-komünist yayın için ne anlama geldiği, 
Kızıl Bayrak’ın sadece bir gazete değil, bir davanın 
savunucusu olduğu vurgulandı. Ardından ise 
sinevizyon gösterimi yapıldı. 

Kızıl Bayrak’ın 20 yıllık hikayesini belli başlıklar, 
müzik ve resimler vasıtasıyla başarıyla özetleyen 
sinevizyon gösterisi beğeniyle izlendi. 

Söyleşi tarzında serbest bir tartışma yapıldı. 
Söyleşiye başlamadan önce Ulucanlar katliam ve 
direnişine ilişkin kısa bir anma yapıldı. Ulucanlar 
katliamından bahsedildikten sonra, Habip Gül ve Ümit 
Altıntaş’ın ölümsüzleşmelerinin ardından komünist 
hareketin kaleme aldığı metinler okundu. 

Ayrıca IŞİD’in saldırıları ve Kürt halkının 
direnişinden bahsedilerek, direnen halklarla 
dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı. 

Söyleşi kısmında ise, temsilci tarafından yapılan 
özet bir konuşmanın ardından, katılımcılar da Kızıl 
Bayrak’a ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler. 
Söyleşi, işçi ve emekçilerin biricik kurtuluşu olan 
devrim ve sosyalizm davasının büyütülmesi için, bu 
davanın coğrafyamızdaki sesi ve soluğu olan Kızıl 
Bayrak’ın daha ileriden sahiplenilmesi ve daha da 

güçlendirilmesi gerektiği çağrısıyla sona erdi. 
Programda son olarak, bu etkinlik vesilesiyle 

oluşturulan koro çalışması sahne aldı. Frankfurt’tan 
genç bir müzisyenin sazı eşliğinde şiirlerin de 
okunduğu, Türkçe ve Kürtçe devrimci marşları 
seslendiren koro beğeniyle dinlendi. 

Dortmund
Almanya’nın Dortmund kentindeki etkinlik, 

Ulucanlar Direnişi’nin 15. yıldönümüyle kesişmesi 
nedeniyle 20. yıl etkinliğinin yanısıra Ulucanlar 
anmasının birleştirildiği bir etkinlik olarak gerçekleşti.

İki olayın iç içe ele alındığı ve birlikte işlendiği 
etkinlik, Habip, Ümit ve On’ların şahsında tüm devrim 
ve sosyalizm davası uğruna ölümsüzleşenler anısına 
saygı duruşuyla başladı. Bunu, Türkiye’den Kızıl Bayrak 
çalışanlarının etkinliğe gönderdikleri mesajın okunması 
izledi. Coşkulu alkışlarla karşılanan mesajın ardından, 
Kızıl Bayrak ile Habip ve Ümit’in parti, sınıf, devrim ve 
sosyalizm davası için taşıdığı anlamı dile getiren bir 
konuşma yapıldı. 

“Kızıl Bayrak bir davadır” 

Habip ve Ümit’in kendilerini tereddütsüzce 
adadıkları davanın oluşturulmasındaki rollerine 
vurgu yapılan konuşmada, ‘90’lı yıllardaki devrimci 
hareketin tablosu üzerinden Habip ve Ümit’i ayıran 
noktalara vurgu yapıldı. Konuşmadan sonra, söz 
katılımcılara bırakıldı. Bu bölümde pek çok katılımcı 
söz alarak Ulucanlar’a, Habip ve Ümit’e, onların örnek 
kişiliklerine ve Kızıl Bayrak’ın yurtdışı yaşamına ne 
zaman ve nasıl girdiğine ilişkin anılarını anlattı. Habip 
ve Ümit’i şahsen tanıma imkanı bulan kimi katılımcılar 

değerlendirmelerde bulundular. 
Kızıl Bayrak gazetesine emek veren bir katılımcının, 

“Bu dönemde en çok dikkatimizi Tekoşin imzalı yazar 
ve yazısı çekiyordu. Önce bu yazarın o hafta yazdığı 
yazıyı okur, sonra basımına geçerdik. Sonradan 
öğrendik ki, bu yazar Habip Gül yoldaşmış” sözleriyle 
aktardığı anısı salonda oldukça duygulu bir atmosfer 
yarattı.

Etkinlik, Ulucanlar Katliamı’nı konu alan sinevizyon 
gösteriminin ardından sona erdi.

