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16 Mart, Gazi, Berkin Elvan
Faşizm katliamlarını
sürdürüyor!

59 Öğretmenimiz: Milyonlarca

yoksul halk bizim olacak!

23 Berkin Elvan umudumuz oldun,
hasretimiz ve hayalimiz oldun;
artık hesap sorma nedenimizsin
ve bil ki zafere sözümüzsün!

25 Patronları isteyince
Ahmet Hakan demokrat da
olur, komünist de, dönek de

26 Halk Düşmanı AKP’nin
Yolsuzlukları-1: Bu düzen
her şeyiyle gayrimeşrudur!

29 Halk Düşmanı AKP:
Yolsuzluğun kılıfı: TÜRGEV

31 Röportaj: Yozlaşmaya karşı halk
komitelerinde örgütlenelim

34 TAYAD’lı Aileler:
AKP’nin hasta tutsak politikası
tutsakları teslim almaktır!                       

37 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Dün yedi canı katledenlerle
Berkin’i katledenler aynıdır!

40 Okmeydanı Araştırma
Hastanesi önü: Berkin’in
hesabını soruncaya kadar

mücadeleye devam edeceğiz !                                                                          

42 Berkin’in çektiği acının
her saniyesinin hesabını
soracağız! “Size taşlar değil,

kurşunlar gerek”

7 Türkiye halkları onurlu
bir evladını daha toprağa verdi!

9 DHKC: Öfkemizi sınamayın,
şehit ailelerimizden,
mahallelerimizden,
çocuklarımızdan uzak durun!

12 Halk düşmanı AKP, yüzde 51 yok

arkanızda; bir avuçsunuz!

13 Berkin’in cenazesinde
milyonları birleştiren;
adalet mücadelemizin
yarattığı meşruluktur!

14 Özgür Tutsaklardan:
Devrimci memurlara onurlu
mücadelesinde başarılar!

15 Berkin uyanamadı
Türkiye uyandı, İstanbul’da
3 milyon kişi Berkin evladını
ölümsüzlüğe uğurladı!

22 Liseliyiz Biz: Diren Berkin
Liseli Dev-Genç seninle!

4 Berkin için adalet istiyoruz!
Vur emri veren katiller için, vuran
cellatlar için, vuranları koruyan
soysuzlar için; Bir Ceza İstiyoruz!

Berkin Elvan 
Ölümsüzdür! 

Hasta Tutsakları
Katlettirmeyeceğiz!
Hasta Tutsaklara Özgürlük
Eylemleri

 İstanbul, Her Cumartesi
Taksim Tünel’den Galatasaray
Lisesi’ne Yürüyoruz!
Saat - 19.00

 Ankara, Her Salı Adalet
Bakanlığı Önündeyiz
saat - 12.30

TAYAD’lı Aileler                

 Gazi Mahallesi Dörtyol, 
21 Mart 2014 saat 18.00 

Sarıgazi Demokrasi Caddesi
21 Mart 2014 saat 18.00

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım...
22 Mart 2014
14.00 - Beşiktaş Kartal Heykeli

Demirci Kawa’dan Cengiz Soydaşlar’a 
İsyan Ateşini Büyütelim!



269 gündür komada olan Berkin
Elvan 11 Mart 2014 tarihinde şehit
düştü. 

269 gündür “UYAN BERKİN”
dedik. 14 yaşındaki Berkin 15 yaşı-
na komada girdi. Tüm Türkiye Ber-
kin’in uyanmasını bekledi...

269 gündür BERKİN için ADA-
LET istedik. 

ADALET için adliye önlerinde ça-
dır kurduk, Taksim’de, Galatasa-
ray’da açlık grevleri, oturma eylem-
leri, yürüyüşler yaptık. Son bir ay için-
de sadece İstanbul’da 32 eylem yap-
tık, 90 kişi gözaltına alındı. İçlerinde
polis saldırısından yaralanmayan kal-
madı. 

İstanbul’la da sınırlı kalmadık:
Adalet talebimizi Edirne’den Kars’a,
Samsun’dan Hatay’a, Kırklare-
li’nden Maraş’a, Çanakkale’den
Erzincan’a... Tüm Tükiye’ye
yaydık. 

Tüm Türkiye’den Avrupa’ya...
dünyaya duyurduk adalet istedi-
ğimizi... 

Katillerin bulunup yargılan-
masını istedik. BERKİN ELVAN
İÇİN ADALET kampanyamız,
Berkin’i tüm Türkiye’nin çocuğu
yaptı. Tüm halkımız Berkin’i
kendi çocuğunun yerine koydu.
Berkin nezdinde AKP iktidarının
adaletsizliğini neredeyse duyma-
yan kalmadı. 

KATİLLER BELLİ! KA-
TİLLERİ TANIYORUZ!

Biz, Adalet Sarayları önünde
Berkin için adalet isterken, “ka-

tiller bulunsun, yargılansın” derken,
katiller kudurmuş köpekler gibi sal-
dırmaya devam ettiler... 

Berkin için adalet istediğimizde
katil sürülerinin bize saldırmadığı
tek bir eylem yoktu. 

Biz “adalet istiyoruz” dedikçe
onlar saldırdı. Biz “Berkin’i vuranlar,
bulunsun, Haziran şehitlerinin katil-
leri yargılansın” dedikçe onlar saldı-
rıp kafamızı, gözümüzü patlattılar.
Kolumuzu bacağımızı kırdılar, yer-
lerde sürükleyip gözaltına aldılar.  

Bir günde 10 kez saldırdıkları
oldu. Muharrem Karataş’ı Haziran şe-
hitleri için Halkın Adaletini uygular-
ken şehit verdik.

KATİL; HIRSIZ, HALK DÜŞ-
MANI, FAŞİST AKP’DİR!

Berkin Elvan, Haziran Ayaklan-
ması günlerinde, 16 Haziran’da Ok-
meydanı’nda fırına ekmek almaya gi-
derken faşist AKP’nin katil polisleri
tarafından yakın mesafeden nişan
alınarak başından gaz fişeğiyle vu-
ruldu.

BERKİN ELVAN 14 YAŞINDA
UMUDUN ÇOCUĞUYDU!
14’ÜNDE ERKEN BÜYÜYEN
CEPHE’NİN ÇOCUĞUYDU!

Ekmek almaya da gitse umudun
çocuklarının elinde sapanı eksik ol-
maz!

Katil AKP’nin polisleri yakın me-
safeden nişan alarak vurdu Berkin El-
van’ı.

ADALET İSTİYORUZ!

269 gündür biz adalet istedik.
Katillerin yargılanmasını istedik.
269 gün boyunca AKP katillere
kalkan oldu. Katilleri korudu.
Çünkü katil AKP’nin kendisiydi.
Katliam emrini veren AKP idi.

HEM DE BİZZAT BAŞBA-
KAN ERDOĞAN VERMİŞTİR
KATLİAM EMRİNİ!

Katil polislerini yüreklendir-
mek için Başbakan Tayyip Erdo-
ğan: “‘Polise talimatı kim verdi’
diyorlar: Ben verdim. Polisimiz
kahramanlık destanı yazdı” dedi. 

Polise, yazdığı “destan” karşı-
lığında 48 maaş ikramiye verdi-
ler. 

8 kişi katledildi, 12 kişinin
gözü çıkartıldı, 1 kişinin dalağı
alındı, 60’ın üzerinde kişi ko-
malık oldu, 7 bin 832 kişi yara-

BBERKİN'İN ÖLÜM EMRİNİ VEREN 
KATİL, HIRSIZ, HALK DÜŞMANI AKP'DEN

HESAP SORACAĞIZ!

BERKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ! VUR EMRİ VEREN  
KATİLLER  İÇİN; VURAN  CELLATLAR  İÇİN; VURANLARI

KORUYAN SOYSUZLAR  İÇİN; BİR CEZA İSTİYORUZ!..

Erdoğan’ın Talimatıyla
Haziran Ayaklanmasında;
8 kişi katledildi!
12 kişinin gözü çıkartıldı!
1 kişinin dalağı alındı!
60’ın üzerinde kişi komalık

oldu!
7 bin 832 kişi yaralandı!
5 bin 341 kişi gözaltına alındı!
Binlerce kişiye işkence
yapıldı!
Türkiye gaz odasına çevrildi:
Halkın üzerine 150 bin gaz 
bombası atıldı!
3 bin ton kimyasal 
karıştırılmış su sıkıldı!
190 kişi tutuklandı!
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landı, 5 bin 341 kişi gözaltına
alındı, binlerce kişiye işkence ya-
pıldı, Türkiye gaz odasına çevrildi:
Halkın üzerine 150 bin gaz bom-
bası atıldı, 3 bin ton kimyasal ka-
rıştırılmış su sıkıldı. 190 kişi tu-
tuklandı.

FAŞİST AKP’NİN MAHKE-
MELERİNDE ADALET YOK!

Bu mahkemelerden, katliam ta-
limatını veren Başbakan Erdoğan’ı,
Berkin’i ve Haziran şehitlerini kat-
leden polisleri cezalandırmasını
beklemiyoruz.

Aylardır şehit anaları, babaları,
halkımız adalet istiyor. Evlatları kat-
ledilen anaları, babaları gözünüzün
önüne getirin; çaresizce adalet is-
tiyorlar bu düzenin mahkemele-
rinden.  Oysa 269 gündür katilleri ko-
ruyan bu mahkemelerdir. 269 gündür
gördükleri sadece adaletsizliktir. 

Biz adalet istedikçe katiller katli-
amlarını meşrulaştırmak için 14 ya-
şındaki Berkin’in “örgüt üyesi” ol-
duğunu söylediler. “Ne işi vardı o sa-
atte sokakta” dediler.

Evet, Berkin Elvan Umudun ço-
cuğudur. CEPHE’nin çocuğudur. 

KATİLLER! HALK DÜŞ-
MANLARI!..

Devrimcileri katletmek serbest
mi? Kim veriyor devrimcileri katlet-
me hakkını size? 

Alışkınsınız, “çocuk da olsa, ka-
dın da olsa” deyip katletmeye...

Sizin hırsız çocuklarınızın kılına
dokunulsa kıyameti kopartıyorsunuz. 

ALÇAKLAR!.. Çaldıklarınız hal-
kın ekmeğidir. Halkın alın teridir!..
Ayakkabı kutularında sakladığınız,
para kasalarından çıkan trilyonlar
Berkin’in elinden çaldığınız ekme-
ğimizdir. Berkinler’i onun için kat-
lediyorsunuz. Çünkü Berkinler’dir
sizin yağma talan düzeninizi altüst
eden...

Katil AKP, Berkin’in hastanede te-
davisinin yapılmasını dahi engelle-
meye çalıştı. Hastane önünde Berkin’e
sahip çıkan insanlarımıza saldırdı.
Hastanenin içine dahi gaz bombası
attı.

BERKİN’İ KATLEDEREK
UMUDU ÖLDÜRECEKLERİNİ
SANIYORLARDI!

BERKİN’İ KATLETTİNİZ! 

BERKİN’LE BİRLİKTE UMUT
YAŞIYOR! UMUT BÜYÜYOR!

EKMEK İÇİN, ADALET İÇİN,
ÖZGÜRLÜK İÇİN, ŞİMDİ TÜM
TÜRKİYE AYAKTA! MİLYONLAR
ADALET İÇİN BİRLEŞTİ!

HESAP VERECEKSİNİZ!

HESAP SORACAĞIZ!

KATİLLERİ HALK CEZALAN-
DIRACAK!

Bu düzen hırsızlık yağma talan dü-
zenidir. 

Bu düzenin mahkemeleri hırsız-
ları, yağmacıları, talancıları, katil sü-
rülerini koruyan mahkemelerdir. 

KATİLLERİ BİZ CEZALANDI-
RACAĞIZ! YETER ARTIK “BO-
ZUK ADALET!”

Yeter artık hırsızların, katillerin, ta-
lancıların, yalancıların korunduğu...
Ekmek kadar, hava kadar, su kadar,
ADALET DE LAZIM YAŞAMAK
İÇİN!

YETER ARTIK “BOZUK
ADALET!”

Hırsızları, katilleri, yalancıları,
talancıları koruyan adaleti istemiyo-
ruz. GERÇEK ADALETİ İSTİYO-
RUZ! HALKIN ADALETİNİ İSTİ-
YORUZ!

Katilleri istiyoruz! Katilin kim
olduğunu biliyoruz. Katil kendini
saklamıyor; “Emri ben verdim”
duyor.

O ZAMAN KATİLE CEZA-
SINI BİZ VERECEĞİZ! KATİL-
LERİ HALKIN ADALETİYLE
BİZ YARGILAYACAĞIZ!

BİR AVUÇSUNUZ AL-
ÇAKLAR! BERKİNLER’İN
HESABINI SORACAĞIZ!

Katil Başbakan Erdoğan, “so-
kaktaki her iki kişiden biri AKP’li.
Arkamızda yüzde 50 milletim var”
diyerek halkı teslim almaya çalı-
şıyordu. 

AKP’nin arkasında yüzde 50
olduğu koca bir yalandır. BİR
AVUÇSUNUZ, BİR AVUÇ...

Berkin’nin cenazesinde tüm Tür-
kiye ayaktaydı. Türkiye sınırlarını da
aştı. Dünyanın birçok yerinde gün-
demin başında Berkin Elvan vardı.
Berkin Elvan için, adalet için ayağa
kalkan Türkiye halkları vardı. Yeni bir
Haziran ayaklanması yaşandı. Lise-
liler, üniversiteliler okullarını boykot
etti, DİSK, KESK ülke çapında iş bı-
raktı. Ülkenin dört bir yanında iller-
den ilçelere kadar halkımız adalet için
alanlardaydı. 

AKP HALK İÇİN ARTIK
GAYRİMEŞRU BİR İKTİDAR-
DIR!

İstediğiniz faşist yasaları çıkarın,
istediğiniz kadar terör uygulayın. Sı-
kıyönetim mi ilan ediyorsunuz,
OHAL mi uyguluyorsunuz, istediği-
ni yapın. Halka rağmen iktidarınızı
sürdüremezsiniz. Halk hesap sorma-
ya başlamıştır. 

AKP HALK DÜŞMANIDIR! Bu-
gün hala dini inançlarını sömürerek
arkasına aldığı kesimleri de yarın
yanında bulamayacak.  

Bir tarafta EKMEK İÇİN, ADA-
LET İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN AYA-
ĞA KALKAN HALK var. Diğer ta-
rafta hırsızlık, yağma, talan ve çıkarlar
etrafında bir araya gelmiş AKP ikti-
darı ve çevresindekiler var. Halk he-
sap sordukça yağma ve talan düzeni
dağılacaktır. AKP bugün hala yanın-
da gördüklerini yarın bulamayacak.
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Fethullahçılar’la olan çatışması, “Faiz
lobisi” diye tekellerle olan çatışması
halkın hesap sormaya başlamasıyla
düzenin büyüyen krizidir. 

Sonuç olarak;

1- AKP, ömrünü tüketmiş bir ik-
tidardır. Bugün yanında gördüklerini
de yarın göremeyecektir!

2- AKP’nin sonunu oligarşi içi ça-
tışma değil, halk getirecek. Temel çe-
lişki halk ile oligarşik düzen arasın-
dadır. 

3- Berkin’in katili AKP’dir!

4- Tüm ülke çapında halk, BER-
KİN ELVAN nezdinde EKMEK,
ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN bir-
leşmiştir!

5- Halk, yağma talan düzeninden
hesap sormaya başlamıştır. 

6- Bu düzenin adaleti hırsızlık,
yağma talan düzenini korumak için-
dir. 

7- Bu devlet, tüm kurumlarıyla
gayrimeşrudur.

8- Hırsızlık, yağma, talan düze-
ninin adaletinin karşısında, halkın
da bir adaleti vardır. 

9- Bundan sonra halk kendi ada-
letini uygulayacaktır!

10- Düzen içinde halkın hiçbir so-
rununun çözümü yoktur. 

11- Çözüm devrimdedir. Halkın
iktidarındadır. Kürt, Türk, Laz, Çer-
kez, Arap... tüm milliyetlerden, Alevi,
Sünni, Hristiyan tüm inançlardan
halklarımızın sorunlarının çözümü
devrimdedir.

GGrup Yorum Halktır
Susturulamaz

Eskişehir: Eskişehir’de Halk Cephesi ve Gün Kızıl Mü-
zik Grubu, Grup Yorum’un baskılara, yurtdışı yasakları-
na karşı başlattığı 1 aylık açlık grevine destek açlık gre-
vi yaptı. 8 Mart günü 13.00’da açılan çadırla birlikte ba-
sın açıklaması okunarak eyleme başlandı. “Halkların Tür-
küleri Sınır Tanımaz Grup Yorum’a Yasak Konulamaz”,
“Grup Yorum’la Dayanışma İçin Bir Gün Açlık Grevin-
deyiz” ve 8 Mart’ın anlamına uygun olarak “Yaşasın Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü, Sabo’nun Yolundayız” yazı-
lı pankartlar alana asıldı. Haziran Ayaklanması’nda şehit
düşenler, çeteler tarafından katledilen Hasan Ferit ile 267
gündür komada yatan Berkin Elvan da resimleriyle ça-
dırdaydılar. Gün boyunca halaylar çekildi, gelen ziyaret-
çilerle sohbet edildi. Yapılan sesli konuşmalar, atı-
lan sloganlar ve dağıtılan bildirilerle Grup Yorum
ve gördükleri baskı Eskişehir halkına anlatıldı. Gün
içinde devrimci dayanışmanın gereği olarak bir-
çok sol yapı ziyarete geldi. Onlarla da halaylar çe-
kildi sohbetler edildi. Ali İsmail Korkmaz’ın an-
nesi Emel Anne de ziyarete gelenler arasındaydı.

Grup Yorum’a gönderilmek üzere bir daya-
nışma defteri açıldı, gelen misafirler buraya duy-
gu ve düşüncelerini yazdılar. Ayrıca Eskişehir’de
kurulacak Grup Yorum Korosu için çalışmalara
başlandı; kayıt alındı. Çadırda bulunan masa ile Yü-
rüyüş, Tavır dergileri ile Halkın Elleri albümü, Sınıf Kini
kitabı halka ulaştırıldı. Akşam Diren Kazova Kültür
Merkezi’ndeki Grup Yorum üyeleri ile Edirne’de soruş-
turma ve disiplin cezalarına karşı açlık grevi yapan Dev-
Genç’liler arandı sohbet edilip destekler iletildi. Soğuk ve
yağmurlu Eskişehir gecesinde yakılan ateş etrafında biz-
leri yalnız bırakmayan dostlarla edilen keyifli sohbetler,
hep bir ağızdan söylenen türküler ile sabah edildi. devam
eden çadırda devam eden açlık grevi Gün Kızıl müzik gru-
bunun ardından Halk Ceplebi , C ardından basın açıkla-
ması yapılarak bitirildi.

Mersin: Mersin Ka-
zanlı'da 11 Mart günü
Grup Yorum'a destek
amaçlı bir günlük açlık
grevine başlandı. Saat
12.00’da basın açıkla-
masıyla başlayan ey-

lemde 3 kişi destek için açlık grevi yaptıklarını söyledi.
Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Ser-
dal Cengiz, Grup Yorum'un ezilen halkın yanında oldu-
ğunu, Kazanlı'ya da Evvel Temmuz Festivali’ne de de-
falarca geldiğini ve Umudun türkülerini söyleyen Grup
Yorum'un susturulamayacağını söyledi. Berkin Elvan'ın
şehitlik haberinin gelmesinden sonra eylemde “Berkin
Elvan Ölümsüzdür, Katil AKP Hesap Verecek” slogan-
ları atıldı. Eyleme destek için tüm gün ve gece ce
12.00’a kadar birçok ziyaretçi geldi. Çav Bella Çocuk
Korosu türkülerini Grup Yorum için söyledi, halaylar
çekildi.
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TAM 269 GÜN DİRENDİ
BERKİN... Ölüme direnişi aslında
direnişe çağrıydı. Uyurken, halkı
uyandırmak için büyük bir direnişti
bu... İstediği gibi de oldu delikanlı
Berkin'imizin... Gün gün erirken
kendisi, gün gün uyandırdı halkı...
Görmeyen gözleri açtı, duymayan
kulakları duyurdu, konuşmayan
dilleri çözdü...

İsmi Berkin'di onun... BERKİN
DEMEK SAĞLAM GÜÇLÜ
KUVVETLİ DEMEKMİŞ... İsmi-
nin; sağlam güçlü, kuvvetli anla-
mına uygun bir şekilde direndi
Berkin... Tüm Türkiye'yi, hatta
dünyayı da uyandırarak!

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, gör-
dü Türkiye 269 gün içerisinde...

Vatanı soyup soğana çeviren-
lerin, ceplerini bile değil evlerini
odalarını doldurdukları paralar yü-
zünden halkın açlık ve yoksulluktan
ölümlerine tanıklık etti halkımız...

Bu Türkiye gerçekliğinde yeni
değildi ama Berkin Elvan uyurken
konuşuyordu.

“Bakın” diyordu!

“Benim katillerim sokaklarda ama
benim arkadaşlarım, abilerim ve ül-
kenin onurlu evlatları Dev-Genç’liler
hapishanede” diyordu sokaklarda... 

Direniyordu sokaklarda o da... 

Her Dev-Genç’li Berkin'di o an
sokakta... 

“Görün” diyordu Berkin, “gö-
rün!”

“Bakın” diyordu!

“Benim katillerim sokakta, ek-
meğin peşindedir. Benim anam-ba-
bam, ırgatlık, temizlik yapmışlardır

beni bugüne getirebilmek için...  Bun-
dandır ellerindeki nasırlar” diyor ve
“faşizmin temsilcisi Tayyip ve onun
saltanatının nasıl babalarımızın alın
terini çaldıklarını, nasıl kutu kutu
sakladıklarını görün” diyordu... 

“Görün” diyordu “alın terimizi
çalan, bizi onursuz bir yaşama zor-
layan bu düzeni ve bekçilerini... Gö-
rün” diyordu... 

Sokağa çıkan devrimci işçiler ve
memurlarla birlikte sokakta çalanlara
karşı alın terini savunuyordu.. 

O an sokaktaki her devrimci işçi,
her devrimci memur Berkin'di!

Berkin'in  sesi yükseliyordu!

Doğarken bile 2 bin dolarla borçlu
doğan kendi gibi tüm çocuklar için
vatanı soyan, talan edenlere karşı;

ayağa kalkın diyordu!

“Bakın” diyordu; “Benim ka-
tillerim sokakta!”

“Ben burada uykudayım ama be-
nim için mücadele eden tutsak abi-
lerim-ablalarım da ölüyor” diyordu.
Devrimcilerin ana-babalarının ses-
lenişiyle kendi babasının annesinin
sesini duyuyordu... 

TAYAD'lılar "Berkin Onuru-
muz" derken bu ses "Hasta Tut-
sakları Öldürtmeyeceğiz" sloga-
nıyla birleşiyordu... 

TAYAD'lı analar; Berkin'in
annesi, babasıydı. Her TAYAD'lı
anamızın babamızın evladı artık
Berkin'di... 

“Bakın” diyordu, Berkin! “Ba-
kın! Ben bu mahallenin çocuğu-
yum... Bu mahallenin her karı-
şında biz varız. Bu mahalle bizim
her şeyimiz” diyordu. Yozlaş-

maya karşı halkı kumarhanelere, bi-
rahanelere karşı birleşmeye  çağırı-
yordu. Kendi gibi gençlere sahip çı-
kılmasını istiyordu.

O devrimci ablaları, abileriyle bir-
likte bu mücadelenin içinde yer alı-
yordu. Bu yozlaşmaya karşı Berkin
kendine kalkan yapıyordu değerleri-
mizi... Herkesi de uyurken bunun için
çağırıyordu... İlk başta bu yüzden Ok-
meydanı'nındaki Liseli Dev-Genç'liler
onun sesine ses veriyorlardı.

Berkin'i çağırıyorlardı; oyunları,
parasız, sınavsız bir gelecek için mü-
cadeleyle birleştirmeye davet edi-
yorlardı... “Boş kalan yerini doldur”
diyorlardı Berkin'e... 

İşte Berkin bu çağrıya kulak verip,
bir tek Berkinimizken milyonlarca

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ!
FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ,

EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE;

TÜRKİYE HALKLARI ONURLU BİR
EVLADINI DAHA TOPRAĞA VERDİ!
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Berkin oldu!

Berkin şimdi Türkiye'nin,

Berkin şimdi dünyanın,

Ezilen, zulüm gören halkların-
dır!

BERKİN ŞİMDİ TÜRKİ-
YE'NİN,

BERKİN ŞİMDİ DÜNYANIN,

EZİLEN VE ZULÜM GÖREN
HALKLARININ KALBİDİR!

BERKİN ŞİMDİ AÇLIĞA, YOK-
SULLUĞA VE ZULME DİRENEN
HALKLARININ SIKILI YUMRU-
ĞUDUR!

BERKİN ŞİMDİ YOLSUZLUĞA
VE YOZLAŞMAYA KARŞI DE-
ĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN, HE-
SAP SORANDIR!

BERKİN; ŞİMDİ YENİ BER-
KİNLER’İN OLMAMASI İÇİN;

ONUN ACISIYLA ÖFKESİNİ
BİLEYLEYEN,

BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE ÖZ-
LEMİYLE,

DELİ-DİVANE OLUP HER
DAİM MÜCADELENİN EN ÖNÜN-

DE OLANLARDIR!

BERKİN ŞİMDİ BEN, SEN,
O'YUZ!

BERKİN DİRENEN HERKES-
TİR!

DİRENECEK, ÖRGÜTLENE-
CEK, GÜÇ OLACAĞIZ!

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM
GİBİ ÜLKELERDE ÇOCUKLARI-
MIZ... 

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM
GİBİ AÇLIK VE YOKSULLUĞA
KARŞI DİRENEN, ZULME BO-
YUN EĞMEYENLERİN ÜLKELE-
RİNDE ÇOCUKLARIMIZ...

BERKİN ERKEN BÜYÜDÜ!

BERKİN’İ NİNNİLER DEĞİL,

BERKİN'İ OYUNLAR, PARK-
LAR, ÇİÇEKLER- BÖCEKLER
DEĞİL,

BERKİN'İ FAŞİZM BÜYÜT-
TÜ!

FAŞİZMİN TOMA’LARI, COP-
LARI, GAZLARI,

FAŞİZMİN PARALI, EZBERCİ
SINAVCI EĞİTİMİ BÜYÜTTÜ!

BU YÜZDENDİR Kİ ELİNDEKİ
SAPAN DA, 

YÜZÜNDEKİ O KIPKIRMIZI
FULAR DA,

BERKİN GİBİ ONURUMUZ,
GURURUMUZDUR!

SİZİN SONUNUZDUR İŞTE BU
BERKİN,

SİZİN SONUNUZUN RESMİ-
DİR!

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜR-
LÜK MÜCADELESİNİ ŞİMDİDEN
KAZANDIĞIMIZIN,

BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN
MÜJDESİDİR!

Grup Yorumla dayanışma eylem-
leri ülkenin her tarafında sürüyor. 

Ankara: Ankara Halk Cephesi,
İdilcan Müzik Topluluğu ve Ankara
Sanat Meclisi Girişimi Grup Yorum'la
dayanışma eylemi gerçekleştirdi. 5
Mart’ta yapılan eylemde basın metnini
şair Mehmet Özer okudu. Okunan
açıklamada şunları yer verildi: “Geç-
tiğimiz yıl yaşanan ve AKP faşizminin
halkın türkülerini yapanlardan ne kadar
korktuğunu bir kez daha gösteren bas-
kınlarda Grup Yorum da gözaltına
alındı. Ardından grup elemanları tutsak
edildi. Ve bir kısmı için de yurtdışına
çıkma yasağı kararı verildi. Bu karar
fiili olarak Grup Yorum'un yurtdışın-
daki konserlerini yasaklamak demektir.
Arada geçen zamanda bu yasakla bir-
likte başka baskılar, yasaklar, keyfi,
hukuksuz dayatmalar yapıldı.

Aynı zamanda Grup Yorum'un ta-

lepleri talebimizdir, keyfi yasakların
ve Grup Yorum üzerindeki baskıların
son bulmasını istiyoruz” denilerek açık-
lama bitirildi. Sloganların ardından da
eylem bitirildi. Eyleme 20 kişi katıldı. 

Samsun: Samsun’da Grup Yorum
dinleyicileri, yurtdışı yasaklarının
kaldırılması; sanata yönelik baskılara
son verilmesi talebiyle 1 aylık açlık
grevi yapan Grup Yorum’a destek
için eylem yaptı. 

9 Mart günü Süleymaniye Geçi-
di’nde yapılan eylem saat 16.00’da
başladı. 

Okunan basın açıklamasında, bas-
kıların devrimci sanatçıları yıldıra-
mayacağına vurgu yapıldı.

Basın açıklamasından sonra Sa-
natçı Ercan Aydın sözü alarak, Grup
Yorum'dan türküler söyledi. Eyleme
halkın ilgisi yoğundu. 30 kişinin ka-
tıldığı eylem sloganlarla sona erdi.

Türküler Susmaz Halaylar Sürer

Ankara

Samsun
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Berkin 269 gün sonra 11 Mart’ta
ölümsüzleşti. Faşizmin adaletsizliğine,
zulmüne, talan ve soygununa cevap
verircesine ölümsüzleşti. 269 gündür
her gün faşizmin adaletsizliğini sor-
gulatırken, hesap sordururken, ölürken
de buna devam etti.

Berkin gibi çocuklarımıza sıkılan
her kurşun, her gaz aslında bu ülkenin
geleceğine sıkılmıştı. 

Emperyalizmin işbirlikçisi tekel-
lerin temsilcisi faşist AKP iktidarının
hedefi ülkenin geleceğini mahkum
etmek, karanlığa boğmaktı.

Karanlığa boğmak ve bu karan-
lıkta soygun ve talana devam etmek-
ti.

Karanlığa boğmak ve karanlığı
aydınlatmak isteyen Ber-
kinler’in de üstüne ölümle
yürüdü. Ölümle boğmak,
susturmak, yok etmek is-
tedi.

Yanıldınız zulmün bek-
çisi AKP iktidarı ve onun
yargısı, polisi...

Yanıldınız karlarına kar
kattığınız Ülkerler, Saban-
cılar, Çalıklar... 

Yanıldınız dünyayı
kana bulayan Amerika ol-
mak üzere emperyalistler!

Bu ülkede Berkinler var...

Bu ülkede Berkinler de, onlardan
talimat alan Muharremler de olacak!

Bu ülkede Berkinler de, halkların
katili Amerika’dan hesap soran Ali-
şanlar da olacak!

Ne yaparsanız yapın, ne kadar
zulüm uygularsanız uygulayın, ne
kadar açlığı, yoksulluğu, yozlaşmayı
büyütmeye çalışırsanız çalışın.. 

Başaramadınız, başaramayacak-
sınız. 

Çünkü bu tabloyu siz yarattınız,

Berkinler’i, Muharremler’i, Ali-
şanlar’ı siz var ettiniz.. 

Daha Berkin doğarken 2 bin
dolar borçla doğdu!

Öyle bir ülke ki bu ülke çocuk-

lar, doğarken 2 bin dolar borçla
doğuyor. Kendilerinin, annelerinin,
babalarının yapmadığı bir borcu
ödemek zorunluluğu ile doğuyor.. 

Bu yüzden bu tablo da ancak
sizin yok olmanızla değişecektir!

Bu yüzden bugün hesap sormak
için, sizin iktidarınızı yok etmek için
binler, on binler, yüz binler, milyonlar
sokaktadır!

Yolsuzluklarınızın Üstünü
Provokasyonlarınızla
Örtemeyeceksiniz!

İktidarınız boyunca; bugüne kadar
hiçbir iktidarın başaramadığını hızla
başardınız. Amerika’nın sadık bir
uşağı oldunuz. Bunun vebalini halk

artan bir açlık, yoksulluk,
yozlaşmayla öderken siz
de oğullarınızın evlerini
paralarla doldurdunuz...

Yalan ve demagojiyle
ayakta kalan, sürdürdüğü-
nüz iktidarınız bugün ger-
çeklerin gün yüzüne çık-
masıyla tuzla-buz oluyor.
Bizim bildiğimiz, gördü-
ğümüz gerçekler şimdi tüm
halka ulaşıyor.

Gerçekler parçalıyor

ÖFKEMİZİ SINAMAYIN, ŞEHİT AİLELERİMİZDEN, 
MAHALLELERİMİZDEN, ÇOCUKLARIMIZDAN UZAK DURUN! 

SEÇİM ÖNCESİ YOLSUZLUKLARINIZIN ÜSTÜNÜ PROVOKAS-
YONLARLA, HALKIN KANIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ! 

SİZ PROVOKASYONLARI BIRAKIN, BERKİN'İN KATİLLERİNİ
AÇIKLAYIN, HALKA TESLİM EDİN!

Tarih: 13 Mart 2014                  Açıklama: 425
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yalanlarınızı.. Vatanı
satışınızın, halk düş-
manlığınızın ilanı olu-
yor kutu kutu, oda oda
sıfırlamaya çalıştığınız
paralar...

Bu yüzden bugün
Berkin’in ölümü üze-
rinden provokasyona
girişiyorsun.

Provokasyon yapa-
rak seçim öncesinde yolsuzluklarının
üstünü örtmeye, “mazlum” edebiyatı
yapmaya çalışıyorsun.

Başta Tayyip Erdoğan olmak üze-
re, tüm AKP hükümeti bakanları, il
ve ilçe başkanlarını uyarıyoruz!

Bundan Vazgeç TAYYİP!
Provokasyonlardan
Vazgeç!

Biliyoruz!

Berkin’in katilinin senin talimatınla
Berkini  öldürdüğünü biliyoruz.

Bugün de Berkin’in evinin önünde
tekbirlerle provokasyon yaratanların
da senin talimatınla bunu yaptığını
biliyor ve açıklıyoruz!

Şehit ailelerimizden uzak dur!

Berkinler’den, hak ve özgürlükler
mücadelesi verenlerden uzak dur!

Biz Cepheliyiz. Bizi sümüklü Fet-
hullahla karıştırma sakın. 

Buna izin vermeyecek, tüm pro-
vokasyonlarınızı bozacağız!

Berkin’in cenaze töreninde 3 mil-
yondan fazla insanın üstüne gaz ve
plastik mermilerle saldırmanın ne
demek olduğunu biliyoruz.

Biz bunu 1 Mayıs 1977’lerden
biliyoruz... 

Hiçbir yere kaçacak durumu bile
olmayan, kendini koruyacak, savu-
nacak hiçbir şeyi olmayan genç,
yaşlı, çocuk, kadın erkek 3 milyon
insanın üstüne attığınız gaz ve mer-
milerin KATLİAM yapmaktan başka
amacı olamaz. 

Provokasyon, katliam... ölümle-
rimiz üzerinden yolsuzluklarının, kat-
liamlarının, hırsızlıkların, soygunu-
nuzun, vatanı satışınızın, halka düş-

manlığınızın üstünü örtmenize izin
vermeyeceğiz.

Dün nasıl provokasyonlarınıza
karşı, devrimciler, Cepheliler en önde
olmuşlar ve halkı korumuşlarsa bugün
de buna devam ediyoruz, edeceğiz.

Ne cenazede, ne şehit ailemizin
yakınında, ne de dişimizden tırnağı-
mızdan arttırdıklarımızla kurduğumuz
mahallelerimizde provokasyonlarınıza
izin vermeyeceğiz.

YALANLARINIZI, YOLSUZ-
LUKLARINIZI, ZULMÜNÜZÜ,
TALANINIZI, SÖMÜRÜNÜZÜ
AÇIKLAMAYA, HALKA ANLAT-
MAYA DEVAM EDECEĞİZ!

SABIRLA BEKLEDİK!

Canımızla, kanımızla koruduğu-
muz mahallerimize yaklaşırsanız,
kışkırtırsanız; başta Tayyip Erdoğan
olmak üzere yedi sülalenizi and olsun
ki yerin yedi kat altına, cehennemin
dibine gömeriz. Parçalarınızı bile
bulamazsınız. 

Berkin’in acısıyla büyüttüğümüz
öfkemizi sınamayın!

BERKİN CEPHE’NİN, BER-
KİN UMUDUN ÇOCUĞUYDU!

Ne sadece Alevi,

Ne sadece çocuk,

BERKİN CEPHE’NİN ÇOCU-
ĞUDUR !

BERKİN UMUDUN ÇOCUĞU-
DUR !

BU ÜLKENİN ONURLU EV-
LATLARINDAN SADECE BİRİY-
Dİ!

DÜN SEVCAN, DÜN İRFAN,
DÜN SEZGİNKEN, DÜN FERHAT-
KEN BUGÜN ADI BERKİN’Dİ!

2 bin dolarla borçla doğarken iyi
hoş,

Filistin’de çocuk
generaller derken iyi
hoş,

Annesi ırgat, evlere
temizliğe giderken. İyi
hoş... 

Bunlara karşı soka-
ğa çıkınca, eline sapanı
alınca, yüzüne kırmızı
fuları takınca katli va-
cip!

Bu ülkede her çocuk ama her ço-
cuk İKİ BİN DOLAR BORÇLA
DOĞUYOR.

Kendi içemediği sütün, yiyemediği
etin, gidemediği okulun  borcunu
ödüyor. Sütü  zenginlerin çocukları
içiyor, eti zenginlerin çocukları yiyor.
Amerikalarda senin çocukların oku-
yor. Tabii ki, Berkin elinde sapan
savunacak haklarını.  

Elleri armut toplamayacak ço-
cuklarımızın. 

Başka ülkelerde, Filistin’de zulme
direnince çocuklar herkesin hoşuna
gidiyor, güzellemeler yazıyorlar. “Ço-
cuk generaller” ilan ediyordunuz
onları. Ama ülkemize gelince “çocuk
onlar, çocukları kullanıyorlar” ede-
biyatı yapıp çocuklarımızın ellerine
sapanı veren asıl suçlunun bu soygun,
talan ve zulüm düzeni olduğunu gör-
müyorlar, görmezlikten geliyorlar.

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM
GİBİ ÜLKELERDE ÇOCUKLARI-
MIZ... 

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM
GİBİ AÇLIK VE YOKSULLUĞA
KARŞI DİRENEN, ZULME BO-
YUN EĞMEYENLERİN ÜLKELE-
RİNDE ÇOCUKLARIMIZ...

BERKİN ERKEN BÜYÜDÜ!

BERKİN’İ NİNNİLER DEĞİL,

BERKİN’İ OYUNLAR, PARK-
LAR, ÇİÇEKLER- BÖCEKLER DE-
ĞİL

BERKİN’İ FAŞİZM BÜYÜT-
TÜ!

FAŞİZMİN TOMALARI, COP-
LARI, GAZLARI,

FAŞİZMİN PARALI, EZBERCİ
SINAVCI EĞİTİMİ BÜYÜTTÜ!

SİZ BÜYÜTTÜNÜZ, SİZ TAY-



Gözaltılar İşkenceler AKP
Hükümetinin Acizliğidir

Tayyip Erdoğan'ın 7 Mart’ta Eskişehir'e gelişini
protesto etmek isteyen kitleye polis saldırarak işkenceyle
yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar
arasında 2 Halk Cepheli, 3 Dev-Genç'li vardı. Hırsız,
yalancı, katil Tayyip'in uşakları Dev-Genç'lilere azgınca
saldırdı. Eskişehir Halk Cephesi açıklama yaparak; “Yap-
tıkları yanlarına kalmayacak, efendilerinden de, onlardan
da hesap soracağız” diyerek, gözaltına alınanların isim-
lerinin; Ömer Lütfi Zeren, Abbas Şahin, İlker Akkaya,
Fatih Solak, Yaprak Yılmaz olduğunu açıkladı. 
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YİP’İN BAŞINI ÇEKTİĞİ AKP İK-
TİDARI!

BU YÜZDENDİR Kİ 14’ÜNDE
ELİNDEKİ SAPAN DA,

YÜZÜNDEKİ O KIPKIRMIZI
FULAR DA,

BERKİN GİBİ ONURUMUZ,
GURURUMUZDUR!

SİZİN ESERİNİZ VE SİZİN SO-
NUNUZDUR İŞTE BERKİN,

SİZİN SONUNUZUN RESMİ-
DİR!

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜR-
LÜK MÜCADELESİNİ ŞİMDİDEN
KAZANDIĞIMIZIN,

BAĞIMSIZ TÜRKİYE’NİN
MÜJDESİDİR!

Berkin ve bugüne kadar katletti-
ğiniz ve hala hapiste olan, açlık ve
yoksulluk çeken, paralı-sınavlarla
boğduğunuz ,bilimsel olmayan eği-
timin altında ezdiğiniz tüm çocukla-
rımıza and olsun ki,

Berkin’in daha yasını bile tuta-
mamış başta ailesine ve tüm şehit
ailelerimize and olsun ki, bedelini
ödetiriz. 

ÖFKEMİZİ SINAMAYIN,

ŞEHİT AİLELERİMİZDEN,

MAHALLELERİMİZDEN,

ÇOCUKLARIMIZDAN UZAK
DURUN!

BERKİN’İN KATİLLERİNİ
AÇIKLAYIN!

DOĞRUYU EN İYİ YALANI
SÖYLEYEN BİLİR,

SİZ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ
NE PROVOKASYONLAR YAPI-
LACAĞINI Kİ MEYDANLAR DA
SÖYLEYİP DURUYORSUNUZ!

KATLİAM HAZIRLIKLARINI-
ZI, PROVOKASYON HAZIRLIK-
LARINIZI BU ŞEKİLDE GİZLE-
MEYE ÇALIŞIYORSUNUZ!

SEÇİM ÖNCESİ YOLSUZ-
LUKLARINIZIN ÜSTÜNÜ PRO-
VOKASYONLARLA, HALKIN
KANIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞI-
YORSUNUZ!

BİLİYORUZ!

VAZGEÇİN!

PROVOKASYONLARA SON
VERİN!

YAPTIĞINIZ HER PROVOKAS-
YONUN BEDELİNİ SİZE MİSLİY-
LE ÖDETİRİZ!

SİZ PROVOKASYONLARI BI-
RAKIN,

BERKİN’İN KATİLLERİNİ
AÇIKLAYIN, HALKA TESLİM
EDİN!

MÜSLÜMAN HALKIMIZA;
Oğlunu kaybetmiş bir ananın, babanın
bile yasına saygı göstermeyenlere
izin vermeyin. Evladını yitirmiş bir
ailenin evinin önünde “tekbir” ge-
tirerek provokasyon yapmalarına  göz
yummayın, ortak olmayın, teşhir
edin... 

Şehit ailemizin evladının acısını,
acınız bilin! AKP’nin yalanlarına
karşı gerçekleri görün! 

UYARI 1: Estetik güzeli Meh-
met Ali Şahin’e; Provokatörlük yap-
ma! Senin yüz gerdirme operasyon-
larına benzemez halkımızın, şehit-
lerimizin acısı.  Diyorsun ki; “trafik
kazasında ölen beş polisin cenazesine
niye katılmadınız.” Zeka özürlü   es-
tetik  güzeli.. Dilini keseriz senin
estetik de yaptıramazsın. Berkin trafik
kazasında ölmedi, Berkin’i, siz öl-
dürdünüz. 

UYARI 2: Mahallelerimize, şehit
ailelerimize yönelik saldırılarda halk
çocuklarının elleri armut toplama-
yacak. 

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Yozlaşma, Beyinlerimize Akıtılan
Zehirdir; Yok Edelim

İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi’nde 9 Mart tarihinde
yozlaşmaya karşı toplantı örgütlendi. Mahallenin yakıcı
sorunlarının tartışıldığı toplantıda komiteler kurularak
halkın kendi sorunları etrafında birleştirilebileceğinin
altı çizildi. Yöre dernekleriyle konuşulması, kahve
kahve, ev ev dolaşılması, torbacıların saptanması,
futbol turnuvası, türkü geceleri, sinema  gösterimleri
düzenleme, yürüyüşler yapma, daha kalabalık yüzlerce
insanın bir araya geldiği toplantılar örgütleme önerileri
sunuldu. Bütün bunların adım adım nasıl hayata geçi-
rileceği üzerine konuşuldu. Mahallede geçmişte yapılan
kampanya çalışmalarının da anlatıldığı toplantı 13
Mart’ta tekrar bir araya gelme kararıyla bitirildi.
Ayrıca Halk Cephesi gündemleri aktarılarak Grup Yo-
rum’un Bağımsız Türkiye konserinin pullarından yüz-
lerce dağıtıldı. Toplantıya 13 kişi katıldı.
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Katil Başbakan Erdoğan
meydanlarda “Hiç kimse be-
nim milletimin iradesinin üs-
tünde değil, yüzde 51 var ar-
kamda” diyor. 

Koca bir yalandır. Tüm po-
litikalarında olduğu gibi,
AKP’nin arkasında yüzde 51
halk desteği olduğu da yalan
ve demagojiden ibarettir. 

11 Mart’ta Berkin Elvan’ın
şehit düşmesiyle AKP’nin ger-
çekte ne olup ne olmadığı tüm çıp-
laklığıyla ortaya çıkmıştır. 

Tüm Türkiye çapında, hatta Av-
rupa’dan Amerika’ya kadar mil-
yonlar Berkin için ADALET istedi. 

Türkiye’nin dört bir yanında mil-
yonlar “katil Erdoğan, katil AKP”
diye haykırdı. 

Artık şu çok açıktır: AKP’nin
gücü ona verilen oylarla ölçülemez. 

AKP’nin aldığı oyların oranı ne
olursa olsun, AKP hırsızlık, yağma
ve talan etrafında birleşmiş bir avuç
çıkar çevresinden oluşmaktadır. AKP
eşittir bir avuç kan emicidir. 

Dini duygularını sömürerek hala
yanında tuttuğu, oy tabanı olarak
kemikleştirdiği halk kesimi ise
AKP’nin gerçek yüzünü gördükçe
hızla AKP’den uzaklaşacaktır. 

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet de-
yince akla Başbakan Erdoğan ve
AKP iktidarı gelmektedir. 

10 milyonun üzerinde insanımızın

açlık sınırının altında yaşam savaşı
verdiği, 10 milyon insanımızın işsiz
olduğu ülkemizde Başbakan’ın, ba-
kanların evinden trilyonlar çıkıyor.
Din tüccarlığıyla daha fazla halkımızı

kandıramaz. 
Berkin Elvan’ın cenazesin-

deki milyonları birleştiren iki
şey EKMEK ve ADALET’ti. 

Halkımız artık AKP iktida-
rında ekmeğin de adaletin de
olmadığını biliyor... Tam tersine
açlığın da, adaletsizliğinde kay-
nağının AKP olduğunu görüyor. 

Dün AKP’nin yanında yer
alan çok çeşitli kesimler -“yet-
mez ama evet”çileri kastetmi-

yoruz,” iktidar ortağı Fethullahçı-
lardan, işbirlikçi tekellere” bugün
hiçbiri arkasında değil. 

AKP’nin yalnızlaşması hızla bü-
yüyecek. 

Haziran Ayaklanması AKP’nin
sonu için nasıl “başlangıç” olmuşsa,
Berkin Elvan’ın şehitliği de mil-
yonlar tarafından AKP’nin gayri-
meşruluğunun ilanıdır. 

Dün AKP’nin en yakınındakiler
bugün Berkin’in cenazesinde ADA-
LET istedi. 

Ülkemizin dört bir yanında  mil-
yonlar tarafından AKP’nin gayri-
meşruluğu haykırılırken halkımız
UMUDUN, CEPHE’nin Çocuğu
BERKİN ELVAN’ı bağrına bastı. 

Kendi dışındaki her kesimi “mar-
jinal” diye küçümseyen AKP’nin
kendisi marjinaldir. 

AKP’nin iktidarını ayakta tuta-
bilmek için faşist devletten ve bir
avuç çıkar çevresinden başka gücü
yoktur.

Halk Düşmanı AKP, Yüzde 51 Yok
Arkanızda; Bir Avuçsunuz

Tek Meşru Olan Devrimcilerdir!
“Marjinal olan AKP ve Başbakan

Erdoğan’dır!
Katil Erdoğan, Berkin Elvan’ın
cenazesine katılan milyonlara

“marjinal gruplar” diyor.
Cenazeye katılan CHP’lileri de
yasadışı örgütlerin peşine takıl-

makla suçluyor. 
Marjinal olan AKP’dir. 

Resimde görünen yüz binler sizin
“marjinal” dediğiniz örgütün

taraftarı Berkin Elvan’ın cenaze
töreni için gelmişlerdir. 

Berkin Elvan UMUDUN çocuğu-
dur! Cephe’nin çocuğudur.

Marjinal olan AKP, Meşru olan
Cephe’dir. 

KESK ve DİSK’ten
1 Günlük İş Bırakma

Dün Türkiye'nin 32 ilinde gerçekleştirilen eylemler,
bugün de devam etti. Berkin Elvan'ın cenaze töreninin
yapıldığı 12 Mart’ta DİSK ve KESK greve gitti. Öğ-
renciler dersleri boykot ederek eylemlere katıldılar.
Öğle saatlerine kadar müdahale edilmeyen kalabalık
gruba polis saldırdı. Biber gazı ve tazyikli su ile dağı-
tılmaya çalışılan kalabalık, Gezi Parkı direnişi günlerini
anımsattı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’den
Yemekhane’de ‘Ses Çıkarma’ Eylemi: 
Berkin Elvan için üniversitenin yemekhanesinde 'ses
çıkarma' eylemi gerçekleştirildi. Ders yoğunluğundan
bazı öğrencilerin arkadaşlarının Berkin Elvan'ın bugünkü
cenazesine katılamayacaklarını söyleyen grup sözcüsü
bunun için yemekhanede 1 dakikalık 'ses çıkarma'
eylemi yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine ye-
mekhanede bulunan öğrenciler ellerindeki bardak, çatal
ve kaşıkları yemekhanedeki masalara 1 dakika vurarak
eylemlerini gerçekleştirdi. (DHA)



Radikal Gazetesi yazarlarından
Tarhan Erdem, Berkin Elvan’ın ce-
nazesini değerlendirirken “Gezi’de
verilen mesajın çok daha geniş ölçüde
tekrarlanması olayıdır” dedi. 

Haziran  Ayaklanması’nda olduğu
gibi Berkin Elvan’ın şehit düşmesinin
ardından tüm Türkiye çapında hal-
kımız alanlara çıktı. Bir çok yerde
polis ile çatıştı. Haziran Ayaklanma-
sı’nda 20 günlük sürede 3.5 milyon
kişi alanlara çıkarken Berkin’in şe-
hitliğinde iki gün içinde -tam rakamlar
henüz bilinmese de- onlarca il ve il-
çede milyonlarca insanımız alanlara
çıktı. Sadece İstanbul’da her on ki-
şiden birinin yani 1.5 milyon halkı-
mızın Berkin’in cenazesine katılmak
için alanlara çıktığı söyleniyor. 

Cenazeye katılan Gazeteci Aydın
Engin; “Cumhuriyet tarihi boyunca
gördüğüm en kitlesel topluluktu” di-
yor. 

Bir başka gazeteci Aslı Aydın-
taşbaş; “polis yine terör estirdi. Hal-
kımız yine Haziran ayaklanmasında
olduğu gibi her türlü bedelleri göze
alarak direndi.” 

Kesin rakamlar bilinmiyor ancak
bilindiği kadarıyla onlarca lisede,
üniversitede öğrenciler dersleri boykot
etti. ODTÜ’de 10 binin üzerinde öğ-
renci okulu boykot edip yürüyüş
yaptı. Polisle 5 saat boyunca çatıştı.

Özel üniversitelerde öğrenciler
ilk kez boykot gibi bir eylem yaptı. 

DİSK, KESK bir günlük iş bı-
rakma eylemi yaptı. İkisinin de 90’lar-
dan sonra yaptıkları en politik ey-
lemdir. 

Çünkü KESK 1995 Gazi Ayak-

lanması’nda daha önce aldığı
eylem kararını da “provo-
kasyon olabilir” diye iptal
etmişti... Haziran Ayaklan-
ması’nda her ikisi de adeta
ortalıkta yoktu. 

Düzen içinde yer alan,
Haziran Ayaklanması’nda
bile sesini çıkaramayan çok
çeşitli kesimler açıktan AKP
iktidarına karşı Berkin Elvan
için adalet istedi. 

TÜSİAD’tan Sabancılar,
Boynerler gibi işbirlikçi tekellere,
MÜSİAD üyesi AKP’nin ihya ettiği
Ülker Grubuna kadar, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’den faşist MHP’ye
hatta Mehmet Şimşek, Bülent Arınç
gibi AKP milletvekillerine kadar Ber-
kin için başsağlığı mesajları yayın-
ladılar. Daha doğrusu yayınlamak
zorunda kaldılar. 