Bielefeld
Devrim ve sosyalizmin direngen sesi Kızıl 

Bayrak’ın 20. yılı dolayısıyla Almanya-Bielefeld’de 
bir toplantı düzenlendi. Toplantı aynı zamanda 
Ulucanlar Katliamı’nın yıldönümüne denk geldiği 
için Ulucanlar’da ölümsüzleşen On’lar nezdinde tüm 
devrim şehitleri için saygı duruşuyla başladı. 

Saygı duruşunun ardından Kızıl Bayrak’ın 20. 
yıl sinevizyonu izlendi. Ardından da Kızıl Bayrak 
emekçilerinin etkinliğe gönderdikleri mesaj okundu. 
Gerek sinevizyon, gerekse mesaj katılımcılar 
tarafından coşkuyla karşılandı. 

Son olarak bir sınıf devrimcisi tarafından Kızıl 
Bayrak’ın 20 yıllık siyasal yaşamındaki temel ayrım 
noktalarının irdelendiği bir sunum yapıldı. Konuşma, 
burjuva düzenin bilinçleri kirleten propaganda 
aygıtlarına karşı devrimci yayınların okunması, 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi çağrısıyla noktalandı.

Gerek katılım gerekse de konuya gösterilen ilgi 
açısından başarılı geçen etkinlik, bir kez daha komünist 
ve devrimci yayınlara sahip çıkılması yönünde yapılan 
çağrı ile sona erdi. 

Kızıl Bayrak / Frankfurt-Dortmund - Bielefeld

Kızıl Bayrak Avrupa’da da dalgalanıyor!
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“Cesaret, inancın göz kamaştıran parıltısıdır. 1789 
halkını tarihin zirvesine yerleştiren cesarettir ve yine 
tehlike karşısında gözünü kırpmamaktır, ki uğrunda 
seve seve ölecek bir inanca sahip 1870-71 halkına, 
tarihte özel bir yer kazandırmıştır.” Prosper Olıvıer 
Lissagaray (Histoire de la Commune de 1871)

Jean Vautrin’in “Halkın Sesi” adlı romanı, 2010 
yılında, Literatür Yayıncılık tarafından Türkçe’ye 
kazandırılmış. Sanırım edebiyatımızda doğrudan Paris 
Komünü’nü anlatan, daha önce yayınlanmış bir eser 
yok. Dünya edebiyatında, özellikle Fransız yazınında 
başka örnekleri var mı, bilmiyoruz.

Gezi süreciyle ivmelenen, iniş ve çıkışlarıyla yeni 
bir dönemi muştulayan hareketlilik üzerinden de 
okunmayı hak ediyor, Halkın Sesi. Roman, 1871 Paris 
Komünü’nün miladı sayılan 18 Mart’tan bir gün önce 
başlıyor.

Romanın ilk bölümlerinden birinde, şöyle bir 
konuşma geçiyor:

“Gidin de ayaklarınızı yıkayın! Bu pis ayaklarla 
devrim yapılmaz.”

“Bu, devrim mi?”
“Öyle gibi görünüyor.”
“Kiminle çarpışıyoruz?”
“Henüz bilmiyorum, canım.”
“Ama anne! Kime karşı dövüşüyoruz?”
“Nereden bileyim? Günde üç kuruşluk ücrete karşı! 

Dört franklık tereyağına karşı! Açlık ve adaletsizlikle 
geçen yıllara karşı!”

Komün’de doğrudan rol oynayan tarihsel figürlerle 
kurgusal kahramanlar, iç içe geçmiş romanda. Böyle 
olması, dönemsel bilgi ve kaynakların yetersizliğinden 
olmasa gerek. Yazarın anlatıyı “zenginleştirme” 
çabası olarak da düşünülebilir. Dönemleri anlatan 
yazınsal ürünler, “her şeyi” anlatma çabasına 
girdiklerinde “dağılma” kaçınılmazdır. Öyleyse eğer, 
panorama içerisinde “seçici” olmak belli karakter 
ve yan hikayelerle anlatının zenginliği, sürekliliği 
sağlanmalıdır. Kuşkusuz tarihsel bilgilerin yetersizliği 
koşullarında gerçekle kurguyu ayırmak zorlaşıyor. Bunu 
araştırmaya gerek var mı diye düşünülürse, edebiyat 
açısından pek gerekli olmadığı ileri sürülebilir; tarihsel 
gerçekler kalem sürçmesiyle değil de bilinçli olarak 
çarpıtılmıyorsa eğer.

Jean Vautrın’in “halkın sesi” olmaya çalıştığından 
kuşku yok, romanın bütününe yansıyan tutumu ve 
birkaç bölümdeki coşkulu anlatısı, yazarın ‘tarafı’nı 
göstermeye yeter.

Tarihi ya da tarihsel roman ve öykülerden “tarih” 
öğrenilmez. Ama tarihin kuru anlatısı ve genellemeleri, 
“gerçek insanın” edimlerini, günlük kaygılarını, 
davranış reflekslerini, içinde hareket ettiği toplumsal 
koşulların “bireylerde” birebir yansımalarını vermez, 
veremez. Bunu ancak sanat gerçekleştirebilir. Alan 
çalışmalarına dönük kimi “bilimsel” disiplinleri bunun 
dışında tutmak  gerek. 

Halkın Sesi, estetik kaygıyı es geçmeden, kurguyu 
gerçekle harmanlayarak kahramanların (karakterlerin) 
süreç içerisindeki değişimlerini de vermeye çalışıyor. 
Komün’ün hareketli meydanları, cadde ve sokakları, 

Paris’i canla başla savunmaya çalışan Komünarlar’ın 
acemilikleri, “zaafları”, bazen arka planda bırakılarak, 
kimi bölümlerde doğrudan Komün’le ilgisi yokmuş 
gibi görünen yan hikayelerin anlatısı, romanın 
okunurluğunu güçlendiren bir etkide bulunuyor.

Polisiye nitelikteki başat bir konu Komün’ün 
hareketliliğiyle iç içe geçmekte, birbirine bağlanmakta, 
tutkulu bir aşkın savaş meydanlarında dumura 
uğraması canlı bir şekilde tasvir edilmektedir.

Komün yöneticilerinin kendi aralarındaki çelişki 
ve çatışmaları, kimi pratikleriyle yaptıkları yanlışların 
sonuçları... Küçük burjuva aydınların, sanatçıların 
“tutkuları” ve daha benzer birçok ayrıntı veriliyor 
romanda.

18 Mart’ta Fransız askerlerinin önünde barikat 
oluşturan kadınlar! İşçi kadınlar, fahişeler, hırsızlar, 
dolandırıcılar, sarhoşlar...

“Kadın yurttaşlar... Varoş kadınları ve pazarcı 
kadınlar... fabrikalardan ve Doğu Paris’in yoksul 
semtlerinden gelen kadınlar... Barikat kadınları... 
günde yetmiş santimle geçinmeye çalışan Ulusal 
Muhafız karıları... Hemşireler, garsonlar, mutfak ve 
hastane emekçileri, kızıl amazonlar... Saçları çözülü, 
üzerlerinde siyah volanlı gri elbiseler, benekli işlikler 
takmış... Saçları şakaklarından arkaya doğru çekilerek 
enselerinde yassı bir biçimde düğümlenmiş, şallı 
kadınlar... Trampet ve tabancalarıyla savaşçı kadınlar... 
Etekli, şapkalarını kaşlarının üzerine devirmiş, asi, 
peltek peltek konuşan, kırmızı kuşaklı, çocuk sesli 
askerler... İş ceketlerinin altında çıplak, sokak kedisi 
gibi tıslayan, barikatları savunmaya koşan, rom içen 
ve ayaklanma uğruna ölmeye hazır, gözü dönmüş 
kadınlar...”

Her türden “insan” geçit töreninde resmediliyor, 
adeta. Devrimci dönemlerin sarhoşluğunu görüyoruz 
meydanlarda. Farklı sınıflardan “bireylerin” omuz 
omuza savaşması, çıkarların dönemsel ya da anlık 
denkliğini gösteriyor bize. Berraklaşmayan sınıfsal 
ayrımlar için “zamana” duyulan ihtiyaç... Paris Komünü 
genelleme yapılamayacak bir örnekse eğer, en azından 
roman üzerinden söyleyecek olursak, devrimlerin, 
devrime katılanların “saf” olmadığını görüyoruz.