Nedir Bu Zorunluluk?
“Berkin Elvan’a Adalet İstiyoruz!

Berkin’i Vuranlar Yargılansın” talebiyle
269 gün kesintisiz sürdürdüğümüz
mücadele çok büyük bir meşruluk ya-
rattı. Başından vurulan Berkin Elvan’ın
komada olduğunu, vuran polislerin
hala yargılanmadığını ülke çapında
neredeyse duymayan kimse kalmadı. 

Sadece Türkiye’de de değil, bütün
Avrupa ülkelerinde Berkin Elvan
için sayısız eylemler yapıldı. 

Berkin için adalet istemek tüm
adaletsizliklere karşı çıkmakla eşdeğer
oldu. 

Berkin’i sahiplenmemek  Berkin’i
katleden faşist AKP iktidarının ada-
letsizliğine ortak olmakla eşdeğer
oldu. Onun için iki yüzlülükle de
olsa AKP içinden milletvekillerinden
Cumhurbaşkanı’na, faşist MHP’li
Devlet Bahçeli’ye kadar Berkin için
başsağlığı mesajları yayınlamak zo-
runda kalmışlardır. 

İşbirlikçi tekellerin kaygısı ise
daha farklıdır. 

Sabancılar, Ülkerler... gibi işbir-
likçi tekeller ise esas olarak halkın

öfkesinden korkmaktadırlar. 

Berkin için başsağlığı dileyerek
halkın öfkesini yatıştırmaya çalış-
maktadırlar. 

Onların korkusu halkın öfkesinin
daha da büyüyüp saltanatlarının yı-

ABD’den Berkin Uyarısı: 
ABD’nin Korkusu 
Hiç Bitmeyecek! 

ABD ülkemizden defolup gitme-
den, Cephe varolduğu sürece korkuları
asla bitmeyecektir. 14 Yaşındaki
Berkin Elvan’ın şehitliği de ABD’ye
“uyarılar” yaptırmaktadır. 

ABD İstanbul Başkonsolosluğu,
Berkin Elvan'ın ölümünün ardından
İstanbul'da düzenlenecek  eylemlerle
ilgili olarak ABD ülkemizdeki ajan-
larını bilgilendirdi. Konsolosluğun
internet sitesinden yayınlanan duyu-
ruda, Berkin Elvan'ın ölümünü takiben
İstanbul'da gösteriler düzenleneceği,
gösterilerin saati ve yeri bilinmemekle
birlikte Taksim Meydanı ve Okmey-
danı Hastanesi çevresinde düzenlen-
mesinin beklendiği belirtilerek, Fe-
riköy Mezarlığına yürüyüş düzenle-
neceği, gösteri alanlarından kaçınıl-
ması ve protesto mekanlarının ya-
kınlarındayken dikkatli olunması uya-
rısında bulundu. ABD vatandaşların-
dan, göseterilerin barışçıl amaçlarla
düzenlense bile çatışmaya ve şiddete
dönüşebileceği hatırlatılarak kişisel
güvenlikleriyle ilgili gerekli önlem-
leri almaları istendi. 

Son bir ayda “Berkin’e
Adalet” için 32 eylem

yapıldı. 90 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 90
kişiden kolu, bacağı kırıl-

mayan, kafası gözü patlatıl-
mayan neredeyse tek bir kişi

yok!
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Berkin’in Cenazesinde Milyonları Birleştiren;
Adalet Mücadelemizin Yarattığı Meşruluktur



kılmasıdır. 

Bu arada ABD de, Berkin'in
şehit düşmesinden sonra kon-
solosluk aracılığıyla Türki-
ye'deki vatandaşlarına dikkatli
olma çağrısı yaparak; gösteri-
lerin barışçıl olduğunu ama
şiddete dönüşebileceği ihtima-
linin ciddi olduğunu ve dikkatli
olunması gerektiği ilanını yaptı. 

Berkin hem oligarşiye, hem
de emperyalizme suçüstü yap-
mıştır. Denizli, Samsun-Bafra,
Kayseri gibi yerler de olmak
üzere ülkenin hemen hemen
dört bir yanındaki direnişler
oligarşiye tepkilerin kitleselliği,
düşmanın hem korkularını bü-
yütüyor, hem de saldırı prog-
ramını bozuyor. 

Cenaze için DİSK'in bir
milyon kişiye iş bıraktırma
çağrısı, ÇHD'nin mahkemeleri
boykotu, genel bir direnişi işa-
ret ediyor. Berkin'le ilgili kam-
panyamız dışımızdaki kitleleri
de sarıp sarmalayarak radikal-
leştiriyor. İşçi, memur, mü-
hendis, avukat, sanatçı vs alan-
lardaki toparlanmalarımız, ge-
lişimimiz açısından kalıcı bir
güç oluşturacaktır. 

Berkin’in şehitliği AKP’ye
karşı her kesimi birleştirdi...

Bir ayda 90 gözaltı ver-
dik...otuz iki eylem yaptık...sa-
dece İstanbul’da..90 gözaltının
sekseni yaralı...

Kırık, yanık, ciddi yaraları
olan insanlarımız var. 

Edirne’den Ankara’ya
Avusturya’dan İsviçre’ye ka-
dar.. yaklaşık otuz eylem daha
yapıldı...

Bugün yaklaşık birbuçuk
milyon insanın katıldığı söy-
leniyor  cenazeye...yani sadece
AKP karşıtlırını değil Halk
Cephesi’nin büyük sahiplen-
mesidir bu cenaze...

Berkin vuruluğundan beri
şehitler  tutsaklar verdik
tabii..bunun  yarattığı bir kit-
leselliktir. 

Devrimci memurlar, 27 Ocak 2014
gecesi tahliye oldular.

O gece, Kandıra 2 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi'nin önü görülmeye değerdi.
Haliyle biz göremedik. Ama slogan ses-
lerini duyduk ve coşkuyla eşlik ettik.

Bulunduğumuz hapishanede tutsak
devrimci memurlar coşkuluydu. Sekizi
tahliye oldu. Ve halkımız, Kamu Emek-
çileri Cephesi, yoldaşlarını karşılamaya
geldiler. 

Gece yarısı ard arda patladı sloganlar:
Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz! Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kav-
ga! Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur! Emekçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız!..

Devrimci memurların tutsak alın-
masının ve bir yıl hapishanede tutul-
masının nedeni, yukarıdaki sloganlarda
ifadesini bulan devrimci düşüncelere
sahip olmalarıydı.

Onlar devletin kapıkulu, faşizmin
“akil insanı” olmayı reddedip Elmas
Yalçınlar’ın, Satı Taşlar’ın, Ayşenur
Şimşekler’in mücadele bayrağını dal-
galandırdılar. “Suçları” buydu

İşte bu yüzden iradelerini kırmak,
burunlarını sürtmek için tecrit hücrelerine
kapadı faşizm onları. Mevcut yasalara
göre “suç” bile olmayan iddialarla ve
mevcut olmayan bir CD’ye dayanarak
bir yıl F Tipi hücrelerde tuttular.

Ne için?

Devrimci memurları onurlu,
umutlu, coşkulu emekçiler ol-
duklarına pişman etmek için

Peki, sonuç ne oldu?

Sorunun cevabı yukarıdaki
sloganlarda vardır: Bedel Öde-
dik Bedel Ödeteceğiz! Mahir
Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar
Savaş!..

Gece yarısı, içerisi ve dışarısıyla
F Tipinin üstünde işte bu sloganlar
yükseldi. Kamu Emekçileri Cep-
hesi ve Özgür Tutsaklar, tek bir
yürekle haykırıyorlardı şiarlarını. 

Sonra, halay çekmeye başladı
dışarıdakiler.

Ya içerdekiler?

27-28 Ocak gece yarısı, F
Tipi duvarlarının hiçbir hükmü

kalmamıştı. Aklımıza Küba Devrimi’nin
önderi Fidel Castro’nun “Tarih beni
beraat ettirecektir” başlıklı savunma-
sında dile getirdiği şu düşünceyi getiren
bir zamandı yaşanan:

“İnsanlar bir kere aynı ideali yü-
rekleri taşımaya görsünler, artık hiçbir
kuvvet onları birbirlerinden ayrı tuta-
maz. Ne hapishanenin kalın ve yüksek
duvarları, ne de mezarlarını örten top-
rak yığınları! Tek bir ilke, tek bir anı,
tek bir ruh, tek bir duygu onlara umut
ve kuvvet verecektir”

İşte o gece halkın yenilmezliği bir
kez daha damgasını vuruyordu zamana.
Büyük Direnişimizle tecrit-teslimiyet
saldırısını ezip geçen 122’lerimizin zafer
bayrağıydı geceye dikilen.

Devrimci memurlar, bedeli tutsaklık
olan irade çarpışmasından zaferle çık-
tılar.

Ve gelip F Tipinin kapısında, dosta
düşmana ilan ettiler: Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz!..

Bir yıl boyunca tecrit hücrelerine
kapatılıp dayatılan düşünce değişikliği
saldırısına, gereken cevabı verdiler: Ma-
hir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!..

Devrimci memurlarımıza onurlu mü-
cadelelerinde başarılar diliyoruz. Sizler
umudu büyütmeye, bizler onuru savun-
maya devam edeceğiz

ÖZGÜR TUTSAKLAR

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Devrimci Memurlara             
Onurlu Mücadelelerinde 

Başarılar!

BERKİN’İN HESABINI SORANA KADAR SUSMA TÜRKİYE!..14

Yürüyüş

16 Mart
2014

Sayı: 408



BERKİN UYANAMADI
TÜRKİYE UYANDI

İstanbul’da 3 Milyon Kişi 
Berkin Evladını 

Ölümsüzlüğe Uğurladı



BERKİN'İN ÖLÜM EMRİNİ VEREN KATİL, HIRSIZ,
HALK DÜŞMANI AKP'DEN HESAP SORACAĞIZ!



269 gündür faşizme karşı dire-
niyordu Berkin. Komadaydı Berkin...
14 yaşında vuruldu. 15 yaşına has-
tanede komada girdi. Umudun ço-
cuğu halkın da umudu oldu. Uya-
nacak yine barikatların, yürüyüşlerin
en önünde olacaktı. Yoldaşlarıyla
omuz omuza halaya duracaktı... 

O bir Cepheli’ydi... Halkın Umu-
duydu... 

Uyanacaktı... Tüm Türkiye onun
uyanmasını bekledi... 

Berkin Elvan direnişinin 269.
gününde uyanamadı: Şehitler ker-
vanına katıldı. 

Berkin Uyanamadı,
Tüm Türkiye Uyandı!
Berkin İçin Ayağa Kalktı!

Berkin Elvan'ın şehitlik haberi
duyulduktan sonra halk işini gücünü
bırakıp Berkin'i uğurlamak ve ka-
tillerden hesap sormak için mey-
danları doldurdu. Umudun çocuğu
Berkin artık milyonların da çocu-
ğuydu...

İstanbul
Okmeydanı: Berkin Elvan şehit
düştükten sonra 11 Mart’ta Okmey-
danı halkı ertesi gün yapılacak cenaze
töreninde güvenliği sağlamak için
mahallenin tüm girişlerine barikat
kurdu. Barikatların başında da ço-
ğunluğunu gençlerin oluşturduğu in-
sanlar ateşler yakarak mahalleyi ko-
rudu. Okmeydanı halkı da sahipsiz
bırakmadı, çayları demledi, yiyecek
getirdi. Barikatların başından slo-
ganlar, marşlar ve türküler hiç eksik
olmadı. Yine akşam saatlerinde yüz-
lerce kişi mahalle içerisinde kitlesel
bir yürüyüş yaptı. Okmeydanı slo-
ganlarla sürekli inledi. Bu şekilde
Okmeydanı sabahı karşıladı. Ok-
meydanı esnafı 2 gün kepenk ka-
patma kararı aldı.  

Sabah Berkin Elvan’ın cenazesine
katılmak için halk akın akın mahal-
leye gelmeye başladı. Okmeydanı
kalabalıklaşmaya başladı. Herkes
işini, okulunu bırakıp geliyordu. Li-
seliler pankartlarını açarak kardeşleri
Berkin’e koşuyordu. Anneler, babalar
evlatları “Berkin Elvan Yaşıyor” di-

yerek Berkin’e koşuyordu.

Berkin'i sahiplenen ve cenazeye
gelen herkesi Berkin Elvan barikatları
karşıladı. 

Okmeydanı çevresindeki yollar,
metrobüs yolu on binlerle doldu
taştı. Cenaze törenine gelen halk,
her yerde Cepheliler tarafından kar-
şılanarak Cemevi'ne yönlendirildi.
Okmeydanı girişlerinde halkı Cep-
heliler’in barikatları karşıladı. Anma
saat 12.00’da Okmeydanı Cem-
evi'nde yüzbinlerin katılımıyla ya-
pıldı. Anmadan sonra cenaze Feriköy
Mezarlığı'na doğru yola koyuldu.
Yüzbinlerce insan cenazeyle birlikte
hareket etti. E5 boyunca Okmey-
dan'ndan yürüyen yüzbinler Şişli
Meydanı girişini hınca hınç dolduran
yüzbinlerle buluştu. Milyonlarca in-
san "Katil Erdoğan" sloganı attı.

Cenazenin arkasında halk seli
vardı. Halk kendi evladını uğurlamak
için geldi. Cenaze mezarlığa ulaştı-
ğında katılımın yaklaşık olarak 3
milyon kişi olduğu bildirildi.

Taksim Dayanışması, Feriköy’de-
ki toprağa verme töreninin ardından

BERKİN’İN HESABINI SORANA
KADAR SUSMA TÜRKİYE!..

HESABINI SORACAĞIZ
HALKIN ADALETİYLE 

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN 
TÜM TÜRKİYE’DE 

MİLYONLAR BİRLEŞTİ



Gezi Parkı’na gidip karanfil konması
için çağrıda bulundu. Gezi Parkı'na
karanfil bırakmaya, Berkin'in katil-
lerini protesto eden halka polis az-
gınca saldırdı. Saldırıda birçok kişi
yaralandı. Halk saldırılara rağmen
dağılmadı. Taksim'e çıkan bütün yol-
larda çatışma devam etti.

Gazi: Halk Cepheliler 12 Mart’ta
Gazi katliamı şehitlerini ve direnişi
anmak için Gazi Mahallesi'nde anma
düzenledi. Anmanın bitiminde an-
maya katılan 1500 kişi Berkin El-
van'ın cenazesine katılmak için Gazi
Mahallesi'nden Okmeydanı’na geç-
ti.

Sarıgazi: 6 Mart'ta Sarıgazi halkı
Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde bir
araya gelerek Vatan İlköğretim Oku-
lu’nun önünden Sarıgazi merkeze
yürüdü ve gece 03:00’a kadar oturma
eylemi yaptı. Oturma eyleminin ar-
dından ateş yakarak halaylar çekti-
ler.

7 Mart günü saat 20.00’da Vatan
İlköğretim Okulu önünden başlayarak
Demokrasi Caddesi’nden Sarıgazi
merkeze yürüyen halk ateş yakarak
halaylar çektiler.

Taksim: 8 Mart günü Halk Cep-
heliler Taksim Anıtı önünde Berkin’in
sesi oldular. Saat 16.00’da anıtın
önünde “Diren Berkin Hesabını So-
racağız” pankartını açan Ali Ekber
Durgun ve Melihcan Yılmaz,
AKP’nin katil polisleri tarafından
işkenceyle gözaltına alındı. Hemen
ardından Furkan Akbaş ve Eren Yıl-
maz aynı pankartı açarak anıta yü-
rüdüler. Yine işkenceyle gözaltına
alındılar. Ve yine aynı pankart açıldı
anıtın önünde. Bu eylemde de Fırat
Cem Karatağ işkenceyle gözaltına
alındı.

Bu üç eylemde de halk, Halk
Cepheliler’i ve Berkin’i sahiplendi.
Polise tepki gösteren insanlar, gö-
zaltıları da engellemeye çalıştı. Slo-
ganlarla bu eylemlere destek verdi-
ler.

Halk düşmanları, baktıkları her
yerde artık Berkin’i görecekler. Bun-
dan sonra geceler Berkin, gündüzler

Berkin olacak. Adaletimiz, halk düş-
manları için kıyamet olacak.

İzmir: Halk Cephesi Haziran Ayak-
lanması’nda evinden ekmek almak
için çıkan ve katil polisler tarafından
hedef gözetilerek başından vurulan
ve 269 gün komada yaşam mücade-
lesi veren Berkin Elvan’la  ilgili Gü-
zeltepe Mahallesi’nde “Berkin Elvan
Ölümsüzdür ve Cephe” yazılamaları
mahallenin birçok yerine 11 Mart
günü nakşedildi. 

Ankara: 7 Mart akşamı saat
20.00’da Berkin Elvan’ın sağlık du-
rumu ile ilgili Yüksel Caddesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler basın açıklaması
düzenledi.10 Liseli Dev-Genç’linin
düzenlediği basın açıklamasında “Di-
ren Berkin Dev-Genç  Seninle’’ oza-
litinin arkasında  onlarca insan slo-
ganlara eşlik ederek, basın açıkla-
masına destek verdi.

11 Mart günü Berkin Elvan’ın
şehit düşmesinin ardından Halk Cep-
hesi ve Ankara Dayanışması’nın çağ-
rısıyla Kızılay Güvenpark'ta binlerce
insan 15'inde devletin öldürdüğü
Berkin için bir araya geldi. Polisin
çok şiddetli saldırısıyla onlarca insan
yaralandı ve 40'ın üzerinde gözaltı
yaşandı. 

Antalya: Haziran Ayaklanması’nda
Berkin Elvan'ı kafasına attığı gaz fi-
şeği ile vuran polisin aylardır yapılan
eylemlere rağmen açıklanıp yargı-
lanmaması üzerine, Halk Cephesi
Antalya'dan İstanbul'a “Berkin Elvan
İçin Adalet” yürüyüşü başlattı. 8
Mart günü Attalos Meydanı’nda ya-
pılan eylemde katillerini kahraman
ilan eden faşist AKP iktidarının ada-
letsizlikleri, hastalanarak, donarak,
polis kurşunları ve gaz fişekleri ile
ölen çocuklar anlatıldı. Eylemde
açıklamayı yapan Mehmet Ali Uğur-
lu, adaletsizliği teşhir etmek ve Ber-
kin'i vuran polisin açıklanarak yar-
gılanması için adalet yürüyüşünü
başlattıklarını duyurdu. Adalet için
Berkin Elvan'a yürüyen Halk Cep-
heliler ilk gün 35 km yol yürüdüler. 

Berkin Elvan’ın şehit düştüğü ha-
beri, Adalet için yürüyen Halk Cep-

Antalya

Ankara

Taksim



heliler’e Bucak ilçesinde dinlendikleri
öğrenci evinde ulaştı. Bucak, Burdur
arasındaki 42 km’lik yolu yolda rast-
ladıkları kar yağışına rağmen aşarak
akşam 21.30 civarında Burdur’a
ulaştılar. Halk Cepheliler 11 Mart
günü Burdur Meydanı’nda yapacak-
ları basın açıklamasından sonra Ada-
let için Berkin Elvan’a Afyon üze-
rinden devam edecekler.

Berkin Elvan’ın şehitlik haberi
öğrenildikten sonra Antalya’da ve
tüm ülkede ortak bir hareketlilik
başladı. 11 Mart’ta Akdeniz Üni-
versitesi'nde öğrenciler yürüyüş yaptı.
Yürüyüşün özel güvenlik tarafından
engellenmesi üzerine çatışma ya-
şandı. Bununla beraber liseliler At-
talos meydanında, analar ise ekmek
alıp Cumhuriyet Meydanı’nda oturma
eylei yaptı.

Akşam saatlerinde Kışlahan ve
Halk Bankası önünde toplanan 2
bin kişi Berkin’in resimleriyle eylem
yaptı. “Berkin Elvan Ölümsüzdür",
"Berkin İçin Adalet İstiyoruz", "Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza", "Katil
Polis Hesap Verecek", "Anaların Öf-
kesi Katilleri Boğacak”, sloganları
atıldı. Faşizme karşı öfke vardı.

Yavaş yavaş yürüyen eylemciler
Kışlahan havuz yanına geldiğinde
çevik kuvvetin çevrelerine yerleşti-
ğini görünce polise yöneldi. Atılan
gaz fişekleri halkın öfkesini daha
fazla artırdı. Bunun karşısında polis
geri çekildi. Sloganlarla Cumhuriyet
alanına ulaşıldığında halk alana sığ-
madı. Eyleme katılan insanlara pol-
islerin saldırması üzerine çatışma
yaşandı.  Bir süre çatışma yaşandıktan
sonra eylem sona erdi. 

Burdur: Berkin Elvan’ın şehit
düştüğü haberi, "Adalet için Ber-
kin’e" yürüyen Halk Cephelilere
Bucak ilçesinde dinlendikleri öğrenci
evinde ulaştı. Acıları, üzüntüleri ve
öfkeleri haberi teyit etmek için aç-
tıkları telefondan da hissediliyordu.
Bir an önce Berkin’e ulaşmak iste-
seler de daha güzergâhlarının ilk
iline dahi ulaşmadıkları için hemen
yola çıktılar. Bucak, Burdur arasın-
daki 42 km’lik yolu, yolda rastla-
dıkları kar yağışına rağmen aşarak

akşam 21.30 civarında Burdur’a
ulaştılar. Halk Cepheliler 11 Mart
Çarşamba günü saat 11.00’de Burdur
Meydanı’nda yapacakları basın açık-
lamasından sonra Adalet için Berkin
Elvan'a ulaşmak için Afyon üzerinden
devam ettiler.

Duyanlar duymayanlara Berkin’in
şehit düştüğü haberini verdiler. Ak-
deniz Üniversitesi’nde öğrenciler de
yürüyüş yaptılar. Yürüyüşlerinin özel
güvenlik tarafından engellenmesine
karşı bir süre çatışma çıktı. Çatış-
manın ardından öğrenciler dağıldı.
Acı haberi alan liseliler de Attalos
meydanında oturma eylemine başladı.
Yine Cumhuriyet Meydanı’nda ise
ekmek alıp, hazırladıkları dövizlerle
analar oturma eylemi yaptılar.

Akşam saat 18.30’da ise Kışla-
han-Halk bankası önünden başlayıp
Cumhuriyet Meydanı’na kadar Ber-
kin’in resimlerini alıp gelen 2 bini
aşkın kişiyle birlikte eylem yapıldı.
Atılan sloganların ardından halk,
CHP’lileri aralarına almak istemedi.
Kısa bir tartışma yaşandı.

Sloganlarda faşizme karşı öfke
vardı. Eylemciler toplanma yerine
sığmadı. 

Alanda sabah annelerin başlattığı
oturma eylemi devam etti. Burada
yapılan basın açıklamasında Ber-
kin’in 14 yaşı, 16 kiloluk bedeni ile
269 gündür faşizme karşı direndiği
anlatıldı. Berkin’i fiziksel olarak
kaybetsek de direnişi ile mücadele-
mizde hep olacağı duyuruldu. İs-
tanbul’da Berkin’i bekleyenlere dahi
tahammülsüzlüğü faşizmin acizliği
olduğu ve "Berkini kaybettik ama
adalet mücadelemiz devam ediyor"
denilerek, şu anda 5 insanın Berkin
Elvan için Adalet yürüyüşünü Burdur
yolunda tipiye yakalansalar da sür-
dürdükleri duyuruldu.

Eylem saygı duruşu ve söylenen
marşlardan sonra sloganlarla bitirildi.
Kitle uzun bir süre daha alanda kaldı.
Polisin alan çevresine gelmesi ile
yaşanan gerginlik sonucu gaz fişekleri
atan polisle çatışma yaşandı. Çatış-
madan sonra kitle dağıldı.

Adana: 9 aydır komada olan Ber-

kin için adalet istiyoruz eylemi her
hafta olduğu gibi İnönü Parkı’nda
yapıldı.

9 Mart günü İnönü Parkı’nda ya-
pılan eylemde Berkin’in sağlığı hak-
kında bilgi verilerek Berkin’in ko-
maya girmesine neden olan katil
polislerin cezalandırılması istendi. 

Gaziantep:Antep Demokrasi Plat-
formu ve Antep Dev-Genç'in çağrı-
sıyla 11 Mart'ta Gaziantep Üniver-
sitesi'nde toplanan 3 bin kişilik kitle
şehit düşen Berkin Elvan için slo-
ganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sı-
rasında Faşist AKP’nin seçim büro-
sunda asılı olan Katil Tayyip Erdo-
ğan’ın pankartları yırtıldı.

Eylemin başladığı alana dönmek
üzereyken AKP’nin katil polislerinin
tahrikleriyle kısa süreli gerginlik ya-
şandı. 12 Mart'ta Düztepe Mahallesi
Cemevi'nde Berkin Elvan’ın temsili
cenaze töreninin çağrısıyla eylem
iradi olarak bitirildi.

Kırklareli: Kırklareli halkı şehit
düşen Berkin Elvan’la ilgili 11
Mart’da eylem yaptı. Dingiloğlu
Parkı önünde toplanan halk Anıt
Park’a kadar yürüyüş düzenledi. Yü-
rüyüş boyunca “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Berkin'in Hesabını Halk
Soracak”, “Berkin’in katili AKP’nin
Polisi”, “Berkin'in Hesabını Dev-
rimciler Soracak” sloganları atıldı.
Açıklamanın ardından eylem sona
erdi. Eyleme 1500 kişi katıldı. 

Balıkesir: Balıkesir'de Berkin'in
şehit düştüğünün öğrenilmesinin ar-
dından Balıkesir Dev-Genç, BAL-
DEP eylemine katılma çağrısı yaptı.
Uğur Mumcu Meydanı’na toplanan
halk sloganlarla öfkelerini haykırdı.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı açık-
lamadan sonra Ali Hikmet Paşa Mey-
danı’na sloganlar, alkışlar, ıslıklar
eşliğinde yürüdü. Meydana varıldı-
ğında kitle yaklaşık 3 bin kişi oldu.
Kısa bir açıklama ve sloganlardan
sonra Dev-Genç'liler slogan atmaya
ve insanları orada tutmaya devam
etti. Burada Grup Yorum'un şarkı-
larının söylenmesinin ardından eylem
sona erdi. 



Dersim
11 Mart günü Dersim Halk Cephesi
bi raraya gelerek katil AKP'nin
önüne yürüdüler. Ellerinde, “Berkin
Elvan Ölümsüzdür, Hesabını So-
racağız” pankartı ve “Berki Elvan
Onurumuzdur” sloganlarıyla yü-
rüdüler.