“26 Mart Komünü, yeni rejimin kutlanması 
konusunda fazla resmi, soğuk bir tarzı uygun 
bulmamıştı. O, yoksuldu. O, cüretkar ve gururluydu. 
O, doğal ve içtendi. Onda, mutlu bir gülüşün lezzeti 

vardı. Onun saçları tüm kentin üzerine dökülüyordu. 
Ne üzerinde bir paltosu ne de saçında ayırma çizgisi 
vardı. O bir beyaz fiyonklu hoş beyefendiler toplantısı 
değildi. O, sokakları arşınlayan meçhul ayaktakımının 
oluşturduğu bir kalabalıktı. Bir kızıl çorba... bir 
yoksullar meclisi... vurgunculuk kurbanları, sömürülen 
fabrika işçileri, işçi sınıfı mahallelerinin sakinleri, o 
muazzam yoksulluk denizinin tümü... Harekete geçmiş 
bu yığınların belirsiz ve farklılıklara gebe kaderlerini o 
anın kardeşlik duygusu maskeliyordu.”

“Mahallelerden, fabrikalardan gelenler... 
Salkım salkım insan... Yontulara sarılmış kızlar, 
lamba direklerine tırmanmış çocuklar... Heykellerin 
tepesine oturanlar, çatılardan sarkanlar... Sakatlar, 
derbederler, ihtiyarlar, sokak çocukları, mavi gömlekli 
işçiler, redingotlu küçük burjuvalar... Her yaştan her 
çeşitten yığınla insan, alanı tıka basa doldurmuştu. 
Kocaman tertemiz gökyüzüne küçük beyaz dumanlar 
püskürterek patlayan toplar, askeri alayın az sonra 
oraya ulaşacağını anons ediyordu.”

Komün’ün yenilgisi Paris’i kan gölüne çevirir. 
Yenildikçe ölümün üzerine yürüyenler, kaçanlar, 
gizlenenler...

“Komün yenildi. Sokakları dolduran halk ezildi. 
Soluk benizli sokak çocuklarının oluşturduğu alaylar 
yok edildi. Sosyal Cumhuriyet ülküsü, çamura 
bulanıp aşağılandı. Fırından yeni çıkmış, sıcaklığı 
henüz üzerinde özgürlük, paramparça edildi. 
Zincirlere vurulmuş kadınlara hakaretler yağdırıldı, 
işkenceler yapıldı. Elinde silahla yakalanan çocuklar 
vuruldu, dövüldü, kılıçla doğrandı. Yaralılar sokak 
ortasında öldürüldü. İnsan kasapları her yandan kanlı 
önlükleriyle çalım sattılar. Asiler her yanda kovalanıp 
imha edildi.”

“Ölü beden uzanmış yatıyor yerde, ama fikir hala 
dimdik ayakta” diyor, Victor Hugo. “Göğü fethetmeye 
çıkanların” hikayesi...
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Her gerçek insan, 
dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birine 
indirilen darbeyi 
kendi suratında duymalıdır.

Adı Che… Kendi deyimiyle Ernesto’ydu, sadece 
Ernesto… “Siz de sadece bir şey olarak var olursunuz. 
Che* olmayı kendim istedim, siz de inanırsanız 
olursunuz, inanırsanız.” Haziran 1928’de Arjantinli 
bir bebek. Bir bebek ki sonradan adına “20. yüzyılın 
vicdanı” diyecekler. Ateşle vaftiz olan, içtiği sütün 
hakkını yaşamı boyunca tüm insanlık adına verecek 
olan. Adeta bir ana bir babadan değil tüm insanlığın 
o en güzel, en onurlu, o en cüretkâr ve esmer 
yanlarından doğma. Ernesto Guevara de la Serna, 
kısaca el Che! Kısaca Komutan Che Guevara!

Adı Che… Arjantin’den Cordoba’ya, Buenos 
Aires’ten Peru’ya, Küba’dan Kongo’ya... Yolların, 
yüzlerin ve dağların çehreleri değişirken değişmeyen 
bir çehre. Bir doktor,  hastalarının dertleriyle hemhal 
olan cinsten. 1950’lerden sonra Latin Amerika’yı 
motosikletiyle turlayan bir serüvenci, bir âşık, bir 
kuralsız! Cüzzamlı kliniklerinin gönüllü hasta bakıcısı. 
“Bir şeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir şeyi 
sevmek için, ona delicesine inanmalısınız” derken 
doktorluğa ve devrimciliğe bakışını özetler gibi. Ve 
belki de doktorluk diplomasını elini kana bulayarak 
alanlardan olduğu için ve hastalıkların kaynağını 
kitaplardan değil ülke ülke köy köy yaşayarak, 
görerek, teninde acısını hissederek öğrendiği içindir 
ki doktorluk tanımının içine fiili olarak devrimciliği 
yedirmiş bir insansever. 