AKP önünde yapılan açıklama-
da, hastane önündeki saldırılara
değinilerek “Bugünden itibaren
Berkin Elvan’ı katledenlere uyku
yok! Bu düzende adaletin olmadı-
ğını biliyoruz, o yüzden Berkin
Elvan’ın katillerinden ancak halkın
adaleti hesap sorabilir ve soracaktır”
denildi. 

Hozat: Halk Berkin için sokaklara
indi. “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuran Polisleri Açıklayın-Dersim
Halk Cephesi” pankartını açarak
Hozat Meydanı’nda yürüyüş dü-
zenlendi. Hozat’taki devrimci ya-
pıların da destek verdiği eyleme
300’e yakın kişi katıldı. 

Eylemde okunan açıklamada,
“Sen rahat uyu Berkin Elvan, 269
gün bizlere umut saçtın. Bu umut
Anadolu’nun her tarafında isyanın
adı olan Dersim’de de yankılana-
cak” denildi.

Ovacık: Berkin Elvan için Der-
sim’de bir başka eylem de Ovacık’ta
yapıldı. Öğle saatlerinde, Halk Cep-
heliler eyleme çağrı için el bildirisi
ve Konutlar Mevkinde sesli anons-
lar yaptı. 11 Mart günü Turistik
Otel önünde toplanan kitle Belediye
önüne kadar yürüdü. Ovacık Bele-
diye binası önünde yapılan açıkla-
mada “Berkin’in ölümü, uyuyanları
sarsan bir deprem, karanlığı ay-
dınlatan bir ışık olacak” denildi. 

Berkin Elvan da Ovacık çocuk-
larından birisidir denilen açıkla-
manın ardından tüm Gezi şehitleri
ve devrim şehitleri adına bir daki-
kalık saygı duruşu yapıldı. Açık-
lamadan sonra dilek balonlarıyla
Berkin Elvan'a selam gönderildi.
Eyleme 1000 kişi katıldı.

Berkin Elvan'ın şehitlik habe-
rinden sonra Dersim Merkez ve

ilçelerde yapılan açıklamalardan
sonra akşam saatlerinde polis ka-
rakolunun önünde bekleyen TOMA
ve karakola atılan taşlarla çatışma
başladı.

Atılan taşlarla birlikte TOMA
kitleye basınçlı ile ve gaz bombaları
ile saldırdı. Kitle yollara barikat
kurarak polis karakolunun önündeki
polislerle çatışmaya devam etti.
TOMA’nın üzerine çıkarak su sık-
ması engellenmeye çalışıldı. TO-
MA’nın dibine girerek kürekle ay-
naları parçalandı. Çatışmada polisin
attığı gaz bombası sonucu bir kişi
bacağından, bir kişi de yerden seken
gaz bombası sonucu başından hafif
şekilde yaralandı. Saatlerce süren
çatışmaya 2000 kişi katıldı.

Edirne: Berkin Elvan’ın şehit
düşmesinin ardından akşamüstü
Zübeyde Hanım Parkı’nda toplanan
kitle AKP’ye doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş AKP önüne kadar sürdü.
Yüzlerle başlayan yürüyüş binlere
döndü. Yaklaşık 5 bin kişi oldu.
Dev-Genç’lilerin çadırının önünden
geçerken direnişleri alkışlandı.
AKP’nin önüne varıldığında yolda
oturma eylemi başladı. Yarım saatlik
oturma eyleminin ardından Zübeyde
Hanım Parkı’na geri yürünerek ey-
lem sona erdi. 

11 Mart günü Edirne Dev-Genç
umudun çocuğu Berkin Elvan için
yazılamalar yaptı. Berkin'in hesa-
bının sorulacağı ve katillerin halkın
adaletinden kaçamayacağı bildirilen
yazılamalarda ''Berkin Elvan Ölüm-
süzdür!'' ve ''Berkin'in Hesabını
Soracağız! - Dev-Genç '' denildi. 

11 Mart günü Trakya Üniversi-
tesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde, di-
reniş çadırının yanında Berkin için
eylem yapıldı. Eylemde “Berkin
Elvan Ölümsüzdür ve solerler yük-
seldi, atıldı. 

Eskişehir: 11 Mart günü Eski-
şehir halkı Espark önünde topla-
narak AKP’ye yürümeye başladı.
Yürüyüş sırasında AKP seçim bay-
rakları söküldü. Çevreden insanlar
evlerinden destek verdiler. Kara-
kolun önüne gelindiğinde “Polis

Hozat

Ovacık

Dersim

Adana



Simit Sat Onurlu Yaşa” “Katil Polis
Hesap Verecek” sloganları yükseldi.
Cepheliler  “Katil Polis-Cephe” ya-
zılamaları yaptı. Binlerce kişi Yunus
Emre Caddesi’nde Ali İsmail’in kat-
ledildiği sokaklardaydı. Polis barikat
kurmuş bekliyordu. Basın açıklama-
sının AKP önünde yapılmasına izin
verilmeyince halk polisi taşlamaya
başladı. Polis önce TOMA’yla ey-
lemcilere saldırdı. Buna rağmen kitle
dağılmayınca çok sayıda plastik mer-
mi, gaz ve ses bombaları ile halka
saldırdı. Saldırı esnasında bir çok
insan yaralandı. Halk iradi olarak
Espark’a çekildi. Gecenin geç saat-
lerine kadar barikatın önünde yakılan
ateşin etrafında halaylar çekildi. Daha
sonra Berkin’in en sevdiği Grup Yo-
rum marşları söylendi. 

Kocaeli: Kocaeli Dev-Genç'liler;
11 Mart günü İzmit Cumhuriyet Ço-
cuk Parkı'nda Umudun Çocuğu Ber-
kin Elvan için 4 saatlik oturma eylemi
yaptılar. 8 kişinin katıldığı oturma
eylemi boyunca sloganlar atıldı, marş-
lar söylendi, halkı bilgilendirmek
için sık sık sesli duyurular yapıldı.
Oturma eylemi yapılan açıklama ile
sona erdi. 

Kocaeli Dev-Genç’liler; oturma
eyleminden sonra Berkin Elvan Yü-
rüyüşü'ne katıldılar. Yürüyüş Cum-
huriyet Parkı'ndan başlatılarak AKP
binasının önüne kadar sürdü. Polisin
biber gazı ve tazyikli su ile saldırması
sonucu bir süre polisle çatışma oldu.

Malatya: 10 Mart günü Malatya
Haklar Derneği’nin çağrısı üzerine
bir araya gelen demokratik kurumlar
268 gündür Okmeydanı SSK Hasta-
nesi’nde yatmakta olan ve her geçen
gün durumu biraz daha ağırlaşan
Berkin Elvan için eylem yaptı. Ma-
latya merkez Postane Meydanı’nda
yapılan eylemde AKP’nin faşist po-
lisine de tepki gösterildi.

Mersin
11 Mart günü Mersin Kazanlı'da 4
Cepheli mahallelerde sesli duyurularla
dolaşarak halkı Berkin Elvan için
Kazanlı Meydan(a çağırdı. Kazan-
lı’daki dernekten meydana kadar slo-

ganlarla yürünen eylemde meydana
gelindiğinde halk da toplanmıştı.
Berkin Elvan'ın nasıl vurulduğunu,
nasıl şehit düştüğünü ve hesabının
sorulacağını anlatan kısa bir konuş-
manın ardından halk tekrar Kazanlı
derneğe sloganlarla yürüdü. Derneğin
önüne gelindiğinde halk açlık grevine
sloganlarıyla destek verdi. Yaklaşık
yarım saat süren eyleme 70 kişi ka-
tıldı.

Tarsus Yarenlik (Özgürlük) Ala-
nı’nda 12 Mart 2014 öğle saatlerinde
Berkin Elvan için yapılan ve tek ki-
şiyle başlayıp kısa sürede 17 kişiye
ulaşan bir saatlik oturma eylemi ya-
pıldı.

12 Mart  günü Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy (merkez) Kampüsü’nde
Mersin Üniversitesi öğrencileri Berkin
Elvan’ı uğurlamak için yürüyüş yaptı. 

Kafelerin olduğu yerden sesli du-
yurularla öğrenciler eyleme çağırıldı.
Daha sonra hep birlikte Fen-Edebiyat
Fakültesi ve yemekhaneye yüründü.
Yemekhanede çekilen ajitasyonun
ardından kitle İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’ne doğru sloganlarla
yürüdü. Her fakülteden kitleye öğ-
renciler katıldı. Daha sonra Cumhu-
riyet Meydanı’na yürünerek orada
basın açıklaması okundu.

Okunan açıklamada Berkin’in ka-
tillerinin bilindiği ve Berkin’in he-
sabının sorulacağı, halk düşmanlarının
halkın adaletinden kaçamayacağı
söylendi. Yüzü aşkın öğrencinin ka-
tıldığı eyleme Eğitim-Sen’li hocalar
da destek verdi. Açıklamanın ardından
10 dakikalık oturma eylemi yapıldı.

Yazılı Açıklamalar...
Berkin Elvan’ın şehit düşmesinin

ardından bir çok demokratik kurum
ve örgüt yazılı açıklamalar yaparak
Berkin için başsağlığı dilediler ve
adalet istediler. 

Ankara Halk Cephesi, Gençlik
Federasyonu, Samsun Dev-Genç,
Halkın Hukuk Bürosu, Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi Berkin Elvan’ın şehit düşmesinin
ardından yazılı açıklamalar yaptılar. 

Kocaeli

Mersin

Malatya

Eskişehir

Edirne



Leiseliyiz Biz

269 gün acı, öfke, umut, kosko-
ca  üç mevsim, Berkin uyurken yap-
rak döktü ağaçlar, beyaza büründü dün-
ya, Berkin hala uyuyor. Tarih 16 Ha-
ziran 2013 yüreğinde umutla Berkin
Elvan ve karşısında küçük yaştan beri
tanıdığı liseli Dev-Genç’li Sezgin
Enginlerin, İrfan Ağdaşların katilleri.
Bu katiller günlerce insanları ülkenin
dört bir tarafında gaza boğmuştu,
halk çocuklarını katletmişti. Halk düş-
manlarının ellerinde teknoloji, gaz si-
lahları, TOMA’lar, Berkin ve arka-
daşlarının yüreğinde, umut ve öfke.
Korktular Berkin’den korktular o ter-
temiz düşlerinden. Düşlerinde adalet
vardı, korktular adalet özleminden
ve kafasından vurdular çaresizce Ber-
kin’i kafasından. Ama yanıldılar yine
Berkin’i vurmakla bitmedi umut,
bitmez asla. Onların anlayamadıkla-
rı bir şeydir çünkü halkımızı, Ber-
kin’in sıra arkadaşlarını harekete ge-
çiren sevgi. 9 Eylül’de, 16 Kasım’da
umudu bitiremiyeceklerini gösterdiler
bir kez daha vatanını satanlara. Ber-
kinimizle uyuyor Berkinimizle uya-
nıyoruz, 7 Mart’a Berkin’in durumu-
nun kötüye gittiğini öğrendik. Hemen
hastaneye akın etti liseliler. Endişeyle
beklemeye koyuldular ve hala bekli-
yorlar. 269 gündür bekledikleri gibi,
gece uykularından, sıcak bir yataktan
fedakarlık ederek, sabah okula gittik-
ten sonra geri dönüyorlar hastaneye.
Orası liselilerin mevzisi oldu 269 gün-
dür, Berkin uyudukça da olmaya de-
vam edecek. Halk düşmanları, haz-
medemediler bu sahiplenmeyi, ye-
nilgilerinin kanıtıydı bu sahiplenme.
Ve saldırılar sabah 6:30’da, 10 Mart
gününde hastane önünde bekleyen
insanlarımıza. 10 arkadaşımızı göz-
altına aldılar. Üç maymunu oynama-
mızı istediler, kabul etmedik, suçla-
rını yüzlerine haykırmaya devam et-
tik.

Saldırıyı duyan liseliler akın etti
hastaneye. Liseli Dev-Genç’liler ola-

rak, kanıyla umudu çarşaflara yazan
Sezgin Enginler’in yoldaşları Ber-
kin’in katillerini açıklamadığı sürece
ellerimiz halk düşmanlarının yaka-
sından düşmeyecek. Bedel ödemekse,
her daim bedel ödedik, katiller saldır-
dıkça Liseli Dev-Genç’lilerden kork-
maya mahkumlar .

***

Kara Kaşlı
Esmer Yoldaşım... 

Berkin, bizim Berkinimiz ...  269
gün ölüme direndi. Oligarşinin katil
polisine  gösterdi ki bizim çocukla-
rımız  15 yaşında yürekleri Cevahir,
yürekleri Mahir...  Ölüm oruçlarında
şehit verdiğimiz teslim olmayan yıl-
mayan direnişçilerimiz gibi o da di-
renişin umudu oldu. Ekmek almaya
giderken kafasından hedef alarak hır-
sız katil AKP iktidarının  eli kanlı po-
lisi tarafından hunharca, alçakça vu-
ruldu.    UMUDUN ÇOCUĞU Ber-
kin ölümsüzlüğe ulaştı, o emperya-
lizme ve faşizme karşı kurtuluş mü-
cadelesinde bir sıra neferi. 

Berkin Elvan’ın Liseli Dev-Genç
tarihinin haklı mücadelesi içinde yer alıp
Kahraman Altunların, İrfan Ağdaşların
kurduğu  yolu yolumuz yaptık.

Gördük ki bizim çocuklarımız er-
ken yaşta olgunlaşıyor, büyüyor kav-
ganın tam ortasında. Liseli Dev-
Genç tarihini halkla birlikte örüyor şe-
hitlerimizin kültürüyle savaşıyoruz.

İşte bu yüzdendir vurulmamız, ya-
kılmamız, katledilmemiz. Bugün
Berkin'in cenazesinde gördük ki, halk
için savaşıp halkın yanında olanlara
halk sahip çıkıyor.

Berkin'i uğurlamaya gelen mil-
yonlarca insan bunu gösterdi. Mil-
yonlarca insan hep bir ağızdan haykırdı
"Faşizme ölüm!" "Kati l  hırs ız
Tayyip" diye.

Faşist katil AKP iktidarı alçak po-
lisin, istediği kadar kahraman olarak

göstersin gerçekler ortadadır. Polisin
elinde bebeklerin, çocukların, halkların
kanı vardır. Bu onların yanına kal-
mayacak. Bizler Liseli Dev-Genç'li-
ler olarak Berkin’in ve katledilen sa-
kat bırakılan onlarca kişinin hesabı-
nı soracağız katil devlet bunun hesa-
bını Liseli Dev-Genç'lilere verecek.

Diren Berkin Liseli Dev- Genç Seninle

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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Berkin Elvan seni mevsimlerdir uyu-
tanlar ve katline neden olanlar emin ol
rahat yüzü görmeyecek, huzur nedir bil-
meyecekler, tek gözleri açık yatacaklar.
Er ya da geç hesabı sorulacaktır. Sadece
sana o gaz fişeğini sıkanlar değil, “Des-
tanlar yazıyorlar”, “Kahraman polis-
ler” diyerek talimat veren Başbakan
Tayyip Erdoğan, Eski İçişleri Bakanı
Muammer Güler, İstanbul halkı ile
dalga geçen utanmaz Vali Hüseyin Avni
Mutlu, Eski Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın ve çevik kuvvet amirleri hesap
verecekler. 

Evet Berkin’i en sevdiklerimizin ya-
nına uğurladık. Berkin direndi, tüm gü-
cüyle direndi, 269 gün, 7 ay, üç mevsim.
Halkımız nasıl direndiyse öyle direndi.
Direniş gösterdiği her gün halka umut
olduğunu, direnç olduğunu bilerek di-
rendi. Bedeni onu taşıyabildiği kadar
direndi. 269. günün sonunda bedeni eri-
miş 16 kiloya düşmüştü.  Polisin beynine
sıktığı o gaz bombasının yarattığı tahribata
yenik düştü bedeni. Fiziken aramızdan
ayrıldı fakat bize yaşattıkları acılara ye-
nileri ekleyerek hesap sorma nedenleri-
mizi artırdılar. Berkin’in o gülen gözlerini
hep üzerimizde hissederek hesap sora-
cağız katillerden. 

Faşizmde savaş halka yöneliktir. Fa-

şizmde alçaklığın,
vahşiliğin, keyfiye-
tin, yasadışılığın bir
sınırı olduğunu dü-
şünürsünüz belki.
Ama yok. Faşizm
sınır tanımıyor…
“Yok canım bunu
da yapamazlar”
dediğiniz, her şeyi
yaparlar. Faşizm in-
sana ve insanlığa ay-
kırıdır. Halka umut
verdiğini gördükle-
rine yaparlar her sal-

dırıyı. Umudun çocukları ya da  hayata
umut taşıyanlar saldırıya uğrarlar bu
nedenle. Umudun çocuğu, Okmeyda-
nı’nın yiğidi, annesinin vefalı incisi
Berkin Elvan’ı katlederler örneğin.

Faşizmin saldırıları ekmek almaya
çıkan Berkinimizi de vurur, barikat ar-
kasında direnenleri de, şafakla birlikte
yola çıkıp akşam evine dönen işçiyi de,
hakkına sahip çıkan öğrencilerimizi, yoz-
laşmaya karşı çıkan gençlerimizi, ka-
dınlarımızı, erkeklerimizi, çocuklarımızı
vurur. Faşizm halka vurur da vurur. Bom-
basıyla, fişeğiyle, gazıyla, TOMA’sıyla,
copuyla, açlığı, adaletsizliği vurur. Ve
faşizm sadece devrimle sonlandırılabilir. 

Katil AKP,
Ne Yaparsanız Yapın
Suçunuzu Aklayamazsınız

AKP iktidarıdır Berkin’i katleden.
AKP’dir “katledin” talimatı veren.
AKP’dir soruşturmasının yürütülmesini
engelleyen. 

Berkin için adalet isteyenler sokak-
larda, adliye önlerinde darp edildiler,
gaz bombaları, tazyikli sularla saldırıya
uğradılar. İnsan zinciri gibi en sıradan
eylemlere dahi tahammül edemediler.
Berkin’in sağlık durumunun kritik aşa-

maya girdiğinin açıklandığı 10 Mart
günü Berkin’e destek için hastane önünde
bekleyenlerde  sabahın köründe polisin
terörü ile karşı karşıya kaldılar.  Katil
polis burada da 10 kişiyi gözaltına aldı.
Öfkeleri halkımızın Berkinimize destek
olmalarıydı. Berkin şehit düştüğünde
de durmadılar. Öfkeli ve acılı halkımızın
üzerine sürdüler araçlarını. Sıktılar su-
larını, attılar bombalarını. 

Berkin’in hesabının sorulması için
ayaklandı halkımız. Adalet için ayaklandı.
AKP halkı katletmek pahasına saldırmaya
devam etti, ediyor. Katilleri ortaya çı-
kartmak yerine halka saldırıyor. 

Göstermelik
Soruşturmalarla
Sabrımızı Sınamak Yerine
Katilleri Yargılayın!

Berkin, kafasına nişan alınarak atılan
gaz fişeği ile vuruldu. Buna rağmen
yargı katillerinin peşine düşmedi. Bunun
için ailesinin suç duyurusunda bulunması
gerekti. Adam öldürmeye teşebbüs suçu
gibi ağır cezalık bir suç varken, yargının
hemen devreye girmesi gerekirken suçu
görmezden geldiler. Katillerin cezalan-
dırılması için ailesi savcılığıda başvurdu,
tüm delillerin toplanmasınını istediler.
Savcı katillerin bulunmasını yine katil-
lerden istedi. Kamera görüntülerinin
bulunması için onu vuran polislere
yazılar yazdı. Delilleri polislerin topla-
masını istedi. Ve elbette kamera görün-
tüleri bulunamadı. Olayın geçtiği yerde
mobese olmadığı söylendi. 

7 ay boyunca bir adım yol almadan
dosyayı elinde bekletti. 

Savcıların göz göre göre katilleri
koruması, soruşturmayı yürütmemesi
halkın öfkesini artırdıkça harekete geçti
savcı. Daha doğrusu soruşturmayı yü-
rütüyormuş gibi yaptı. Hatta katilleri
aklamak için tanıklara Berkin’in molotof
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atıp atmadıklarını sorma cüreti gösterdi. 
Halkın öfkesi büyüdükçe olay günü

Okmeydanı’nda hangi polislerin görevli
olduklarına ilişkin bir türlü gönderilmeyen
polis listeleri gönderilmeye başlandı.
Aylar sonra ifadesi alınabilecek polis lis-
telerine ulaşılabilince ifadeler alınmaya
başlandı. Polisler verdikleri ifadeler de
"gaz tüfeği kullanmadıklarını" ya da
"kimin kullandığını hatırlamadıkları-
nı", “Nerede hangi tarihte görev aldı-
ğımı hatırlamadıklarını” anlattılar hatta
amirlerinden bir tanesi “Bizim gruptan
kime gaz tüfeği verildiğini, zimmetle
verilip verilmediğini bilmiyorum” de-
diler.   6 Şubat’ta 7 polisin alınan ifadesinde
de benzer anlatımlar yer aldı. İfadesi alı-
nanlardan polis İsmail Aydın, “Gezi Parkı
gösterileri boyunca gaz fişeği kullan-
madığını, kimin gaz tüfeği kullandığını
da bilmediğini,  o tarihte çalışıp çalış-
madığını hatırlamadığını” söylemiş. İs-
tanbul Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli
polisler Cengizhan Koçbaş, Uluhan Ulu

ve Deniz Ulutaş, “Sertifikam olmadığı
için gaz tüfeği kullanmadım. Zaten bana
gaz tüfeği verilmedi. Olaylar uzun sür-
düğü için nerede hangi tarihte görev
aldığımı hatırlamıyorum” derken Davut
Arslan “gaz tüfeği kullanma sertifikasının
olduğunu ve gaz tüfeği kullandığını, ne
var ki Berkin Elvan’ın vurulduğu gün
raporlu olduğunu” söylemiş.  

Ali Keleş de  “sertifika sahibi ol-
duğunu ama o gün gaz tüfeği kullan-
madığını” anlatmış. Tim Şefi Sefa Doy-
ranlı ise o gün “Mecidiyeköy-Okmey-
danı arasında görev yaptığını fakat
gaz tüfeği kullanmadığını, gaz tüfeğini
kimin kullandığını hatırlamadığını,
kendi grubundan kime gaz tüfeği ve-
rildiğini, zimmetle verilip verilmediğini
bilmediğini” anlatmış. 

Benzer tüm dosyalarda dinlenen
polislerin tümü aynı ifadeleri kullanı-
yorlar. Polisler ifade vermeye gelince
hafızalarını unutuveriyor, sertifikaları
oldukları halde gaz tüfeği kullanma-

dıklarını ya da Okmeydanı’na gitme-
diklerini anlatıyorlar. Sıradan polisten
amirlerine kadar hepsi suçlarını gizle-
meye çabası içersine giriyorlar. Halka
karşı suç işlediklerini bildiklerinden,
bilerek ve isteyenler suç işlediklerini
bildikleri için neler yaptıklarını  itiraf
edemiyorlar. Suçlu polis psikolojisini
artık iyi tanıyoruz. Onlar  yaptıklarıbir
şeyi savunamazlar, onlar “bilmiyorum,
görmedim, duymadım” diyerek suçlarını
itiraf ederler. 

Katiller  yaptıkları açıklamalarla, oy-
nadıkları oyunlarla ne suçlarını gizleye-
bilirler, ne de hesap vermekten kaçabilirler.
Faşizmin zulmü varsa halkın da adaleti
var. Biz acımızı yüreğimize gömmeye-
ceğiz. Biz acımızı soğutmayacağız. Acı-
larımız yol gösterecek, acılarımızdan
güç alıp hesap soracağız.

Halkımız ve umudun çocuğu Berkin
and olsun ve şart olsun ki hesabını so-
racağız!

Kalabalık… sesler geliyor, bir an
sessizliğin o sağır eden gürültüsü hemen
sonra direnişin o umut veren, kavgaya
çağıran gümbürtüsü… İnsanlar geliyor
dört bir yandan, kavgaya susamış, ekmeğe
aç, zulme boyun eğmekten bıkmış in-
sanlar. Dillerinde sloganlar, dillerinde
türküler yürüyor halkımız. Analar, evlatlar
el ele direnişe yürüyor, çatışıyor faşizmle,
çatışıyor halk düşmanlarıyla. Ellerinde
taş, ellerinde sapan mermilere, kimyasal
silahlara karşı savaşıyor; vazgeçmiyor,
geri dönmüyor. Gün geliyor vurulup dü-
şüyor, gün geliyor gözünü kaybediyor
ama vazgeçmiyor. Düşman korkuyor,
korktukça saldırganlaşıyor. Öyle ki gün
geliyor çocuklarımıza bile o kanlı elini
uzatıyor, onları bizden koparmaya çalı-
şıyor, bizden böylesine korkuyor.

Bugün Berkin bu zulme karşı verdiği
mücadelenin 269. gününde hayata göz-
lerini yumdu. Tüm bedeniyle, yüreğiyle,
bilinciyle direniyordu ölüme. Vuruldu-
ğunda on dördündeydi, ellerimizden
kayıp gittiğinde on beş. Şimdi o da yo-
lumuzu aydınlatanların içinde. Şimdi
biz ekmeğimizi kana bulayanlara karşı
daha bir kinle bileyliyoruz öfkemizi.

Büyüyor ellerimiz de bilincimiz gibi,
yapışıyor katillerin yakasına. Şimdi Ber-
kin bir güneş gibi parlıyor, yolumuzu
keskinleştiriyor. Soracağız bu zulmün
hesabını. Sen Berkin, bu zor, karanlık,
istibdat dönemini aratmayan günlerde
bizlere umut, bizlere ışık oldun, elbette
ki soracağız hesabını.

Suçun neydi ki? Sorarım hepinize
sana, sana… Ya da sen cevap ver Berkin
suçun neydi söyle bize? Ekmek. Ekmek

almak mıydı suçun, o sırada oradan
geçmek miydi yoksa? Bu ne yaman çe-
lişki değil de bu ne yaman ironi desek
hiçde fena olmaz aslında. Bir ülkede 14
yaşında bir çocuğun ekmek almaya gi-
derken bile can güvenliği yoksa eğer şu
başımızdaki kendini adam yerine koyan
varlık bir dursun düşünsün, bir kerecik
yahu denesin, ben ne yapıyorum desin!
Ama ey zalim tüm bunların hesabını
vereceksin! Öyle kolay değil halkın ço-
cuklarını öldürmek.  Etle tırnağı ayırmak
sandığın gibi kolay değil. Eğer çocuk-
larımıza o kana bulanmış elini uzatırsan
milyonlarca el olur gırtlağına çökeriz.

Berkin sen şimdi tüm devrimcilerin,
halkın yol göstericisi, umudusun. Sen
şimdi içimizdeki öfkeyi, kini, isyanı dal-
galandıransın. Öyle heyecanlı öyle hevesle
bekliyorduk ki hastanenin önünde, an-
nenin yanı başında, senin başucunda… 

And olsun ki katillerinden hesap
soracağız. And olsun ki canına kıyanlar
rahat yüzü görmeyecek. Yüz binler,
milyonlar olup akın edeceğiz üstlerine.
Güle güle Berkin, güle güle benim ko-
caman yürekli kardeşim.                                 
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Halk bir kez korku duvarlarını
yıkıp ayağa kalktı mı onun gücü her
şeyi değiştirip dönüştürür. Başka za-
man kaale alınmayan halk, her kesi-
min hesabını ona göre yapmak zo-
runda kaldığı bir güce dönüşür. 

Haziran Ayaklanması da halkın
gerçek gücünü görmeyenlere gösterdi.
Ve ayaklanma toplumun her kesimini
derinden etkilemeye devam ediyor. 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
“o Geziciler yok mu o Geziciler”
diye dilinden düşürmediği halkın
bu gücüdür. 

AKP ilk kez Haziran Ayak-
lanması’yla birlikte 11 yıllık
iktidarında temellerinden sarsılmıştı. 

AKP, 11 yıllık iktidarında her
türlü baskı ve terör politikalarını uy-
gularken devrimciler dışında kimseden
karşı bir ses, direniş, itiraz olmaz iken
ayaklanmayla birlikte AKP’nin zul-
müne maruz kalan toplumun her ke-
simi sesini yükseltmeye başladı. 

Emperyalistlerden işbirlikçi oli-
garşiye kadar herkes politikalarını
halkın bu yıkıcı, dönüştürücü gücüne
göre belirlemek zorunda kaldı. 

AKP-Fethullahçılar arasındaki ça-
tışmanın bu denli derinleştiği süreçte
bile Başbakan Erdoğan’nın “Gezi”yi
dilinden düşürmemesinin nedeni budur. 

Haziran Ayaklanması Tayyip Er-
doğan’ın kabusu olmuştur. Çünkü
daha önce sesini çıkaramayan Koç
Grubu, Doğan Grubu, Fethullahçılar
gibi işbirlikçiler esas olarak Haziran
Ayaklanması’nda halkın AKP’yi te-
melden sarsmasından sonra seslerini
yükseltmişlerdir. 

Haziran Ayaklanması’na kadar
AKP’nin etrafında bulunmak için iş-
birlikçi tekeller takla atarken, Haziran
Ayaklanması’yla birlikte AKP artık
onlara yük olmaya başlamıştır. 

Örneğin burjuva medya... Ayak-
lanma günü penguen belgeseli gösteren
haber kanallarının daha ilk gün Taksim
Meydanı’nda işi bitti. 

Bugün AKP yanlısı medya adeta
paçavraya dönmüştür. 

AKP’nin rakip olarak görüp mali
cezalarla susturup sindirdiği Doğan
Grubu’nun medyası Haziran Ayak-
lanması’yla birlikte adeta muhalif
olma rollerine soyundu. 

Doğan Grubu’nun gerek televiz-
yonları, gerekse gazetelerinin dili
Haziran Ayaklanması’yla birlikte de-
ğişti. Yanı başlarındaki yazar arka-
daşları işten kovulurken sesi çıka-
mayan köşe yazarları adeta muhalif
oluverdiler. Ertuğrul Özkök “nehir
kenarındaki gezintilerini” bırakıp
ayaklanma şehitlerine “gıpta” etmeye
başladı. Erdoğan’ın diktatörlüğünü
keşfettiler... Ahmet Hakan “Burju-
vazinin Sefaleti”ni, “proletarya’nın
onuru”nu keşfetti. Hepsi ‘demokrat’
oluverdiler...

Demokratlıkları patronlarının çı-
karlarıyla orantılıdır! Patronlarının çı-
karları neyi gerektiriyorsa o, olurlar.

Ahmet Hakan 9 Mart tarihli Hür-
riyet’teki köşesinde “Burjuvazinin
Sefaleti”ni yazmış. 

Aşağıda Ahmet Hakan’dan bur-
juvaziye “eleştirilerini” aktarıyoruz.
Şöyle diyor Hakan: 

“Burjuvazinin Sefaleti

- Yedi sülalelerine yetecek paraları
var. 

- Bundan sonra hiç çalışmasalar
ellerindeki servet, kendilerinden son-
ra gelecek sekiz kuşağa yeter. 

- En iyi okullarda okumuş-
lar.

- Çok janti giyiniyorlar.

- İncelmiş zevklere sahip-
ler.

- Hepsi birer sanat sevicisi,
kolleksiyon falan yapıyorlar.

- Hepsi Batılılaşmış, hepsi
modern, hepsi çağdaş,

***

- Fakat işte görüyorsunuz: 

- Biri egemenin karşısında
tir tir titreyerek ağlıyor. Kendi şah-
siyetini kendi elleriyle eziyor. 

- Diğeri "Barzani istedi, ben de
randevu verdim" cümlesinin aşağı-
lamasına maruz kalarak kişiliğini
ezdiriyor.

***

Hiç merak etmeyin: Türkiye'de
yeni sistem sefil bir burjuva olmayı,
onurlu bir proleter olmaya tercih
edenlerin elleriyle kurulacak.”

Patronlarının çıkarları için “de-
mokrat” olununca böyle oluyor. Ah-
met Hakan yukarıdaki alıntının son
paragrafına bir gün sonra aşağıdaki
düzeltmeyi yaptı. 

“Özür ve Düzeltme: 

40 yıllık imam-hatipli, "komünist
manifesto" tadında bir cümle yazmaya
kalkarsa işte böyle olur. 

"Dünkü yazımda 'Türkiye'de yeni
sistem sefil bir burjuva olmayı, onurlu
bir proleter olmaya tercih edenlerin
elleriyle kurulacak" demiştim. 

Doğrusu şöyle olacak: "Türki-
ye'de yeni sistem onurlu bir proleter
olmayı, sefil bir burjuva olmaya
tercih edenlerin eliyle kurulacak."
(Hürriyet, 10.3.2014)
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Türkiye’de, 17 Aralık’tan bu yana
ortaya dökülen pislikler, yolsuzluklar,
hırsızlıklar, rüşvet, yağma ve talan
sadece bir hükümet krizi  ve yöne-
tenlerin çürümesi  değildir. Yaşananlar
sadece sıradan bir AKP-Cemaat ça-
tışması da değildir. Çürüyen kapitalist
düzendir. Kapitalizm hırsızdır, yağ-
macıdır! Kapitalizm çürümüştür! Bu-
gün ortaya çıkanlar da her yanından
lime lime dökülen kapitalist düzenin
pislikleridir. Kapitalist düzenin sırçası
söküldüğünde ortaya vahşi bir sömürü
ve dizginsiz bir soygunla edinilmiş
servet çıkar. Ve Balzac’ın dediği gibi
“Her büyük servetin altında mutlaka
bir suç yatar.”  Kapitalizmin tarihi
Balzac’ın bu sözünün ve Marx’ın
“Sermaye Kan, Ter ve Gözyaşından
Oluşur!” doğruluğunu ispatlayan ör-
neklerle doludur.

Bu insanlık dışı, alçak düzende
ahlaklı, onurlu ve namuslu, halktan
yana iktidarlar olamaz. Rüşveti de,
pisliği de yaratan bu düzendir.  İkti-
dara gelen kim olursa olsun yolsuzluk,
rüşvet hep olacaktır. İktidarların bir-
birinden farkları birinin diğerinden
biraz daha az ya da çok çalmasıdır.  

Bu düzen soygun ve adaletsizlik
düzenidir. Bu düzen her şeyiyle gayri
meşrudur. Bu düzenin meclisi, baş-
bakanı, mahkemeleri  gayrimeşrudur.
Bu düzen hırsızların düzenidir! 

Bu güne kadar, gelmiş geçmiş
iktidarlar içinde, en işbirlikçi, en
hırsız olan AKP iktidarı, bunun en
somut örneğidir. Başbakanından ba-

kanına, milletvekilinden savcısına,
emniyet müdürüne, devletin en te-
pedeki kurumlarından en alttaki ku-
rumlarına kadar tepeden tırnağa,
yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış hırsız
bir iktidardır AKP iktidarı. 

Tehdit ve şantajla devlet gücünü
fütursuzca kullandılar. Halka zulmü
ve yoksulluğu dayattılar. Devletin
olanaklarını, halkın malını, hazineyi
kendi kişisel malları gibi gördüler.
Halkın olan her şeyi yağmalayarak
servetlerine servet kattılar.

Bir yanda; bolluk ve şatafat içinde
villalarda yaşayan, özel uçak, gemi
sahibi olan, 1 trilyon liraya 3-5 kuruş
diyen bir avuç asalak, diğer yanda;
barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi
en temel haklardan mahrum milyonlar.
803 lira asgari ücret ile aile geçindi-
renler, açlıktan ölen çocuklar, çöplerden
beslenenler, sokaklarda yaşayanlar,
sadakaya muhtaç edilip yardım kuy-
ruklarında bekleyenler... Bir yanda
lüks gökdelenler, bir yanda yoksul
gecekondular... İşte bu adaletsizlik
tablosunu yaratan AKP iktidarıdır.

AKP, Kayırmacılıkta,
Yolsuzlukta, Ahlaksızlıkta
Pervasızlığın İktidarıdır

AKP, kayırmacılıkta ve hırsızlıkta
ve soygunda kendinden öncekilerle
kıyaslanamayacak kadar pervasız
davrandı. Demirel’in yeğenleri,
Özal’ın hanedanı, İslamcı AKP kad-
rolarının kurduğu hanedanların ya-

nında küçük kalmıştır. AKP iktidarı
cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidarın
yapmaya cüret edemediği  yolsuz-
lukların ve hırsızlıkların, rüşvetin
mimarıdır. Hiçbir iktidar devletin
olanaklarını ve halkın malını bu kadar
pervasız çalmaya cesaret edememiştir. 

Başbakan dahil bakanların ve cum-
hurbaşkanının çocukları, babalarının
siyasi güçlerini ve devletin olanaklarını
arkalarına alarak, ticari işlerinde akıl
almaz derecede büyüdüler. Müthiş
bir ticari “girişim” ruhuna sahip oğul-
ları, kızları, gelinleri, damatları fab-
rikalar, gemiler, pırlantalar, villalar,
holdingler, kuyumcu sahibi oldular.
Hepsi küçük yaşlarında büyük paralar
kazanıp servet sahibi oldular. 

Başbakan Erdoğan, büyükşehir
belediye başkanlığından bugüne zen-
ginliğini 1000 kat artırarak dünya
liderleri arasında zenginlikte 8. sıraya
yerleşti. Bu serveti kazanmak için
ülkede satmadıkları, yağmalamadık-
ları, talan etmedikleri orman, dere,
SİT alanı kalmadı. 

Tabi ki; AKP’li milletvekilleri,
onlara yakın üst düzey bürokratlar,
AKP yönetimleri, hepsi yağmadan
paylarını aldılar. AKP’nin olduğu
her yerde hırsızlık, talan, dolandırı-
cılık, haraç vardır. AKP ve çevresi
zenginleşmesini buna borçludur.  Zen-
ginleşmenin başka yolu yoktur. Son
13 yıllık AKP iktidarında yeni yeni
zenginler ortaya çıkmasının nedeni
de budur.  

Meclisi Gayrimeşrudur!
Mahkemeleri Gayrimeşrudur! 
Başbakanı Gayrimeşrudur!
Bu Düzen Hırsızların Düzenidir!
Kurtulmanın Tek Yolu  Devrimdir!

BU DÜZEN HER ŞEYİYLE 
GAYRİMEŞRUDUR!

HALK DÜŞMANI

AKP’NİN YOLSUZLUKLARI

1
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Dün Müteahhit,
Matbaacı, Bayii
Olanlar Bugün
Milyon Dolarlarla
Oynuyorlar

AKP üç dönemlik iktidarı
boyunca tekellerin karlarına
kar kattı. Sadece var olan te-
kelleri palazlandırmakla kal-
madı kendi zenginlerini yarattı. Ülker,
Çalık, İpekler, Albayraklar,  Kilerler,
Sancaklar, Kopuzlar her biri 4-5 yıl
gibi kısa sürelerde büyük vurgunlar
yaparak, yağma ve talanla büyüdüler.
AKP iktidarından önce bakkal, bayii,
matbaacı, kuyumcu, müteahhit olanlar
bugün milyon dolarlarla oynuyorlar.
Ali Ağaoğlu, Ahmet Çalık, Fettah
Tamince, Emrullah Turanlı, Vahit
Kiler, Ethem Sancak, Akın İpek, Ali
Kemal Kopuz, Hızır Demir... bu dö-
nemin yağma ve talancıları olarak
öne çıkıp Türkiye’nin en zengin asa-
lakları arasında yer aldılar. 

Ali Ağaoğlu, AKP döneminde Tür-
kiye’nin en zengin işadamına dönüştü.
Tabi bu kendiliğinden olmadı. Ağa-
oğlu, Başbakan Erdoğan’ın kendisi
için yaptırdığı imar değişikliği karşı-
lığında Bilal Erdoğan’ın vakfına 200
milyon lira değeri olan 20 dönümlük
arsayı bağışlarken başka bir iş adamı,
Mehmet Nazif Zorlu da Erdoğan’ın
çocuklarına 3 dükkan verdi.

Ortaya Çıkanlar
Soygun, Yağma ve
Talan Düzeninde
Devede Kulaktır

17 Aralık 2013  günü, oligarşi içi
çatışmanın bir sonucu olarak, Türkiye
Cumhuriyeti, tarihinin en büyük rüş-
vet ve yolsuzluk operasyonu yaşandı.
17 Aralık sabahı, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca “yolsuzluk ve rüş-
vet” iddiasıyla başlatılan 3 ayrı so-
ruşturma kapsamında İçişleri Bakanı
Muammer Güler’in oğlu Barış Güler,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz
Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağla-
yan, Halk Bankası Genel Müdürü

Süleyman Aslan, Fatih Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir ve çok sayıda
AKP’li belediye yöneticisi, Emlak
Konut Genel Müdürü Murat Kurum,
Ağaoğlu Holding’in sahibi Ali Ağa-
oğlu, Zorlu Holding’in patronu Ahmet
Nazif Zorlu, saygın işadamı olarak
gösterilen AKP’nin kara para akla-
yıcısı ve altın kaçakçısı Reza Zar-
rab’ın da içinde olduğu 71 kişi göz-
altına alındı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
kapsamında Başbakan Erdoğan’ın
oğlu Bilal Erdoğan da ifade vermek
üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na
çağrıldı ancak Bilal Erdoğan savcının
verdiği süre içerisinde Adliye’ye git-
medi. Bir buçuk ay sonra, savcılar
değiştirilince  ifade vermeye gitti.
Tabi ki; Bilal’e diğerlerinden ayrı
hukuk uygulandı. Belgelerle, ses ka-
yıtlarıyla oğlunun onlarca yolsuzluğu
açığa çıkmasına rağmen  Başbakan
adeta “devlet benim”, “ben olduğum
sürece benim oğluma kimse doku-
namaz” diyerek meydan okudu. 

Türkiye’nin En Büyük
Yolsuzluk Operasyonunun
Tutukluluğu 74 Gün
Sürdü

17 Aralık’ta, rüşvet ve yolsuzluğa
karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alı-
nan 71 kişiden haklarında tutuklama
kararı verilen Reza  Zarrab ile bakan
çocukları, Barış Güler ve Kaan Çağ-
layan 74 gün tutukluluktan sonra ser-
best bırakıldılar. Aralarında İranlı iş
adamı Reza Zarrab, İçişleri eski Bakanı
Muammer Güler’in oğlu Barış Güler,
Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağla-
yan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın da bu-
lunduğu son 5 şüphelinin serbest bı-
rakılmasıyla 17 Aralık soruşturmasında

tutuklu kalmadı. Hırsızlar, rüş-
vetçiler, kaçakçılar, kara para
tacirleri, hazine soyguncuları
birer birer serbest bırakıldı.

Binlerce devrimci hiçbir
delil olmaksızın savcıların,
hakimlerin kanaatleri ve gizli
tanıkların söyledikleriyle on-
larca yıl hapishanelerde tu-
tulurken, hırsızlıkları, yolsuz-

lukları ve rüşvetçilikleri apaçık ortada
olan kan emiciler serbest bırakıldı. 

“Kara para dosyası” içerisinde
yer alan 21 kişi arasında bulunan İç-
işleri Bakanı Güler’in oğlu Barış, Ba-
kan Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan,
Reza Zarrab ve Halk Bankası Genel
Müdürü Süleyman Aslan, “altın ka-
çakçılığı, kara para aklama, rüşvet”
suçlamasıyla tutuklandı. 7 kişi ise
savcılık sorgusunun ardından serbest
bırakıldı. Fatih Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir ile birlikte 27 kişi, AKP’li
Fatih Belediyesi’nde yapılan yolsuzluk
ve rüşvetten suçlandılar. “Rüşvet ver-
mek ve almaktan” suçlanan Belediye
Başkanı Demir serbest bırakıldı, kar-
deşi Sebahattin Demir’in de aralarında
bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Ali Ağaoğlu ile Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz
Bayraktar’ın da içinde olduğu dos-
yada ise 23 kişi yer aldı. Şüphelilerden
sadece 2’si hakkında tutuklama kararı
verildi. 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk
Operasyonu’nda gözaltına alınan Ali
Ağaoğlu, 20 Aralık günü tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

13 yaşındaki bir çocuğu, bir ilkokul
öğrencisini, Gezi Direnişi’nde yola
sprey boyayla “kahrolsun faşizm”
sloganı yazdı diye “kamu malına za-
rar” vermekten mahkemeye çıkarıp
iki yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla
yargılıyor ama boğazda kamu arazi-
lerini, SİT alanlarını otellerle,
AVM’lerle yağmalayanları, halkın
parasını çalanları serbest bıraktılar.

AKP’liler Yağmada,
Talanda, Önlerinde En
Küçük Bir Pürüz
Olmasın İstiyorlar

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet pis-
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liklerinin ortaya dökülme-
sinin ve İçişleri Bakanı
Muammer Güler, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar ve Av-
rupa Birliği Bakanı Egemen
Bağış hakkında cezai ko-
vuşturma olabilmesi için
hazırlanan fezlekelerin,
TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet
Bakanlığı’na gönderilmesinin ardın-
dan, sıranın kendilerine geleceğinden
ve iktidarın elden gideceğinden korkan
başbakan ve diğer bakanlar büyük
bir panik içinde, kendi yasalarını hiçe
sayarak hızla soruşturmaya müdahale
etmenin yollarını aramaya başladılar.
İktidarlarını sağlamlaştıracak yasalar
yaptılar. Suça uygun yönetmelikler
çıkardılar. Önce uygulamayı sonra
kılıfını yaptılar.

İlk olarak İstanbul Emniyet’inde
operasyonda yer alan polis amirleri
ve polislerle birlikte birçok ilde çok
sayıda emniyet müdürü ve polislerin
görev yerlerini değiştirildi.

Sadece İstanbul, Ankara ve İz-
mir’de Mali, Organize, Terör, Nar-
kotik, Siber, İstihbarat ve Asayiş Şube
gibi operasyonel şubeler başta olmak
üzere 1700’ün üstünde polis farklı
görevlere atandı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde, Emniyet Müdürü
Hüseyin Çapkın’ın da arasında bu-
lunduğu 116 emniyet müdür yardım-
cısı, şube müdürü ve şube müdür
yardımcısı, görevden alındı ya da
pasif görevlere kaydırıldı. Bu tablo
AKP iktidarının cemaatin gücünü kı-
ran bir operasyonu gösterirken aynı
zamanda cemaatin devlet içinde nasıl
büyük bir güç olduğunu da gösteriyor.  

Emniyet’te, Yargı’da ve TİB, TRT,
BDDK gibi kamu kurumlarında çok
sayıda personel görevden alındı veya
görev yerleri değiştirildi. AKP iktidarın
soruşturmaya yönelik misillemesi bu-
nunla sınırlı kalmadı. HSYK kararı
ile soruşturmayı başlatan Cumhuriyet
Savcısı Celal Kara’nın ve ardından
Zekeriya Öz’ün ve birçok savcının
görev yerleri değiştirildi. 

Oligarşinin Çıkar
Çatışması Bütün Pislikleri,
Vurgun ve Talanı
Ortalığa Döktü

AKP ve cemaat arasında süren ik-
tidar savaşı 17 Aralık rüşvet ve yol-
suzluk operasyonuyla ileri bir boyuta
sıçradı. Küçük bir neşter müdahale-
siyle; imar rantından özelleştirmeye,
rüşvete, yolsuzluğa, kara para ak-
lamaya kadar bütün pislikler, vurgun
ve talan ortalığa fışkırdı. Başbakan
Erdoğan ve AKP hükümeti, yolsuzluk
soruşturmasını, devlet içinde “paralel
devlet” olmak isteyen cemaatin siyasi
operasyonu olarak değerlendirdi ve
cemaatin başlattığı savaşa karşı “istiklal
savaşı” açtıklarını söyledi. 

AKP ve Gülen Cemaati arasında
karşılıklı hamleler devam etti.  AKP
iktidarı, soruşturmaların üzerini ka-
patmak için hemen her gün farklı
müdahalelerde bulundu. Meclisten
hızla yasalar çıkarmaya başladı. Önce
HSYK’yı doğrudan Adalet Bakanlı-
ğı’na bağladılar ardından internet san-
sürünü yasalaştırdılar. ÖYM’leri kal-
dırıyorum diyerek bütün ağır ceza
mahkemelerini özel yetkili mahkeme
haline getirdiler.  MİT’i olağanüstü
yetkilerle donatan ve dokunulmaz kı-
lan, iç ve dış operasyon yapma, her
türlü telefonu dinleme ve her türlü
iletişimi izleme yetkisinin verildiği
yasayı çıkarmaya giriştiler. Yandaş
medyayı susturdular. Yandaş medya
sanki dünyadaki sayılı yolsuzluklardan
biri olmamış gibi davrandı.

İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı; Dinleme ve
İzleme Kayıtlarını
İmha Edin

8 Ocak tarihinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’ndan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Mali Şube Mü-
dürlüğü’ne, Cumhuriyet Sav-
cıları İsmail Uçar, İrfan Fidan
ve Murat Çağlak imzalı
“Mahkeme kararlarına isti-
naden yapılan telefon din-
leme, iletişim tespiti ve fiziki

takip işlemlerinin 15/12/2013 tarihi
itibariyle sonlandırılarak imha işlem-
lerinin başsavcılığımız nezaretinde ya-
pılması” istenen bir yazı gönderiliyor. 

Yani 15 Aralık tarihinden sonra
toplanan telefon dinleme de dahil
tüm delillerin imha edilmesi Emni-
yet’ten istendi. İmhası istenen ses
kayıtlarının, bu güne kadar ortaya
çıkan yolsuzluk ve rüşvet belgeleri
niteliğindeki görüşme kayıtları ve
özellikle de Başbakan Erdoğan ile
oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık
tarihinde yapılan görüşme kaydı ol-
duğu ortadadır.

Cemaat-AKP Çatışması
İnternet Üzerinden
Ses Kayıtları Savaşına
Dönüştü

AKP iktidarı hızla  yolsuzlukları
örtmek telaşı içinde yargının önünü
kesince AKP-Cemaat arasındaki kavga
sosyal medyaya taşındı. Yargı ve polis
teşkilatı içinde büyük güce sahip olan
cemaat, biriktirdiği yolsuzluk ve rüşvet
kayıtlarını internet üzerinden ard arda
yayınlamaya başladı. Erdoğan’ın se-
çim mitinglerinde cemaate yönelik
sert sözlerinin ardından ses kayıtlarına
da hız verildi. Hükümetin, yolsuzluk
ve rüşvet kayıtlarının kamuoyuna
ulaşmasını engellemek için internet
kullanımını kısıtlayan yasa düzenle-
mesi yapması ses kayıtları savaşının
hızını kesemedi. Yayınlanan ses ka-
yıtlarında ortaya çıkan yolsuzluk buz
dağının küçük bir parçasıdır.

Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan
arasındaki telefon görüşmelerinin de
aralarında bulunduğu çok sayıda ses
kaydı internet üzerinden yayınlan-
maya başlandı.

Sürecek
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17 Aralık 2013 tarihli AKP ikti-
darının rüşvet ve yolsuzluk operas-
yonu ile ön plana çıkan kurum TÜR-
GEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime
Hizmet Vakfı) oldu.  

Tayyip Erdoğan sülalesi tarafından
yönetilen bu vakıf yolsuzluk ile mal
edinme işlevi görüyor. Tayyip bunu Os-
manlı’dan öğrenmiş olmalı. Osman-
lı’da da vakıf kurmanın en önemli ge-
rekçesi, mülkiyeti olası bir kamulaş-
tırmalara karşı korunmak ve mülkiye-
tin devamlılığını sağlanmaktı. Os-
manlı seçkinleri mülklerini ancak ailece
kurdukları vakıflara vakfederek koru-
muşlardır. Osmanlı’da mülkiyet şa-
hısların değil Allah’ındır; dolayısıyla
zenginleşenlerin en büyük korkusu
zenginliklerinin her an kamulaştırıl-
masıdır. Seçkinler ve çeşitli ticaret
bezirganları edindikleri mülkiyetlerini
vakfa dönüştürürken hem mülkiyetle-
rini korumuş olurlar hem de sosyal
prestij kazanırlar.

Vakıflar başta eğitim, sağlık, te-
mizlik, çiçek, böcek, kuşlar, yol, su ve
çok çeşitli diğer sosyal alanlarda iş-
liyor gibi gözükse de asıl amaç, edi-
nilen mülkiyetin kendi ailesine akta-
rılmasıdır. TÜRGEV’de bundan fark-
sız değildir. Ve bakın TÜRGEV
26.09.2011 tarihinden bu yana da
‘vergi muafiyet statüsü’ kazanmış.
Bu ne demek? Demek oluyor ki, va-
kıf izin almadan bağış toplayabilir,
katma değer, veraset ve intikal, em-
lak, gümrük vergilerinden,  tapu iş-
lemlerindeki tescil işlemlerinde muaf.
Ayrıca siyah (resmi) plaka alabilir,
devlet protokolünde kendisine yer ve-
rilir. Korunması gerekli taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarını kullanma
hakkı verilebilir. 