Adı Che… Enternasyonalist gerillaların lideri. 
Silah tutmayı bildiği kadar satranç oynamasını, gitar 
çalmasını da bilir; insan sevdiği kadar insanlığa kan 
kusturanlara öfke duymasını da. Bir doktor olarak 
insanları yaşatmasını nasıl bildiyse, düşmanlarını 
öldürmesini o kadar iyi bilen bir devrimci. Dağların 
neşesiyle çocuk hırçınlığıyla delikanlı o esrik, o 
hüzünlü, o tutkulu gerillası! Gittiği yerlerde ne kadar 
az kalırsa kalsın oraya kök salmayı başaran, oranın 
toprağına karışan bir köylü, bir şehirli, bir savaşçı, 
fakat her şeyden önce insan olmak için bedel ödeyen 
bu yüzden insanlığın hakkını sonuna kadar veren bir 
insan! Onlarca ülke dolaşıp gittiği her yerin yerlisi 
gibi oranın davasını sahiplenmiş bir dünya vatandaşı. 
Proletarya enternasyonalizmi ruhunu tüm halklar 
uğruna cömertçe akıttığı kanıyla bedenleştiren bir 
devrimci. Arka bahçenin yaramaz çocuğu, yırtık 
sesi, yanık sesi, parmağını şah damarının üstüne 
bastırdığın hep duyumsadığın o yürek sesi…  

Adı Che… 1959’da Küba’da yönetimi ele geçiren 
Fidel Castro’nun yoldaşı. 1965 yılında en büyük 
yolculuğuna çıkmak üzere Küba’dan ayrılan bir 
devrim komutanı! Evet, kolay değil bir bebek gibi 

çiçeği burnunda devriminin büyümesini, serpilip 
gelişmesini izlemek varken, zaferi kazanıldığı yerde 
yaşamak varken yeniden dağlara ve yollara vurmak 
kendini! Öyle ki devrimden sonra efsaneleşen bu 
komutanı dağda yanlarında gören gerilla birlikleri 
inanamazlar o Che’nin burada, şimdi yanlarında 
olduğuna… Bir çılgın olmalıdır bu adam, yoksa 
ölmeyi mi istemektedir? Devrim ülkesinde yönetim 
ve bakanlık dururken dağlarda işi nedir? Che ölmeyi 
istemez fakat onun için yaşam devrimdir, devrimse 
ölmeyi göze almayı gerektirir. Her baba yiğidin harcı 
değil belki de dönmemek üzere gittiği her yere 
sonunda sırtını çevirip yeni rüzgârların peşinde zafer 
kovalamak. Bir halkın kurtuluşunu gördüğünde hiç 
görmediği halkların kurtuluşu için heyecanlanan, 
acı çeken bir halk gördüğünde onun acısıyla birlikte 
tüm dünya halklarının acısını için için bağrına gömen 
evrensel bir yürek.  

Adı Che… Kendi deyimiyle “Tarih, halkın 
ayaklarıyla yeni bir Kışlık Saray’ın merdivenlerini 
tırmanırken” devrilecek yeni sarayların peşine düşen 
bir devrim çapkınıdır o, dünyanın tüm halklarına, 
tüm devrimlerine göz kırpan. Arkasında bıraktığı 
her halka böylesine sadık kalmayı nasıl başardı? 
Hepsini dil ve ırk ayırt etmeksizin eşit oranda 
severek. İnsancıllığı en temiz bir süzgeçten arıtıyordu 
adeta her yolculuğunda. Günlüklerine öyle detaylar 
not ediyordu ki o aslında hayatın çok meraklı bir 
gözlemcisiydi, her memleketin anısı oldu şimdi. 