Yolsuzluk dosyalarından anladığı-
mıza göre TÜRGEV’in de iki işlevi
var. Kan emici patronlar rüşveti ba-
ğış görünümü altında toplamak. Ha-
zine arazisini parselleyip vakfa tescil

ettirmek...  

TÜRGEV hakkında hazırlanan so-
ruşturma dosyasında yer alan bilgilere
göre İstanbul'dan Tekirdağ'a, Şanlıur-
fa'dan Tokat'a, Adıyaman'dan Kütah-
ya'ya kadar Türkiye'nin birçok bölge-
sinde TÜRGEV'e kamu arazisi aranıp
vakıf adına tahsis ettirilmesi ve işa-
damlarından arazi, bina veya nakit ba-
ğışı sağlanması oluşturuyor. 

TÜRGEV Genel Başkanı Ahmet Er-
gün, telefon konuşmasında bu süreci
"Tabiri caizse casuslarımız yer bulup,

buranın müracaatını yapmamız lazım,
diyor" ifadesiyle anlatıyor.

Fezlekeye göre TÜRGEV önce-
likle hazine arazileri buluyor. Hazi-
neye ait olmayan diğer kamu kurumu
arazilerini hazine üzerine geçirerek,
arazilerin hazine üzerinden TÜR-
GEV'e kiralıyor daha sonra rayiç be-
delin yarı fiyatına TÜRGEV adına alı-
yor. Pek çok arazi de kendilerine be-
delsiz veriliyor ya da hediye ediliyor.

TÜRGEV fezlekesinde suçlama
konusu edilen arazilerin listesi şöyle:

1- Gaziantep ili Şahinbey-Şehit-
kamil İlçe Belediye Başkanları'nın

TÜRGEV'E 24 bin 500 metre arazi
tahsisi.

2- Bağlarbaşı'nda Mehmet Cen-
giz'den ücretsiz arsa hediyesi.

3- Aliağaoğlu'nda Küçükbakkal-
köy'de 20 dönüm arazi hediyesi.

3- Fatih'te Hayırlıoğlu Vakfı'na ait
27 dönümün ele geçirilmesi.

4- Tekirdağ'da Üniversite'nin kul-
landığı Milli Emlak'a ait, Tarım İl Mü-
dürlüğü'ne tahsisli arazinin ele geçi-
rilmesi.

5- Tokat Gazi Osman Paşa Üni-
versitesi Kampüsü içerisinde ka-
muya ait olduğu anlaşılan 15-20 dö-
nüm arazinin kendilerine tahsisini.

6- Üsküdar ilçesi Ünalan mev-
kiinde bulunan TCDD'ye ait arazi-
nin ele geçirilmesi.

7-İstanbul Ataşehir'de TMSF'ye
ait arazinin ele geçirilmesi.

8- Şanlıurfa Harran Üniversite-
si Osmanbey Yerleşkesi yakınında
hazineye ait arazi talebi.

9- Otel yapmak için İstanbul Fa-
tih İlçe sınırları içerisinde 668 ada
37-38 parsel olarak geçen Şehza-
debaşı arazisinin çevresiyle birlik-
te tehditle ele geçirilmesi.

10- Esenyurt Örnek Mahallesi
Ahmet Arif Caddesi 1223 ada 34 par-
sel 6232 m2 alanlı taşınmazın talep
edilmesi.

11- Zeytinburnu 2957 ada 1 par-
sel yarısı Hazine'ye yarısı vakfa ait 8-
9 dönüm arazının ele geçirilmesi.

12- Bursa ilinde Mili Emlak'a ait
hazine arazisinin TÜRGEV'e tahsisi.

13- Kütahya ilinde Enerji Bakan-
lığı'na ait yaklaşık 50 dönüm arazi ve
209 adet dairenin Bakanlık'tan alın-
mak istenmesi.

14- Adıyaman Gölbaşı'nda 1763
ada 1 parsel Milli Emlak'a ait Aile ve

İşbirlikçi Tekeller ve Onların İktidarı
Halk Düşmanı AKP ZENGİNLEŞİRKEN;
HALK YOKSULLAŞIYOR!
YOLSUZLUĞUN KILIFI: TÜRGEV
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İstanbul Yenibosna’da İskan-
dinav Parke isimli iş yerinde ça-
lışan ve maaşları, kıdem ve ihbar
tazminatı alacakları ödenmeyen
işçiler aylardır fabrikaya gelme-
yen ve telefonlara da bakmayan
patronlarına seslerini duyurmak
için 5 Mart’ta eylem gerçekleştirdi

Şişli Harbiye’de buluşan iş-
çiler, “A. Selim Süslü’den Hak-
kımızı İstiyoruz” yazılı pankartı
açarak, Pangaaltı’ndaki Selim
Süslü’ye ait Promim Mimarlık
önüne yürüdü. Firmanın önünde

yapılan açıklamada, maaş ödemele-
rinin yapılmaması nedeniyle aralık
ayı sonunda iş bıraktıklarını, bunun
üzerine şantiyeye ürün gitmemesi se-
bebiyle GAP İnşaat Proje Müdürü
Murat Akkuş ve Primim Mimarlık
yetkilileri fabrikayı ziyaret ederek du-
rum tespiti yaptıklarını, ilgilenecek-
lerinin sözünü verdiklerini; buna
rağmen aylardır kendilerini oyala-
dıklarını söylediler. Açıklama biti-
minde şirket yetkilisi, bir işçi ve avu-
katını yukarı çağırarak görüşme yap-
tılar.  İşçiler,  net bir şey söylemeyen
ve telefonla konuştukları Süslü’ ye,
“Hakkımızı alana kadar buraya gel-
meye devam edeceğiz” dediler. Ey-
lem atılan sloganlarla sonlandırıldı. 

Sarıgazi'de "Uyuşturucu baronu" olarak bilinen 'Di-
yarbakırlı Mehmet' adıyla tanınan çeteci, Cepheliler ta-
rafından bildiri bırakılarak uyarıldı. Sürekli bir internet
kafede bulunan, Sarıgazi'deki bütün uyuşturucu satıcılarına
bu kafe üzerinden ulaşan 'Diyarbakırlı Mehmet'  4
Mart'ta Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Ekipleri tarafından uyarıldı. Silahlarla kafeye giden
Cepheliler, “Diyarbakırlı Mehmet'i ve Onu Destekleyen
Herkesi Uyarıyoruz!, Uyuşturucu Satmaktan Vazgeçin!,

Mahallemizden Defolun!, Uyarıyoruz! Hedefimiz Olur-
sunuz!” sözlerinin yeraldığı "Cephe" imzalı bildiri bıra-
karak çetecileri uyardı. Cepheliler silahlarla bildiriyi bı-
rakarak geri çekildiler. Eylemden sonra mahallede polis
akreplerle sözde önlem almaya çalıştı. Cepheliler: "Hal-
kın, devrimcilerin bulunduğu bütün mahalleler bizimdir.
Bir avuç çeteciye bırakmayız, halkı o pisliklerle zehir-
lemelerine izin vermeyiz. Buradan bir kez daha uyarı-
yoruz" diyerek uyarılarını tekrarladı. 

Sosyal Politikalar Bakanlığı'na
tahsisli arazinin talep edilmesi.

Bunlar suçlama konusu olan
araziler. Bir de soruşturmalar
başladığında iş adamların yaptı-
ğı bağışlarda basına yansıdı. 

TÜRGEV'e, Taşyapı firması
1.5 milyon, Kalyon İnşaat 500 bin,
Cengiz İnşaat bir milyon, Mapa İnşa-
at 6 milyon, Sinpaş GYO 5.5 milyon,
Ali Ağaoğlu 100 bin, Mehmet Ali Ay-
dınlar 500 bin, İspa İnşaat 750 bin, Al-
tınok Kadıoğlu AŞ 600 bin, Turgut İh-
şaat 150 bin, OBP İletişim ve Medya
Hizmetleri 200 bin, İlbak Yapı ve Med-
ya Hizmetleri 375 bin, BBM Büyük
Baskı Merkezi Matbaa 600 bin, PC İle-
tişim ve Medya Hizmetleri 600 bin, 3.
Mecra Reklam ve Turizm AŞ 1 milyon
600 bin, ASL İnşaat bir milyon, Öz Ko-
çaklar İnşaat 200 bin, Haluk Ahmet Ak-
süs 200 bin ve Özel Arnavutköy Has-

tanesi 300 bin lira bağış yapmış.  Dik-
kat, bunlar AKP döneminde zenginle-
şenlerden. "Bağış"ları sebepsiz değildir. 

Tayyip Erdoğan kendi mülkünü hır-
sızlık, yolsuzluk ve rüşvet ile artırırken,
halk açlık ve yoksulluk içersinde.
Bunu ifade eden oldu mu yavuz hırsız
misali saldırıya geçiyorlar. Bakın daha
bir hafta önce Denizli’ye gelen Tayyip
Erdoğan’ın Valiliğe geçtiği sırada
ayakkabı kutusunu bürosunun pence-
resinden salladığı için Avukat Uğur
Şişmşek’in keyfi bir biçimde bürosu
basıldı ve gözaltına alındı. AKP'nin Os-
maniye mitinginde, elindeki 'Hırsız

Var' pankartını açan bir kişi
gözaltına alındı, saatlerce darp
edildi. Protesto eden kişi “işsizim
ve yolsuzluktan rahatsızım” de-
mişti. Bir örnekte Şanlıurfa’dan...
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik’in katıldığı se-

çim bürosu açılışında, H.A. isimli bir
kişi  'Hırsız Var', yazılı döviz açtığı için
gözaltına alındı. H. A ‘işsizim’, 'Hır-
sız var', ‘açım aç’ diye bağırmıştı. 

Evet, açlık ordusu artıyor. Tayyip
Erdoğan mallarını artırmışken 2013
işsizlik rakamlarına bakıyoruz.  İş-
sizlik sayısı 2013’te bir önceki yıla
göre 229 bin kişi artarak 2 milyon
747 bin kişiye ulaşmış. 

Halk düşmanı AKP zenginleşiyor,
halkımız bu zulüm altında açlık ve
yolsuzlukla savaşıp adalet ve yaşam
mücadelesi veriyor. 

Mahallelerimizi Bir Avuç Çeteciye Bırakmayız
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16 Şubat
günü İstan-
bul’da Sarıga-
zi halkı 4 bin
kişiyle yozlaş-
maya karşı
yürüdü, Ha-
san Ferit’in
sesi soluğu
oldu. Sarıgazi
s o k a k l a r ı
Halk Cephe-
lilerin sesiyle
yankılandı,

Hasan Ferit’in bayrağı onurla yükseldi.
Baskınlarla, Kaymakamlık önünün ka-
rakola çevrilmesiyle sindirilmeye çalı-
şılan Sarıgazi halkı daha da çoğalarak
cevap verdi. Yürüyüşün başından sonuna
kapı kapı dolaşarak verdiği emekle ve
halka duyduğu güvenle büyüyen Sarı-
gazililer yürüyüşü nasıl örgütlediklerini,
neler yaşadıklarını paylaştılar. Sarıgazi
Halk Cephesi’nden Alican, yürüyüşü
“Düşündüğümüzün üstünde bir sayıyla
yürüdük ve bu paha biçilemez bir duy-
guydu, mahallelerde kapıyı açan in-
sanların gülüşleri bir sloganda bu-
luşmuş haykırıyor yozlaşmış insanların
içini titretiyordu.” sözleriyle aktardı...

Barış AKTAŞ
Yürüyüş: Yürüyüşle ilgili
çalışmaları nasıl yaptınız?

Barış Aktaş: Öncelikle 55 kişilik
genel bir toplantı yaptık. Bu toplantıda
8 komite oluşturduk ve her komitenin
çalışma yapacağı yer belli oldu. Sonra
materyallerimizi aldık toplam 5000
afiş, 10000 bildiri, 10000 kuşlama,
5000 mektubumuz vardı. İlk önce ça-
lışmamız afişlerle başladı tüm Sarıga-
zi’nin sokaklarını afişlerimizle donattık.
Demokrasi Caddesi’nde yedi gün bo-
yunca yozlaşmaya karşı yürüyüşümüzle
ilgili masa açtık. Halkın yürüyüşe olan

ilgisi çok yoğundu kafamda
olan hedef 1500 kişiydi, son 4
gün kala bütün materyallerimiz
bitti. Daha sonra Sarıgazi ve
Yenidoğan bölgesindeki bütün
sokaklarında sesli çağrı aracıyla
çağrı yaptık. Halkın ilgisi yo-
ğundu ve mektuplarımızla so-
kak sokak bütün evlere girerek
Hasan Ferit Gedik’in ağzından
Sarıgazi halkına yazılan mek-
tubu ulaştırdık.

Yürüyüş: Çalışmalar sı-
rasında nelerle karşılaştınız?
Neler hissettiniz? 

Barış Aktaş: Çalışmaları yaparken
araçla sesli çağrılarda birçok ev bizi
çay içmeye davet etti. Kahveler de bizi
davet ettiler. Buralarda çay içip Hasan
Ferit’in mektubunu dağıtarak çağrı
yaptık. Halkın yürüyüşe olan yaklaşımı
ve ilgisi güzeldi. Halkın bu tepkilerini
görünce ben de daha çok motive oldum
ve daha yoğun çalıştım.

Yürüyüş: Dört bin kişiyi
görünce ne düşündünüz?

Barış Aktaş: Yürüyüş günü erken
saatte mahallemizdeydik, Her hafta
yaptığımız Pazar kahvaltısını yaptık.
Daha sonra yürüyüşte kullanacağımız
flamalar, sancaklar ve pankartlarımızı
hazırladık saat 13:00 olduğunda dü-
şüncelerim değişmeye başladı olumsuz
düşünmeye başladım. Hedefim 1500
kişiydi saat 13:00 olmasına rağmen
kimseler gelmemişti. Saat 14:00 oldu-
ğunda gördüğüm kitle karşısında şaşır-
dım. Toplam yürüyüşe 4  bin kişi katıldı.
Yürüyüş sırasında kitlenin içerisinde
Parti ve Cephe bayraklarının çıkması
bize büyük bir gurur yaşattı. Atılan slo-
ganlar ve havai fişekler yürüyüşü görsel
olarak değiştirirken moral ve coşkumuzu
kat ve kat attırdı.

Yürüyüş: Yürüyüşle ilgili
çalışmaları nasıl yaptınız? 

Alican: Öncelikle komitelere ay-
rıldık. İlk başta afişlerle yola çıktık,
sonradan halkla birebir tüm samimi-
yetimiz ve sıcaklığımızla evlerine gi-
derek yürüyüşe davet ettik. Yozlaşmış
mahalleleri gezip Hasan Ferit’i unut-
mamaları, kendi çocuklarının da yoz-
laşmamasını, bu pisliklere göz yum-
mamalarını bizle beraber seslerini du-
yurmalarını istedik.

Yürüyüş: Çalışmalar   sırasında
nelerle karşılaştınız?
Neler hissettiniz? 

Alican: Yozlaşmış bir mahallede
çalışma yaptığımız için çok engellerle
karşılaştık. Polisin baskısı, fuhuşun ba-
tağındaki insanların alay edici tavırları,
uyuşturucu bağımlısı insanların yalanları
palavraları hatta mahallede yozlaşmayı
istemediğimiz için, yozlaşmış kişilerin
sopalarla bizleri araması uyuşturucu
satıcılarının bize karşı olan kötümser
bakışları bizi yıldırmad. Onların o kü-
çümser bakışlarına karşı yılmayan bir
tebessümümüz ve yanımızda olan halkı
unutmayan bir kalbimiz vardı. Bir de
hedefimiz... Düşünmüştük karar almıştık
yılmadık.

Yozlaşma Faşizmin Politikalarıdır 
Yozlaşmaya Karşı Halk

Komitelerinde Örgütlenelim!

Röportaj

Barış Aktaş
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Yürüyüş: 3-4 bin kişiyi görün-
ce ne düşündünüz?

Alican: Düşündüğümüzün üs-
tünde bir sayıyla yürüdük ve bu paha
biçilemez bir duyguydu. Mahallelerde
kapıyı açan insanların gülüşleri bir
sloganda buluşmuş haykırıyor, yoz-
laşmış insanların içini titretiyordu.
O zaman anladım ki tüm çabaları-
mızın karşılığını fazlasıyla almıştık
ama bu yetmez devamı için birlik
olmamız bu pisliği kaldırmamız için
beraber olmamız gerek. 

Muammer Sarı
Yürüyüş: Yürüyüşle ilgili
çalışmaları nasıl yaptınız? 

Muammer Sarı: Öncelikle ma-
halle komitesinde arkadaşlarla toplantı
yaptık ikişerli komiteler halinde afiş
bildiri mektup ve kapı çalışmalarıyla
başladık. Mahalle aralarındaki esnaf-
larımızla sohbet ederek yürüyüşün se-
bebini anlattık. Mahallemizde 4000
afiş, 5000 mektup, 10 bin kuşlama
yaptık. Halkımıza coşkuyla, her gün
gidiyorduk, halkımızla sohbet edip Ha-
san Ferit Gedik, Birol Karasu ve yoz-
laşmayla ilgili konuları konuştuk…

Yürüyüş: Çalışmalar sırasında
nelerle karşılaştınız?
Neler hissettiniz? 

Muammer Sarı: Çoğu ailelerimizin
ilgisi çok yoğundu. Herkes 16 Şubat’ı
bekliyordu ve bizleri de çok gururlan-
dırıyordu. Kapısını çaldığımız bazı in-
sanların tepkisiyle karşılaşıyorduk ve
onlara Hasan Ferit Gedik’in nasıl şehit

düştüğünü an-
l a t ı y o r d u k .
Okul önlerinde,
sokaklarda gör-
düğümüz her
türlü pisliği an-
latıyorduk. On-
ların da çocuk-
ları için ve bu
mahallede yoz-
laşmaya karşı
yürüdüğümüzü
anlattık. Bu ko-
nuşmalarımızın

sonunda halkımız bizi daha çok sahip-
lenmeye başladı ve 16 Şubat günü tüm
ailelerimizi, yaptığımız çalışmalar so-
nunda evlerine girdiğimiz ve esnafla-
rımızı bu yürüyüşte gördük ve çok se-
vindik, yanlarına gidip sohbet ettik,
yürüyüşümüze başladık…

Yürüyüş: Dört bin kişiyi
görünce ne düşündünüz?

Muammer Sarı: Çalışmalarımız
sabahın erken saatlerinde başlamıştı,
arkadaşlarla kahvaltımızı yaptıktan
sonra tüm mahalleleri dolaşıp son kez
çağrımızı yaptık ve bizi balkonlarında
alkışlayarak karşılayan halkımızla
caddeye çıkıp sloganlarla yürüyüşün
yapılacağı yere doğru yürüdük. Yü-
rüyüş alanına geldiğimizde büyük bir
kalabalık vardı ve biz o kalabalığı
gördüğümüzde çok gururlandık. Çok
sevindik çalışmalarımızın karşılığında
bizler bu kadar insanı topladıysak çok
şeyler yapabiliriz ve bir daha yürü-
yüşümüz olursa bu sayının daha faz-
lasını çıkaracağımıza inanıyoruz.

Mesut AKTÜRK
Yürüyüş: Yürüyüşle ilgili
yaptığınız çalışmalardan
bahseder misiniz?

Mesut AKTÜRK: Öncelikle karne
günü iki ayrı lisede yürüyüş çağrısının
olduğu pankartlar astık. 55 kişinin ka-
tıldığı genel bir toplantı örgütleyip sekiz

ayrı komite kurduk. Bu komitelerin iş-
leyişi afiş, bildiri, kuşlama, kapı çalış-
ması ve Demokrasi Caddesi’ne stant
açılışı şeklinde oldu. Bu eylemin ça-
lışmasını daha önce gitmediğimiz ma-
hallelerde de yaptık. Bu bize çok avantaj
kazandırdı, insanlar bunu görünce se-
vindiler ve destek oldular. Çalışmamızı
2 haftalık bir sürede yaptık. İlk hafta
materyallerimizi (afiş, bildiri, kuşlama,
pankart) bitirdik, son hafta sadece kapı
çalışması, yoğun olan caddelerde sesli
stant açılışı ve aynı zamanda araçlarla
eyleme çağrı için sesli anons çalışmaları
yaptık. Sarıgazi’de eylemin olacağı gü-
nün havasını aslında çalışmaların baş-
ladığı ilk günden itibaren yarattık. Ça-
lışmaların son haftasında kapı çalış-
malarına özellikle yoğunlaştık Halk
Cephesi önlükleri giyip 15-20 kişi
Hasan Fe-
rit’in yürüyü-
şe çağrı mek-
tuplarını hal-
ka ulaştırdık
ve bunu ayrı
ayrı mahalle-
lerde yaptık.
3000 kapı
çaldık, mek-
tuplarla in-
sanlarımızı
yürüyüşümü-
ze çağırdık.

6

Yürüyüş: Çalışmalar sırasında
nelerle karşılaştınız?
Neler hissettiniz?

Mesut AKTÜRK: Çalışmaların ol-
duğu iki haftalık sürede hiç gitmedi-
ğimiz çalışmalarımızın az olduğu ma-
hallelerde halktan insanlar ‘bizi unut-
tunuz sanmıştık’ şeklinde konuşmalar
yaptılar. Benim gözlemlediğim 4000
kişilik kitlenin birçoğu çalışmalarımızın
yoğun olmadığı mahallelerden geldiler.
Çalışmalar sırasında birçok arkadaşımızı
evlerine davet edenler oldu. Halk bu
eyleme ve bu eylemin mahallemiz açı-
sından gerekli olduğuna dair konuş-
malar yaptı. Sarıgazi halkı böyle yoz-
laşmanın açık olduğu bu mahallede
böyle bir yürüyüşünün yapılmasından
dolayı mutluydu. Bizim yoğun çalış-
malarımız ve arkadaşlarımızın kendi

Sarıgazi Yozlaşmaya
Karşı Yürüyüş

Mesut Aktürk

Muammer Sarı
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aralarında rekabet içerisinde çalışmaları
mahallede coşkulu bir hava yarattı. 

Yürüyüş: 3-4 bin kişiyi görünce
ne düşündünüz?

Mesut AKTÜRK: Bizim hedefimiz
aslında 1000’di. Saat 14.00 sıralarında
eylem bölgesinde yaklaşık 900 kişi
bulunuyordu. Demokrasi Caddesi’ne
çıkmadan mahalle halkı kızıl bayrakları
Hasan Ferit’imizin pankartlarını uyuş-
turucuya, fuhuşa, kumara ve yozlaş-
maya karşı yaptığımız bu yürüyüşü-
müzü verdiğimiz mücadeleyi bir kez
daha görünce sokağa döküldü. Bir ara
2000 dediler. 15 dakika sonra sayımızın
ikiye katlandığını gördük ve hedefimizi
aştığımızı, dörde katladığımızı gördük.
Kitleyi, yürüyen kalabalığı görünce
arkadaşlarımız birbirlerine sarılıyordu.
Herkes şaşkındı bu kitleyle birlikte.
Biz Sarıgazi olarak mahallemizde ver-
diğimiz mücadeleyi ve ne kadar meşru
olduğumuzu halka anlatırsak yanımızda
olacağını gördük, en önemlisi böyle
bir kitleyi verdiğimiz emekler çabalar
sonucu caddelere sokaklara döktük.

Dilek Aslan
Yürüyüş: Yürüyüşle ilgili çalış-
maları nasıl yaptınız? 

Dilek Aslan: Çalışmalara birbirimiz
arasında yaptığımız konuşmalarla baş-
ladık. Sarıgazi’de ilk kez böyle bir
yürüyüş olacak ve böyle bir yürüyüşe
kaç kişi katılır ve kimler emek verir
diye sorular sorduk. Buradakiler bizim

burada hiçbir zaman böyle bir şeyi
yapmadığımızı ve tekrar konuşup yap-
mayacağımızı söylediler. Ama biz yü-
rüyüş tarihini belirleyip, okulların sö-
mestr tatiline girdiği gün pankartlarımızı
açınca ciddi olduğumuzu anladılar.
Hedefimiz bin kişiydi biz de kaç kişinin
geleceğini tahmin edemiyorduk. Ça-
lışma süresince 10 pankart, dört bin
afiş asıldı, yüz bin kuşlama, beş bin
mektup, on bin bildiri dağıtıldı. İlk
günlerde komiteler arasında bir yarışma
vardı. Her komitenin belli sayıda
araçları vardı. İlk beş günde afişler
bitti. Bu sırada Demokrasi Caddesi’nde
açılan masa nedeniyle beş bin bildirimiz
bitti. Ama komitelerin arasında yarış
devam etti. Çalışan arkadaşlarımız
işten çıkıp geliyorlardı ev ev bildiri
dağıttılar. Son üç gün araçla sesli çağrı
yaptık. Cumartesi Pazarı’nda aracın
sesli çağrısıyla bildiri dağıttık. Son
günlerde öğleden akşama kadar mektup
dağıttık. Mahallemizin çocukları olan
Domane Sarıgazi de kendi aileleri ve
çevreleriyle çalışma yaptı. Bu çalış-
manın bir ayağı afiş gibi araçlarla gi-
derken diğer yanı dostlarımızın aile-
lerimizin yaptığı çağrılardı.

Yürüyüş: Çalışmalar sırasında
nelerle karşılaştınız? Neler his-
settiniz?

Dilek Aslan: İnsanların yozlaşmayı
yakıcı sorun olarak gördüğünü fark
ettim. Bir aile 35 yaşındaki oğlunu
uyuşturucudan kurtarmak için, yıllardan
beri yaşadığı mahalleyi bırakıp buraya

gelmiş ama
henüz kur-
taramamıştı.
Bir mahal-
lede ise evi-
ne hırsız gi-
ren bir kadı-
nın öfkesi
vardı. “Biz
kapımızda
bunların ol-
masını iste-
miyoruz”
dediler. Dü-
zeleceğine dair hiçbir umutları yok.
Biz onlara umut olarak gitmiştik. Ve
sanki biri dokunsa onlar dertlerini
dökse diye bir bekleyişleri vardı. Hala
devam ediyor “bundan sonra ne yapa-
caksınız” sorusunu soruyorlar.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda
hedefimizin üstünde bir katılım oldu.
Sabah 25 kişilik bir ekip sesli çağrılar
yaptı, sesli çağrı aracımız mahalleyi
dolaştı. Hiç kimse bu sayıyı beklemedi
ve oradaki coşku çok güzeldi. Ma-
halleden teyzeler birbirini yürüyüşe
çağırırken, mahallede çalışma yapan
komitelerimizin aileleri de bu yürüyüşe
geldiler. Domane Sarıgazi aileleri ile
Nazım Hikmet Parkı’nda toplanarak
geldiler. “Domane Sarıgazi Yozlaş-
maya Karşı” sloganlarını attılar. Yü-
rüyüş ilerledikçe sokaklardan katı-
lanların sayısı artıyordu. Çalışmamızın
gerçekten karşılığını aldık ve burada
daha başarılı bir çalışma yapabilirdik. 

Büyük direnişte 28 Nisan
2001 tarihinde şehit düşen
Fatma Hülya Tümgan’ın me-
zarı yoldaşları tarafından yap-
tırıldı. Ancak mezarlarımızdan
korkanlar mezar taşlarımızı
kırıp üstüne bir de dava aç-
mışlardı. Bu baskılarla sindir-
meye çalışanlara cevap, Fatma
Hülya Tümgan’ın mezarını
yeniden yaptırmak oldu. Sam-
sun Vezirköprü'deki mezar di-
ğer şehit mezarları gibi tek-

rardan yaptırıldı.

Bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinde şe-
hit düşenlerimizin mezarlarını
yapmak, onları sahiplenmek
bizim için onur, kırmak ise
sizin için acizliktir. Mezarla-
rımızdan korkanlar, bizden
korkmaya devam edin. Çünkü
biz şehitlerimizi sahiplenme-
ye, mezarlarımızı yapmaya
devam edeceğiz. 

Yaptığımız Her Bir Mezarla Devrimin Meşalesi Olacağız!

Dilek Aslan
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AKP’nin Hasta Tutsak Politikası Tutsakları Teslim Almaktır

HASTA TUTSAKLARI KATLEDEREK
DEVRİMCİ TUTSAKLARI
TESLİM ALAMAZSINIZ!

Tüm Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Aileler

“ Asmayalım da, besleyelim mi ?” 
Bu sözleri eli kanlı katil Kenan Ev-

ren 12 Eylül 1980’de idamlar üzeri-
ne söylemiştir.

Kenan Evren’den sonra iktidara
gelenler de bu politikayı halkın mü-
cadelesini katliamlar, infazlar yaparak
ve hapishaneleri doldurarak devam et-
tirmişlerdir. 

İktidarın, hapishanelere konulan
devrimci tutsaklar politikası da bu an-
layışla sürdürülmüştür. İktidarlar de-
ğişmiş fakat hapishane politikasında
bir değişiklik olmamıştır. Bugün bu
mirasın uygulayıcısı AKP iktidarıdır.

Düzen Hapishane
Politikasının Temelini;
Toplumsal Mücadeleyi
Bastırmak, Devrimcileri
Fiziken-Fikren
Yok Etmek Üzerine
Oluşturmaktadır

F tipi hücrelerinin açılmasından
sonra tecrit- tredman politikaları daha
yoğun uygulanmış ve hapishaneler
ölüm merkezlerine dönüştürülmüştür. 

Faşizmin bu politikasını halkın
mücadelesi ve hapishane direnişleri
boşa çıkarmaktadır. Tutsakları sa-
hiplenme olduğu sürece hedeflerine
ulaşamamaktadırlar. Tutsakların sa-
hiplenilmesi hapishane politikasının
boşa çıkarılması dışında halkların
iktidar mücadelesinin büyümesine
de katkısı vardır.

Düzenin hasta tutsaklar politikası da
genel hapishane politikasından farklı
değildir. Buna göre hapishane koşul-
ları hastalıkların oluşmasında hızlan-
dırıcı neden olmakta, bunun sonucu
olarak hastalanan tutsaklara tedavi
imkanı sağlanmamakta ve neticede
ölümler hızlanmaktadır. Ölümlerin ve
hastalıkların nedeni tecrit politikasıdır.

Tecrit yok edilmeden ne bugünkü
ölümler durdurulabilir ne de sorunlar
çözülebilir. Hatta tecrit devam ettik-
çe ölümler daha da artacaktır. 

Hasta tutsakları katletmenin adı
olan “sessiz ölüm” bir saldırı sonucu
gerçekleştirilen işkence, katliam ope-
rasyonu değildir ama yaşananlar birer
cinayettir. Bu cinayetler tecridin ta-
mamlayıcı son aşamasıdır. Bundan do-
layı bilinçli politikalar sonucunda has-
talanan tutsakların muayeneleri ge-
ciktirilir, teşhis konulmaz, türlü baha-
nelerle ertelenir ve ölüm anı beklenir.
Bunun sonucu ölümler daha fazla olur.

Ülkemizde 13 yıllık AKP iktidarı
döneminde öldürülen 2304 tutsak bu
sessiz ölümlerin boyutunu göster-
mektedir. Bunun anlamı haftada 5
tutsağın hapishanede katledilmesidir.
Bu veriler aslında ölümlerin “sessiz
ölüm” denilmeyecek boyuta ulaştığı-
nı “açık bir cinayet” olduğunu gös-
termektedir.

AKP tecrit politikasını yoğunlaş-
tırarak baştan ölümlerin yolunu aç-
makta ve ölümleri hızlandırmaktadır.  

F Tipleri, Tecrit Politikası
Ve Hasta Tutsaklara
Yaklaşım

19 Aralık 2000’de 28 tutsağın kat-
ledilmesiyle F tipi hapishaneler hayata
geçirilmiştir.  Kurulurken katledilen
tutsak sayısına bakıldığında F tipi
hapishanelerin ölüm merkezlerine dö-
nüşeceği ilk günden itibaren bilinen bir
gerçekti. Daha sonraki uygulamalar ve
yaşanılanlar bu gerçeğin ispatından
başka bir sonuç doğurmamıştır.

F tipi hapishaneler mimari, uygula-
nan politikalar, tecridin yoğunluğu, te-
davi imkanına ulaşımın zorluğu, tut-
saklara bakış açısı, yasalar vb. neden-
lerle hastalıkların merkezi ve tabutların

sıkça çıktığı birer merkezler olmuştur.
F tipi hapishanelerin temel politi-

kası tecrit-tredman üzerine kurul-
muştur. Buna göre tutsaklar 1 ve 3 ki-
şilik hücrelerde yaşamlarını sürdür-
mek zorunda kalmaktadır. Yoğun izo-
lasyonun olduğu koşullar dışında;
aile görüşü, diğer tutsaklarla iletişimin
engellenmesi ve dışarıyla iletişim,
mektup, telefon, avukat görüşünün en-
gellenmesi vb. bazı haklar hapishane
yönetiminin keyfi tutumu sonucu
gasp edilmektedir. Disiplin cezaları ve
keyfi uygulamalarla tutsaklar temel
haklarını bile kullanamamaktadır. 

F tipi hapishaneler açıldıktan son-
ra geçmiş hapishane uygulamasıyla
kıyaslanmayacak boyutta hastalık-
lardan dolayı ölümler olmuştur. 

F tipi hapishanelerdeki tecrit ko-
şulları tutsakları fiziki ve psikolojik ola-
rak hızla çökertmekte ve hastalıkların
temel nedenini oluşturmaktadır. 

Hastalıkların oluşmasına ve oluşan
hastalığın hızla artmasının nedeni F
tipi tecrit uygulamasıdır.

Fiziki etkiler mekandan kaynak-
lanmaktadır. Tutsaklar dar mekanlarda
kalmakta, hareket edememekte, yaşam
alanlarının tamamı beton zeminlerde
geçmekte, havasız ortamda yaşa-
makta, görüş alanları sınırlı olduğu
için birkaç metre uzağa sürekli bak-
maktadır. Bu nedenle F tipi hapisha-
nelerde mekansal sorundan kaynak-
lı bazı hastalıkların görülmesi kaçı-
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nılmaz olmaktadır.
Buna göre tecritin fiziksel etkile-

ri sonucu kas- iskelet ağrıları, göz bo-
zukluğu, kulak çınlaması, kalp çar-
pıntısı ve ritim bozukluğu, hipertan-
siyon, nefes darlığı, cilt hastalıkları,
hemoroid, ciğerlerde rahatsızlık, baş
ağrısı, mide rahatsızlıkları, kol ve par-
maklarda uyuşukluk vb. hastalıklar
yoğun görülmektedir.

Tecrit politikası sonucunda psiko-
lojik rahatsızlıkların oluşması daha faz-
la olmaktadır. Bunun temel nedeni tec-
rit uygulamalarıdır. Tecritin temel he-
defi kişilerin bireyselleşmesi, yalnız-
laşması, bencilleşmesi, değerlerini
kaybetmesidir. Bunun üzerine bir de
mekansal faktörler eklendiğinde tut-
sakların psikolojik sorunlar yaşama-
sı artmaktadır. Ayrıca gerekli psikolojik
tedavi ilaçları verilmemektedir. Tam
tersine sorunun temel nedeni bilin-
mesine rağmen kontrolsüz ilaçlar ve-
rilmektedir. Verilen ilaçlar kişinin
uyuşmasına ve daha fazla hastalan-
masına neden olmaktadır.

Ayrıca sosyal ilişkilerin kurulma-
sı için belli sayıda insanın bir araya gel-
mesi gerekmektedir. Bilim insanları,
psikologlar, doktorlar bu sayının 10-15
kişi olması gerektiğini belirtmektedir.
Tutsaklara F tipi hapishanelerde bu im-
kan sağlanmadığı için dar grup tecri-
ti uygulanmaktadır. Bunun sonucu
olarak günlük yaşamda ayrıntı denilen
birçok şey ve farklı kişisel özellikler be-
lirgin hale gelmektedir. Kişiler arasında
çekişme, tartışma, birbirine taham-
mül edememe daha fazla olmaktadır.
İnsanlar arası ilişkiler bozulduğun-
dan yaşam çekilmez hale gelmektedir.
Bu da takıntılı, mutsuz insanların
oluşmasına neden olmaktadır. Dev-
rimci yaşamı hapishanede kurama-
yan insanlarda dar grup tecritin yarat-
tığı sorunlar daha fazla yaşanmaktadır.

Yetersiz- sağlıksız beslenme, ısın-
mada yaşanan sorunlar, yetersiz-sağ-
lıksız su imkanı, hijyen koşullarının
olmaması gibi diğer etkenler nede-
niyle hastalığa yakalanma riski ha-
pishanelerde daha yüksektir.

F Tipi Hapishanelerde
Tedaviler
Engellenmektedir!

Hapishanede tutulan herkesin sağ-
lıklı koşullarda yaşamını sürdürme,
hastalığında muayene ve tedavi im-
kanlarına ulaşma hakkı vardır. Bu sağ-
lık imkanı ise devlet tarafından kar-
şılanır. Bu haklar yasalarda da belir-
tilmektedir. Fakat gerek yasalardaki
eksiklikler gerekse keyfi tutumlardan
kaynaklı bu haklar tutsaklara kullan-
dırılmamaktadır.

Tedavi ve muayene hakkı gasp edi-
lerek hastalıklar ilerlemekte başlan-
gıçta teşhis edilmiş olsa ölüme neden
olmayacak hastalıklar ölümle sonuç-
lanmaktadır. 

Tedavi Muayene
Hakkının Kullanımı ve
Engellenmesi Şu Şekilde
Uygulanmaktadır:

Tutsak hasta olduğu zaman hapis-
hane yönetimine hapishane revirine çık-
mak için dilekçeyle başvurmaktadır. 

Hapishane yönetimi dilekçeyi geç
işleme koyabilmektedir. 

Hapishanelerde revirde belli gün-
lerde tedavi olunmaktadır. 

Bu günler dışında revirde muaye-
ne yapılmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak hastalığın üs-
tünden belli bir süre geçtikten sonra
muayene edilme imkanı olmaktadır.  

Revirdeki doktorların hapishane
koşullarında test yapma imkanı ol-
madığı için hastayı ayakta muayene ve
tedavi etmektedir.  Ayrıca buradaki
doktorlar yeteri kadar muayeneye za-
man ayırmamakta ve tedaviyi birkaç
rutin ilaç vermek olarak görmektedir.

Hastanın şikayetleri ciddi bulu-
nursa ve doktor hastaneye sevk edil-
mesine izin verirse hastaneye sevk iş-
lemi yapılmaktadır. 

Sevk kararı verilen tutsak hapishane
yönetiminin uygun gördüğü zaman-
larda hastaneye götürülmektedir. Bu
süre bazen aylarca olabilmektedir. 

Şanslı olupta sevki yapılan tutsak
hücresinden alınmakta ve keyfi onur kı-
rıcı uygulamalara maruz kalmaktadır. 

Çıplak arama dayatılmakta veya
normal uygulama dışında işleme tabi
tutulmaktadır. 

Keyfi, onur kırıcı uygulamaları
protesto ettiğinde hastaneye götürül-
memektedir. Götürülse bile sonra-

dan disiplin cezası almaktadır. Has-
taneye götürülmediğinde tutsak, has-
tane sevki için tekrar beklemek zo-
runda kalmaktadır. 

Hasta tutsak hastaneye normal
ring aracıyla götürülmektedir. Bu ring
araçları havasız, pis, sağlıksız araç-
lardır. Hasta tutsak tedaviyi beklerken
bu araçlarda saatlerce tutulmaktadır. 

Tutsaklar keyfi uygulamalar,
disiplin cezaları, ringlerdeki ko-
şullar, bekleme eziyeti, zorlu teda-
vi koşulları, tutsakların hastanede
kaldıkları yerlerin sağlıksızlığı gibi
nedenlerle tedavi olmak isteme-
mektedir. 

Hastaneye Götürülen
Tutsak, Doktor Yanına
Çıktığında Tedavisi
Engellenebilmektedir 

Doktor tedavisinde kelepçesi açıl-
mamakta veya asker tedavi anında
doktorun yanında bulunmaktadır. 

Bu durumu protesto eden tutsak te-
davi edilmemekte ve tekrar hapisha-
neye götürülmektedir. Bu uygulama
nedeniyle yıllarca tedavi edilmeyen
tutsaklar bulunmaktadır.

Hastanede tedavi imkanı bulan
tutsak, doktor tarafından herhangi
bir test istendiğinde bunu hemen
yaptıramazsa tekrar hapishaneye gö-
türülmekte ve testleri aylar sonra ya-
pılmaktadır.

Hastanelerin Mahkum
Hücreleri Tedavinin
Önünde Engeldir! 

Hastanede yatarak tedavi edilme-
sine karar verilen tutsaklar, hastanelerde
tutsaklar için ayrılmış olan hükümlü
koğuşlarında kalmaktadır. Buralar sağ-
lıksız, bulaşıcı olsun olmasın herkesin
bir arada kaldığı, görüş yapma koşul-
larının zor olduğu, hastane mikrobu-
nun bulaşma riskinin yüksek olduğu
yerlerdir. Sırf burada kalınmasından
dolayı hastalıklar artmaktadır. 

Tedavi İçin Diyet
Uygulanması Gereken
Hasta İçin İmkanlar
Yoktur

Herkese aynı yemek verilmektedir.
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Başvurularla ve şikayetlerle diyet uy-
gulanmasının sağlandığı durumlarda
ise diyet besinleri bu sefer tek kalemden
oluşmaktadır. Bunun sonucu diyet tam
tersi tutsaklar için daha kötü sonuç do-
ğurmaktadır. Bazı diyet uygulanması ge-
reken hastalıkların besinleri yalnızca
yurtdışından getirilmekle sağlanmakta-
dır. Hapishane yönetimi bu diyeti yurt-
dışından sağlamadığı gibi aileler bunları
getirdiğinde hapishaneye almamaktadır.  

Hasta tutsaklara doktorun yazdığı
ilaçlar dışında daha ucuz muayen ilaç-
lar verilmektedir. Ayrıca doktorlar da
ilaç yazarken bakanlığın muayen ilaç
uygulamasına göre ilaç vermektedir.
Aileler tarafından ilaçların sağlanma-
sı yasaktır.

Hasta Hakları
Yönetmeliğine
Uyulmamaktadır!

Tutsakların Sağlık Bakanlığı’nca
yayınlanan “Hasta Hakları Yönetme-
liği”nde ve uluslararası bildirgelerde ta-
nınmış hasta hakları yok sayılmaktadır
ve hiç kullandırılmamaktadır. 

Bu Hakların Başlıcaları;
Hizmetten genel olarak fayda-

lanma; 
Bilgilendirme ve bilgi isteme; 
Sağlık kuruluşunu ve personeli-

ni, seçme ve değiştirme; 
Mahremiyet; tedaviyi reddetme,

durdurma ve rıza; güvenlik; 
İnsani değerlere saygı gösteril-

mesi, saygınlık görme ve rahatlık; 
Ziyaret ve refakatçi bulundurma; 
Şikayet ve dava hakkı vb. hakla-

ra şeklen bile uyulmamaktır.
Hastalığın teşhisi ve tedavisi için tut-

sağın bu konuda güvendiği bir doktora
veya kuruma başvuru hakkını kullanması
hastalığın ölüme ulaşmadan tedavi edil-
mesine imkan sağlayan bir haktır. Bu hak
tutsaklara hiç tanınmaz. Bunun anlamı
tutsağın devletin belirlediği doktor ve ku-
rumun tedavi imkanları dışında ola-
naklardan yararlandırılmaması demek-
tir. Tutsak birkaç doktorun yeteneği ve
iyi niyetine bırakılmaktadır. Tutsağın sağ-
lık kuruluşunu ve personelini, seçme ve
değiştirme hakkı diye bir şey söz konusu
bile değildir.   

Hasta tutsağın muayene olduğu
ortamda asker ve hapishane idaresinin

bulunması mahremiyet hakkının gas-
pıdır. Bu hak gasp edilerek hem teda-
vi engellenmekte hem de ölümlerin
yolu açılmaktadır. 

Hasta tutsağın yanında refakatçi
kalması ve ziyaretçiyle görüşebilme-
si hakkı belli koşullara bağlanmıştır.
Buna savcılıklar çoğu zaman izin ver-
memektedir. Ayrıca tutsaklara ayrılan
bölümlerde fiziken refakatçinin has-
tanın yanında kalma imkanı yoktur ve
çoğu zaman bu bölümlere refakatçi
alınmamaktadır.

F tipi hapishane hayata geçirildik-
ten sonra hasta tutsakların tedavileri
daha fazla engellenmektedir. Bunun ne-
deni burada uygulanan tecrit uygula-
masına devletin verdiği önemdir. 

Hapishanede bir kişi kalp krizi,
beyin kanaması vb. acil müdahale
edilmesi gereken bir rahatsızlığında
ölme riski daha fazladır.

Hapishanelerde acil müdahale eki-
bi ve ambulans yoktur. Sevk için am-
bulans dışarıdan sağlanmaktadır. Acil
müdahale ancak hastaneye sevkle
mümkün olmaktadır. Bu sevklerde
idare tarafından keyfi olarak engel-
lenmekte veya geciktirilmektedir. 

F tipi hapishanelerde tek başına ka-
lan bir kişi kalp krizi geçirdiğinde
yanında sesini duyuracağı bir kişi
yoktur. Ancak öldükten sonra kapısı
açılmaktadır. Acil müdahale gerektiren
bir hastalığı olduğu tespit edilen bir tut-
sak buna rağmen tek kişilik hücrede tu-
tulmaya devam edilmektedir. Bunun
sonucu ölüm kaçınılmaz olmaktadır.

F Tipi hapishaneler şehir dışına
uzak yerlere kurulmuştur. Acil hastalar
ancak saatler sonra hastaneye götür-
mektedir. Bu da ölümleri artırmaktadır.  

Acil olarak hastaneye götürülen
tutsak en yakın hastaneye değil Ada-
let Bakanlığı’nın belirlediği hastaneye
götürülmektedir. 

Hapishanede acil müdahale edil-
mesi gereken tutsak büyük oranda öl-
mektedir.

Hapishanede etkin tedavinin ya-
pılması, hastalıkların durdurulması,
hasta tutsakların serbest bırakılması ve
ölümlerin durdurulması mümkündür.
Fakat tecrit politikasının devamı olan
hasta tutsakların öldürülmesi politi-
kasından oligarşinin vazgeçme niyeti
olmadığı için cinayetler sürmektedir.  

TAYAD’ın hasta tutsakların serbest bı-
rakılması için başlatmış olduğu kampanya
kapsamında 8 Mart günü İstiklal Cadde-
si’nde yürüyüş yapıldı. Hasta tutsak Meh-
met Yamaç nezdinde hasta tutsakların ser-
best bırakılması için Taksim Tünel’de top-
lanan TAYAD’lılar, Mehmet Yamaç’ın fo-
toğrafının olduğu iki pankart açarak Ga-
latasaray Lisesi önüne doğru yürüyüşe
geçti. 

Yapılan açıklamanın ardından şu anda
Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak ve çöl-
yak hastası olan Ufuk Keskin’in babası Fah-
rettin Keskin bir konuşma yaparak oğlunun
durumu hakkında bilgi verildi ve kendisi-
nin bu konuda hapishane idaresi ile tartış-
malarını aktardı. 

Hasta Tutsak
Özlem Taşdemir
Serbest Bırakılsın!

TAYAD’lı Aileler 8 Mart günü Şişli Ca-
mii önünde yaptıkları basın açıklaması ile
Gebze Kadın Hapishanesi'nde tedavisine izin
verilmeyerek katledilmeye çalışılan Öz-
lem Taşdemir’in serbest bırakılmasını iste-
di. Açıklamaya 20 kişi katıldı.

Gerçeğin Sesi
TAYAD'lıların Elinde

TAYAD’lılar 7 Mart günü Galatasaray
Lisesi önünde dergi satışı yaparak, İrfan-
lar’ın, Enginler’in, Ferhatlar’ın sesi Yü-
rüyüş'ü halka taşıdılar. İki saat süren der-
gi satışında 6 dergi halka ulaştırıldı.

AKP Faşizminin
Elinden Hasta

Tutsaklarımızı Alacağız!
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Mart’ın onaltısında yedi can
Düştük gün ortasında yedi can
Bin dallı yasemen olduk yeşerdik
Faşizmin karşısında yedi can

Tarihler 16 Mart 1978’i gösteri-
yordu. Bir grup çakal sürüsü pusuya
yatmış bekliyordu. İstanbul Üniver-
sitesi Beyazıt Kampüsü’nün önünde
bekleyen faşistlerden ikisi ülkü ocak-
larından, diğer ikisi ise resmi faşist-
lerden, polislerden oluşuyordu. Dev-
rimci gençleri katletme emrini veren,
faşist şeflerden Abdullah Çatlı’ydı.
Yedi canımızı katleden bombayı ha-
zırlayan ise “eski” bir yüzbaşı olan
Ali Çeviker’dir. İşte bu nedenle çok
açıktır ki Beyazıt Katliamı; polis,
asker, sivil faşistlerden oluşan kontr-
gerillanın tüm unsurlarının ortaklaşa
gerçekleştirdiği bir katliamdır.

Faşist işgallerin üniversiteleri ab-
luka altına aldığı yıllardır. Dev-
Genç’liler hem işgalleri kırmak hem
de faşist saldırıları püskürtmek için
militan eylemler gerçekleştirmektedir.
1976 yazında kurulan İYÖD (İS-
TANBUL YÜKSEK ÖĞRENİM
DERNEĞİ), oportünizm ve refor-
mizmin pasif sağcı, kendini savunma
çizgisi yerine militan ve hesap soran
bir anti-faşist mücadele hattını ortaya
koymuştur. Dev-Genç’lilerin bu mü-
cadelesinin sonucunda Yıldız,
DMMA, İTÜ, Galatasaray Mühen-
dislik ve Şişli Siyasal Bilgiler’in
faşist işgal altına girmesi engellen-
miştir. Daha sonrasında Orman, Ede-
biyat, Hukuk, Vatan Mühendislik
gibi okullarda faşist işgaller kırılmış,
abluka dağıtılmıştır. Bu dönemin bir
diğer önemli gelişmesi ise, Kasım
1976’da Devrimci Gençlik Dernekleri
Federasyonu'nun (DGDF) kurulma-
sıdır. Dev-Genç’in militanlığı ve
cüreti dört bir yana hızla yayılmak-
tadır. Oligarşi ise korku ve acz içeri-
sindedir. Sivil ve resmi faşist terörle
halkın mücadelesini engelleyeme-
miştir ve bu nedenle halkın gürleyen

sesini boğmak için bu kez kitle kat-
liamlarına yönelmiştir. 1 Mayıs
1977’de 34 canımız alçakça katle-
dilmiştir. 

Faşist saldırılardan devrimci ku-
rumlar da nasibini almıştır. 1977 ya-
zında İYÖD kapatılmıştır. Buna rağ-
men İstanbul Dev-Genç’in faşist iş-
gallere karşı mücadelesi aralıksız de-
vam etmiştir, özellikle devrimci-de-
mokrat öğrencilerin yoğun olduğu
okullarda saldırılara karşı güvenlik
alınmaya çalışılmış, toplu giriş-çıkışlar
örgütlenmiş, toplu bulunulan alanlarda
nöbetler, kontroller, önlemler düşü-
nülmüş ve hayata geçirilmiştir. 16

Mart Katliamı işte böyle bir süreçte
yaşanmıştır.

Dönemin çevik kuvvet müdürle-
rinden Murat Nabioğlu, o gün Be-
yazıt bölgesinde görevli polislere
“ortalıkta dolaşmayın” talimatını ve-
rerek faşist katiller için uygun ortamı
yaratmıştır. Daha sonraki yıllarda
ödüllendirilerek polis müdürü yapı-
lacak olan Reşat Altay da son AKP-
Fethullahçılar çatışmasına kadar gör-
evinin başında oldu. Onun görevi
katliamı gerçekleştirecek faşistlerin
sorunsuz bir şekilde bölgede uzak-
laşmasını sağlamaktır. Bu katliamı
örgütleyen faşist şef Abdullah Çatlı
ile koordinasyon içindedirler. Katliamı
gerçekleştirenler rahat kaçabilsinler
diye onların gittikleri yöne doğru
araç ve yaya trafiğini keserler.