Adı Che… Bolivya’da dünyanın en cesur devrimcisi 
dünyanın en sıradan insanı gibi vakur karşılarken 
ölümü işbirlikçiler, ajanlar, emperyalistler ve 
dünyanın tüm korkakları aynı anda titrediler! Titredi 
yeryüzü ve gökyüzü aynı anda! Cellâdının karşısında 
bir devrimci nasıl devleşirse işte Che bunun 
portrelerinden birini sunuyordu tüm insanlık için 
dünya sahnesine. “Buraya beni öldürmeye geldiğini 
biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam 
öldürmüş olacaksın.” Yalnızca bir adamdı vurulup 
düşen doğru. Adam olmanın tanımını değiştiren bir 
adam. Adam olmanın çok zor olduğu zamanlarda 
adam olmayı başaran bir adam. Bundandır 
titredi korkağın eli. Söylenen odur ki ilk anda 
elinin titremesinden histerik bir nöbet geçirir gibi 
bilinçsizce götürdü elini tetiğe. İnsanlığın hafızasına 
kazınan o kirli sakallı hep gülümseyen yüzüne 
kıyamadıklarından değil düşmanları öldüğünden 
emin olsunlar, o kâbuslarında gördükleri suratı 
tanısınlar diye dokunulmadı. Dörtnala koşan bir at 
nasıl devrilirse öyle devrilsin diye ayaklarına aldılar 
nişanı. Sayılan 9 kurşun… Sayılmayan belki daha 
fazlası. Onlar mı tanıdı fotoğrafta ölü yatan o bedeni 
peki? Düşmanı bir gördüyse dostlar bin gördü, bin 
işitti, bin hissetti o ölü bedenden yükselen iradeyi! Ve 
Che’nin yüzünden gülümsemesi eksik olmadı, çünkü 

sen onu hep gülümserken anımsıyorsun.
Adı Che… Ayakkabılarının altı delik olsa bile 

üstü hep boyalı parasız centilmeni dünyamızın. İşte 
böylece kırların terine batarak, dağların ve bulutların 
ufku önünde, adamızın kızgın toprağı üzerinden 
gelip geçen bir yolcu… Fakat ne yol bitmiştir bugün, 
ne de yolcular. Türkiye’den Kürdistan sınırına silah 
ve sınır tanımaksızın, ordulardan ve “kötü donatımlı 
askerler”den korkmaksızın, sokağa çıkma yasaklarını 
yanık yüreklerini avuçlarının içine alıp delerek aşan 
yüz binlerce insan. Ve kadınlar! Aman Allah'ım, 
kadınlar! Kimisi 16 kimisi 80 yaşında, tülbentli, 
ak poşulu, saçları kınalı,saçları örgülü fakat hepsi 
silahlanmış kadınlar: İnsanlığın, namusun ve evlerinin 
aynı anda bekçisi! Che’nin yoldaşları, dostları, 
hevalleri, dün Küba’da bugün Kobanê’de Che’nin 
yarım bıraktığı savaş günlüklerini yazmaya devam 
ediyor. 

Adı Che… “Halkımız, tek başına bulunduğu öncü 
siperinden sesini duyuruyor, söylediği, bozguna 
uğramış bir devrimin son şarkısı değil, Latin 
Amerikalı savaşçıların dudaklarında sonsuza dek 
kalacak bir devrim marşıdır ve tarihten yankılarla 
çınlamaktadır.”  Latin Amerikalı savaşçıların 
türküsünü devam ettirmek üzere bebekler 
büyümeye devam ediyor. Hem de her gün tüm ezilen 
halkların ezilen analarının o sımsıcak karınlarında! 
O bebekler doğacak, o bebekler doğacak… Tıpkı 
Che’nin Arjantin’de doğduğu o kutlu sabahlar gibi 
yeni sabahlarımız olacak. Ve tıpkı Che gibi, daha 
milyonlarca bebek hesap sormak üzere ateşle vaftiz 
olacak!  

Adı Che ve adı her zaman komutan Che kalacak! 
Ve bir ve iki ve üç, daha fazla Vietnamlar, Kübalar, 
Kobanêler’de yaşayacak! Hasta siempre!** 

* Che: “Hey”, “Dostum” anlamına gelen 
Arjantinlilere özgü bir ünlem kelimesi.

** Hasta siempre: Sonsuza kadar.

Dün Küba'da, bugün Kobanê'de...

EL CHE
YAZILMAYA DEVAM EDİYOR!

K. Ehram