Beyazıt Meydanı'na doğru bakan
Eczacılık Fakültesi'nden çıkarak top-
luca ilerleyen devrimci-demokrat öğ-
rencilerin üzerine önce bomba atan
faşistler, bununla da yetinmezler ve
kitleyi kurşun yağmuruna tutarlar.
Alçakça gerçekleştirilen bu katliamın
sonucunda içlerinde Dev-Genç’li
Hatice Özen’in de bulunduğu 7 dev-
rimci-demokrat öğrenci katledilmiştir.
40’ı aşkın insanımız kurşun ve şa-
rapnellerle yaralanmıştır. Katliamın
gerçekleştiriliş şekli faşizmin halka
düşmanlığının ve vahşette sınır tanı-
mazlığının bir göstergesi olmuştur.

Yaralıların yardımına koşan, şe-
hitlerine sahip çıkan Dev-Genç’liler,
“Kahrolsun Faşizm” ve “Faşist Ka-
tillerden Hesap Soracağız” sloganları
ile şok etkisinin dağılmasına yardımcı
olmuş, toparlayıcı olmuştur. Faşizme

Devlet
Sivil

Faşistleriyle, 
Polisiyle 

Katletmeye
Devam Ediyor;
Dün Yedi Can’ı
Katledenlerle,
Bugün Berkin’i

Katledenler
Aynıdır!

16 Mart Katliamı Anması-1997 

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN
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karşı öfke büyüktür, bu kin ve nefreti
örgütlemek ve doğru hedefe yönelt-
mek de Dev-Genç’lilerin görevidir.
Katliamı engellemek mümkün olma-
mıştır, fakat katliamın kitleler üzerinde
yaratacağı olumsuz sonuçları en aza
indirmek için harekete geçilir. 

Bu hunharca katliamı en kitlesel
ve militan şekilde protesto etmek ge-
rekiyordu. Bunun için Dev-Genç’liler
ilk adım olarak merkez binayı işgal
etme kararı alırlar. Önderliğini Dev-
Genç’lilerin yaptığı 2 bin civarındaki
kitle işgali başlatır. İşgal haberi dalga
dalga yayılır ve haberi duyan binlerce
öğrenci farklı okullardan akın akın
gelirler. Beyazıt’ta öğrencileri, işçiler,
memurlar, gecekondulular izlemiş,
on binlerce insan marşlar ve slogan-
larla faşizmi lanetlemiştir. 

17 Mart 1978’de, 50 bini aşkın
insan üniversiteden alana akarak Be-
yazıt Meydanı’nı zapt etmiştir. Şe-
hitlerin tabutunu omuzlarında, re-

simlerini ellerinde taşıyan on binlerce
insan, Sirkeci Meydanı’na kadar yü-
rümüş, şehitlerin başında intikam ye-
minleri etmiştir. Şehitlerin uğurlandığı
bu yürüyüş, o güne kadar gerçekleş-
tirilmiş olan en kitlesel antifaşist ey-
lem olmuştur. Bu militan kitle hareketi
reformistlerin yönetiminde olduğu
DİSK’i de zorlamış, 20 Mart’ta tüm
ülke çapında iki saatlik “faşizme

ihtar” grevi yapılmıştır. Bu grevi aynı
zamanda DİSK’in siyasi talepli ilk
merkezi eylemi olmuştur.

16 Mart Katliamı kontrgerillanın
ilk kitlesel katliamlarından birisiydi
ve elbette son olmayacaktı. Faşist
katillerden Mehmet Ağar’ın bahset-
tiği 1000 operasyondan bir tanesi
Beyazıt Katliamı’dır. 3 Kasım
1996’da bir işkenceci polis şefi ve
bir korucubaşı milletvekiliyle aynı
araçta ölen tescilli katil-mafyacı Ab-
dullah Çatlı’nın Susurluk devleti
adına gerçekleştirdiği katliamlardan
birisidir. 16 Mart Katliamı işte bu
nedenle önemlidir, asla unutmayacak
ve unutturmayacağız. 

7 canımızın hesabını sormak için
bin dallı yasemen olup açmaya devam
edeceğiz. Çünkü: “Biz ki gürleyen
birer volkanız/ Beyazıt’ta patlayan
krater!”

Dev-Genç’lilerin tutsak öğrenci-
lerin serbest bırakılması için başlat-
tıkları kampanya her yerde coşku
ve kararlılıkla sürüyor. 

İstanbul: 3-7 Mart tarihleri ara-
sında Dev-Genç’liler İstanbul Üni-
versitesi Laleli ve Beyazıt kampüs-
lerinde “2785 Tutsak Öğrenci Serbest
Bırakılsın” ve “Ekmek, Adalet ve
Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım
Okutalım” kampanyalarının çalış-
malarını yaptı.

Okul duvarlarına kampanya afiş-
lerini yapıştıran Dev-Genç’liler,
“2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bıra-
kılsın!”, “İstanbul Üniversitesi Öğ-
rencileri Cansu Alataş ve Beşir Öz-
demir Serbest Bırakılsın”, “Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir” yazı-
lamaları yaptı. 7 Mart’ta da Edebiyat
Fakültesi’nin önünde masa açarak,
tutsak öğrencilerin serbest bırakılması
için imza toplayan Dev-Genç’liler
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Ayrıca
Laleli ve Beyazıt kampüslerinin du-

varlarına Grup Yorum Bağımsız Tür-
kiye konserinin pulları yapıştırıldı.

Ankara: AKP’nin katil polisi
tutsak öğrencilerin serbest bırakılması
için kampanya yürüten gençlerimizi
tehdit ederek, aşağılık yöntemlerine
devam ediyor. Tehditleri acizliğinden
başka bir şey değildir. 

Ankara Dev-Genç’in yaptığı açık-
lamaya göre; “Bursa Siyasi Şube
polisleri 5 Mart’ta ODTÜ’de Kimya
Bölümü’nde okuyan Dev-Genç’li
Aysima Çalışan’ın Bursa’da yaşayan
ailesini arayarak ‘kızınızın terör ör-
gütüyle bağlantısı var’ diyerek korku
salmaya çalıştı. Komploculuğu ve
iftiracılığı Ankara Emniyeti’nden
öğrenen ve Ankara polisiyle işbirliği
yapan Bursa Emniyeti Aysima Çalı-
şan'ın ailesine “Kızınızın iyiliği ve
saflığını kullanacaklar” diyerek, de-
mokratik eylemleri ve Aysima'nın
okuduğu kitapları terör faaliyeti ola-
rak göstermişlerdir.  Gençlerimizin
ailelerini rahatsız etmekten vazgeçin.

Adalet Arayışı Duvarlara İşlendi

16 Mart 1978 Beyazıt
Katliamı 

Cenaze Töreni

İstanbul
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Ankara polisinden öğrendiğiniz ifti-
racılığı ve yalancılığı uygulamaktan
vazgeçin” denildi.

İzmir: 8 Mart’ta Dev-Genç’liler
Şirinyer Forbes girişinde masa açtılar.
Tutsak öğrencilerin serbest bırakıl-
ması ile ilgili imza kampanyasında
5 imza föyü doldurulurken 7 Yürüyüş
Dergisi okuyucusuna ulaştırıldı.

Edirne: Trakya Üniversitesi Ay-
şekadın Yerleşkesi önünde Dev-
Genç’liler öğrencilere açılan soruş-
turmaların iptaledilmesi için 3 Mart’ta
başlattıkları açlık grevinin 4. gününde

sabah masalarını kurdular, imza top-
lamaya devam ettiler. Ziyaretçiler
desteklerini ifade ederek yanlarında
şeker ve çay getirdiler.

Dev-Genç’lilere bir destek de Yu-
nanistan hapishanelerinden geldi. Yu-
nanistan’daki devrimci tutsaklarımız
telefon ile arayarak desteklerini sun-
dular. Onların sesindeki umut Dev-
Genç’lilere de yansıdı. Direnişin 5.
gününde Gençlik Federasyonu telefon
ile Dev-Genç'lilere desteklerini ifade
etti. Masada 1 adet Grup Yorum’un
yeni albümü Halkın Elleri ve 1 adet

TAVIR Dergisi halka ulaştırıldı. Dev-
Genç’liler de ziyaret akımına uğradı.
Akşam saatlerinde ateş yakıldı. 6.
günde ise açılan masada Grup Yorum,
Grup Ekin marş ve türküleri çalındı.
Bir adet te Halkın Elleri albümü
halka ulaştırıldı. 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü dolayısıyla bir
basın açıklaması yapılarak tüm emek-
çi kadınlarımızın 8 Mart’ı kutlandı.
Ziyaretçiler çay ve şeker getirerek
sohbet etti.

Dev-Genç’lilere Destek Olmak İçin
İletişim: 0 538 849 89 01

Bir süredir çalışmaları yapılan

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi

Beytepe Kampüsü’nde bulunan Yıldız

amfinin adı 4-5-6 Mart tarihlerinde

yapılan çalışmalarla Ali İsmail Kork-

maz amfisi olarak değiştirildi.

4 Mart günü saat 12.30’da Edebiyat
Fakültesi önünde toplanan öğrenciler
buradan yemekhane önüne oradan da
Ali İsmail Korkmaz amfisine doğru
büyük bir coşkuyla yürüyüş gerçek-
leştirdiler. Yürüyüşte “DİRENİŞİ
SÜRDÜRÜYORUZ ALİ İSMAİL’İ
YAŞATIYORUZ” pankartı  açıldı.

Yürüyüşün ardından pankart Ali
İsmail Korkmaz amfisinin girişine
asıldı ve sesli konuşmalarla öğren-
cilere etkinliklerin duyurusu bir kez
daha yapıldı. Pankart asıldıktan sonra
amfi önünde halaylar çekildi. Saat
14.00’da Toplumsal Cinsiyet ve Gezi
başlıklı ilk panel başladı. Panele 35
kişi katıldı.  Panelin sonunda öğ-
renciler Mehmet Özer’in Haziran
Direnişi ile ilgili fotoğraf sergisini
amfi içine kurdular. 3 gün boyunca
açık kalan sergiye öğrencilerden yo-
ğun ilgi vardı.

5 Mart günü ise yine Ali İsmail
Korkmaz Amfisi M6 salonunda Te-
mel Demirer’in katılımıyla Haziran
Direnişi ve Gençlik başlıklı bir forum
yapıldı. 40 kişinin katılımıyla ger-

çekleşen forumda Temel Demirer öğ-
renci gençliğin hayattan yaşayarak
çok şey öğrendiğini ve mücadelenin
bu öğrenimlerle gelişerek büyüdüğünü
vurguladı.

6 Mart günü faaliyetler Ali İsmail
Korkmaz ve Hasan Ferit Gedik’in
de ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa
Sarısülük Çorum’da bulunduğu için
etkinliğe katılamadı. Yemekhane önü-
ne sahne kuruldu ve etkinlik saat
14.00’da devrim şehitleri için yapılan
bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Daha sonra sahneye aileler çıkarak
konuşma yaptı. 

Ali İsmail’in avukatlarından Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Engin
Gökoğlu “DEVRİMCİ AVUKATLAR
ONURUMUZDUR!” sloganları ara-
sında konuşma yaptı. Çalışma Pragsis,
Grup Çima ve Mesel’in şarkı ve tür-
küleri eşliğinde çekilen halayla devam
etti. Etkinliği düzenleyen siyasetlerin
hazırladığı ortak konuşma metni ile
2785 tutsak öğrenci selamlandı. Et-
kinliğe derslerin bitmesi ile birlikte
350 öğrenci katıldı.

AAyaklanma Şehitlerini Her Yerde Göreceksiniz

Ankara
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6 Mart’ta umudun çocuğu Berkin
Elvan uyuduğu uykusunda epilepsi
nöbeti geçirdi. Akşam saatlerinde bu
haber yayıldı.

Bunun üzerine Halk Cephesi üye-
leri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi önüne toplanma çağrısı
yaptı. Yayılan haber ve çağrı sonu-
cunda 23.30 sıralarında 300’e yakın
insan toplandı. Herkes merakla neler
olduğunu öğrenmenin peşindeydi.
Bu esnada baba Sami Elvan, Ber-
kin’in geçirdiği nöbetle ilgili kısa
bir bilgi verip doktorların 24 saatlik
bir süre sonunda yeniden bilgi vere-
ceklerini belirterek bunun dışında
farklı haberler yazılmamasını iste-
diğini belirtti.

Bekleyiş 8 Mart günü de devam
etti. Okmeydanı Araştırma Hastanesi
önünde sabah az olan kitle öğleden
sonra artmaya başladı. Tıpkı Haziran
Ayaklanması sürecinde insanların sa-
bah evlerine gidip akşam saatlerinde
tekrardan çatışmak üzere Taksim
Meydanı’nda artması örneğinde ol-
duğu gibi...

Öğleden sonraki saat diliminde
Türk Tabipler Birliği’nden Ali Çer-
kezoğlu hekimlerle görüştükten sonra
dışarıda bekleyen halka tek başına
kimseye danışmadan kısa bir açıklama
yaptı. Çerkezoğlu; Berkin’in duru-
munun eskiye döndüğünü burada
beklemenin gereksiz olduğunu belki

ailesinin yanında bir grubun kalabi-
leceğini söyleyip kitleyi dağıtmaya
çalıştı. Hâlbuki Berkin’in kritik olan
durumunda bir değişiklik yoktu. Ber-
kin’in avukatı ve babasından gerçek
olan duyulunca Çerkezoğlu’nun bu
yaklaşımı kitlenin tepkisini çekti.

Dev–Genç’lilerin pankartları has-
tanenin önünde gelenleri selamlıyor-
du.

Her hangi bir gelişmede polisin
provokatif davranışına karşı hasta-
nenin belirli yerlerinde nöbetler tu-
tuldu.

Sanatçılar da Berkin için oraday-
dı... Başta Grup Yorum olmak üzere
Barış Atay, Hilmi Yarayıcı, Niyazi
Koyuncu, Pınar Aydınlar, S. Süreyya
Önder halkla beraberlerdi.

Artı bir televizyonu baba Sami
Elvan’la kısa bir röportaj yaparken
CNN Türk de ayrıca canlı röportaj
yaptı. Sami Elvan, Berkin’in duru-
muyla ilgili kısaca bilgi verdi. “Bu-
rada olan insanlar Berkin için geldiler
ama bir nevi düşünürsek kendi ço-
cukları için geldiler, çünkü Berkin
onların çocukları” dedi. Sosyal med-
yada dolaşan bilgi kirliliğine karşı
“Şu anda Berkin hala direniyor, du-
rumu ciddiyetini koruyor” diyen El-
van “Şunu da ifade etmek istiyorum
bize bu dramatik sahneleri yaşatanlar
utansın” dedi.

00.00 saatlerinde Bahçelievler

CHP İlçe Başkanı hastane önünde-
kileri ziyaret etti. Beşiktaş Belediye
Başkan Adayı, geceleyin kalacak
olanlar için battaniye, atkı ve sıcak
çorba getirdi. Getirilen battaniyeler
dağıtıldı, çorbalar içildi. Ateşin ba-
şında kalanlar, yanlara çekilip yatma
düzeni alanlar, volta atmaya devam
edenler, nöbet tutanlar... Ve içeride
direnmeye devam eden Umudun Ço-
cuğu Berkin...

8 Mart günü doktorlar Berkin
için hastane önünde bekleyenlerden
üç ünite kan aldı.

9 Mart'ta yüzlerce kişi hastane
önüne koştu.  İçeride Berkin yaşam
mücadelesi verirken, dışarıda bek-
leyenler zorlu hava koşullarına dire-
niyorlardı.. 8 Mart'ta kan ihtiyacı ol-
duğu öğrenildi. Bunun üzerine gö-
nüllü 3 kişi Çapa Tıp Fakültesi’ne
yol aldılar, kan uyuşmazlığı nedeniyle
farklı 3 kişi daha kan vermeye gitti.
Birer ikişer olarak sürekli insanlar
geliyordu ve dayanışma amaçlı elleri
de boş gelmiyorlardı. Saatler gece
yarısına geldiğinde hastane bahçe-
sinde Berkin için dilek fenerleri uçu-
ruldu. Ayrıca hastane bahçesinin çe-
şitli yerlerinde nöbetler de tutulu-
yordu. Hastane içi ve bahçesinde ol-
mak üzere insanlar sabaha kadar
beklediler. Sabah saatlerinde kuman-
yaların yenilmesi ve çayların içil-
mesiyle güne başlandı. Saat 09.00

Okmeydanı Araştırma Hastanesi Önü: 
Berkin'in Hesabını Soruncaya Kadar;

Adaletsiz Düzen Yıkılana Kadar
Mücadeleye Devam Edeceğiz
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civarında Berkin’in annesinin ağlaması,
haykırışları herkesin yüreğini yaktı.
Öğleden sonra ise Beşiktaş Çarşı Grubu
aileyi ziyarete geldi. 

Berkin Elvan'ın ailesi adına 9
Mart'ta açıklama yapan Av. Evrim De-
niz Karatana:

"6 Mart gecesi epilepsi krizi geçiren
Berkin’in durumu ağırlaştı. 7 Mart
günü ise kalbi durdu. Tıbbi müdahalenin
ardından yaklaşık 15 dakika sonra kalbi
yeniden ama makineye bağlı olarak
çalıştırıldı. 9 Mart sabah saatlerinde
ise akciğerinde hava deliği oluştuğu
bilgisi alındı. Beyin fonksiyonlarının
çalışmasının giderek zorlaştığı ve iç
organlarında da bu nedenle hasarın bü-

yüdüğü bilinmektedir. Vurulduğunda
45 kilo olan Berkin, şu anda 16 kilodur.
Vücut direnci giderek azalmaktadır
ve beyin fonksiyonlarının çok alt se-
viyede çalışıyor olması sebebiyle iç
organlarında da zarar giderek büyü-
mektedir. An itibariyle Berkin, hayatını
yaşam destek ünitesine bağlı olarak
sürdürmektedir. Ancak bu süreç bo-
yunca aileyi bir gün bile yalnız bı-
rakmayan halkımıza Berkin’in sağlık
durumundaki son gelişmeleri açıkla-
mak sorumluluğumuzdur. Özetle be-
lirtilmelidir ki Berkin’in durumu gi-
derek ağırlaşmakta olup hayati risk
çok yüksektir. Berkin’i ve ailesini bir
gün bile yalnız bırakmayan halkımızı,
Berkin’i vuranlardan, onları koruyup
kollayanlardan hesap sormak ve aileyle
dayanışmak için Okmeydanı Hastanesi
önüne çağırıyoruz" dedi. 

Taksim: 8 Mart günü Halk Cepheliler
Taksim Anıtı önünde Berkin’in sesi
oldular. Saat 16.00’da Anıtın önünde
“Diren Berkin Hesabını Soracağız-
Halk Cephesi” pankartını açan Ali
Ekber Durgun ve Melihcan Yılmaz,
AKP’nin katil polisleri tarafından iş-
kenceyle gözaltına alındı. Hemen ar-
dından Furkan Akbaş ve Eren Yılmaz
aynı pankartı açarak anıta yürüdüler.
Yine işkenceyle gözaltına alındılar.
Ve yine aynı pankart açıldı anıtın
önünde. Bu eylemde de Fırat Karatağ
işkenceyle gözaltına alındı.

Bu üç eylemde de halk, Halk Cep-
helileri ve Berkin’i sahiplendi. Polise
tepki gösteren insanlar, gözaltılarıda
engellemeye çalıştı. Sloganlarla bu

eylemlere destek verdiler.

Sarıgazi: Sarıgazi Liseliler Komi-
tesi 7 Mart’ta Berkin için olarak okul-
larda kuşlama yaptı. Sloganlar ve al-
kışlarla yapılan kuşlamalardan sonra
öğrencilere Berkin’in durumu anlatıldı. 

Ankara: 7 Mart’ta Berkin Elvan’ın
sağlık durumu ile ilgili Yüksel Cadde-
si'nde Liseli Dev-Genç’liler düzenledi.
10 Liseli Dev-Genç’linin düzenlediği
basın açıklamasında "Diren Berkin
Dev-Genç Seninle" ozalitinin arkasında
onlarca insan sloganlara eşlik ederek,
basın açıklamasına destek verdi

Halkın Mühendis Mimarları, halk
için mimar-mühendislik yapabilmek
için, halka daha rahat ulaşabilmek ve
halkın sorunlarına çözüm bulabilmek
için karavan satın aldı. Sadece Türkiye
değil dünyanın farklı yerlerinden;
Avustralya, Arnavutluk, ABD, Dani-
marka, Umman, Katar Almanya, İs-
viçre ve Fransa’dan aldıkları destekle
karavanı satın alabildiklerini açıklayan
Halkın Mühendis Mimarları, "Önü-
müzde yapılacak çok iş var, emper-
yalizm durmaksızın topraklarımıza,
mahallelerimize, suyumuza, maden-
lerimize saldırmaya devam ediyor.
Biz anti-emperyalistlere, vatansever-
lere düşen görev tüm yağma ve talana
karşı mücadele etmektir. Bir an bile
durmamalıyız, daha fazla örgütlenmeli
ülkenin her bir toprağını, suyunu sa-
vunmalıyız. Hepimiz ülkeyi yöneten-
lerin vatanı nasıl sattığını her gün
dinliyoruz televizyonlarda, gazetelerde.
Her gün yeni bir pislikleri ortaya sa-
çılıyor" dedi. 

Açıklama şu sözlerle bitirildi: "Bu
bilinçle söz bitti sıra eylemde demiştik,
bu sözümüzün hakkını vermeye, tüm
bilgi ve tecrübemizi yalnızca halkın
çıkarları için kullanmaya devam ede-
ceğiz. Bu ruh halini bizimle paylaşan
tüm dostlarımızı Halkın Mühendis
Mimarları’nın saflarında mücadele
etmeye çağırıyoruz."

Taksim

Sarıgazi

Ankara

Halkın
Mühendis
Mimarları

Halkın
Sorunlarını
Çözmek İçin

Karavanlarıyla
Yollara Çıkıyor
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16 Haziran tarihinden bu yana
Okmeydanı SSK Hastanesi’nde uyu-
tulan Berkin Elvan 11 Mart sabah
07.30 civarında şehit düştü. Şehitlik
haberi öncelikle günlerdir hastane
önünde bekleyen insanlara açıklandı
ve başka insanlara da duyurulması
istendi.

Tüm halkımız Okmeydanı Has-
tanesi önüne çağırıldı. Çağrıya yüz-
lerce kişi uyarak hastane bahçesine
akın etti. 

Berkin’in annesini ve kardeşlerini
zorlukla sakinleştiriyorlardı. “Yarası
yaşından büyük yavrumun, ekmek
almaya değil de ecele göndermişim”
sözleri ise anne Elvan’a aitti. 

Adli Tıp’ın önüne gitmek üzere
gelecek otobüsler beklenirken kasıtlı
olarak çevik otobüsü geçirildi hastane
önünden. Tabi ki bu duruma karşılık
halkın attığı taşlar oldu. Taşların atıl-
dığı esnada bir teyzenin polise yönelik
söylediği sözler aslında yapılması
gerekeni gösteriyordu; “Size taşlar
değil, kurşunlar gerek.” Taşların
isabet ettiği aracın camından korkakça
gaz attı polis. Önceki gün sabah
vakti baskın yaparak hastane bahçe-
sini gaza boğan polis tekrar gaza
boğdu. Bu saldırı da iki kişiye gaz
bombası isabet etti. Ramazan Aydın’ın

sağ gözünün üzerinde kırıklar olu-
şurken, Perihan Deniz’inde ayağında
kırıklar oluştu. Bu olay esnasında
da bir polis kalkanına da el konuldu.
Daha sonra Adli Tıp’a doğru yola
çıkıldı. Kitlenin öfkesi çok büyüktü.
Metrobüsten indikten sonra yol bo-
yunca gördükleri polis otolarını taş-
ladılar ve AKP pankartlarını söktüler.
Adli Tıp’ın önüne gelenleri ise “Ber-
kin’in Hesabı Mahşere Kalmayacak
Hesabını Soracağız/Halk Cephesi”
yazılı ve Berkin Elvan’ın fotoğrafının
olduğu pankart karşılıyordu. Saat
yaklaşık 15.00’a kadar yağmura ve
soğuğa aldırmadan bekledi halk. Ber-
kin’in cenazesinin çıkmasına yakın
çıkış kapısı önünde kitle kol kola
girerek zincir oluşturdu, bu şekilde
kapı kapatıldı. Cenaze aracı Adli Tıp
bahçesinde görüldüğü anda kitle hiç
durmadan “15’inde Bir Fidan Berkin
Elvan” sloganını atıyordu. Ardından
cenaze arabasının önünde önce Av.
Evrim Deniz Karatana kısa bir açık-
lama yaptı. Açıklamasında, Berkin’in
katillerinin başta Recep Tayyip Er-
doğan, devletin bakanları ve valinin
olduğunu söyledi ve mücadelelerinin
süreceğini söyledi. Ardından baba
Sami Elvan konuşmasında, Türki-
ye’nin dört bir tarafında yapılan ey-
lemlere değinerek artık büyük bir

ailesi olduğunu söyledi. “Bir değil,
milyonlarca Berkin’im var artık”
dedi. Ardından sloganlarla Okmey-
danı Cemevi’ne doğru yola koyul-
dular. Kitleyi bu sefer Okmeydanı’nda
barikatlar ve binlerce insan bekli-
yordu. Yüzlerce el üzerinde cemevine
götürüldü Berkin Elvan. Cemevinin
bulunduğu cadde boylu boyunca
insan doluydu. Ve ellerinde de kızıl
flamalar bulunuyordu. Yukarıdan aşa-
ğıya doğra bakıldığında kızıl bir
şelale gibi akıyordu. Okmeydanı es-
nafı Berkin için kepenklerini indirdi,
mahallenin gençleri barikat başlarında
nöbet tuttular.

İSTANBUL
10 Mart günü sabah erken saat-

lerde Berkin Elvan’ın kaldığı hastane
önünde bekleyenlere saldıran AKP'nin
katil polisi etraftaki eşyalara da sal-
dırarak 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ve
akşam saatlerinde gözaltına alınan
10 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanları sahiplenmek
için  günü İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü önüne gidilerek 14.20'de basın
açıklaması gerçekleştirildi. Basın
açıklaması yapılmadan önce polis

Polis Hastane Önünde Bekleyenlere Alçakça Saldırdı!
Berkin'in Çektiği Acının Her Saniyesinin Hesabını Soracağız!

"SİZE TAŞLAR DEĞİL, KURŞUNLAR GEREK"
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Katil Polis
Beytepe’den Defol
27 Şubat günü Ankara'da Hacettepe

Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde do-
laşan sivil polis devrimciler tarafından
farkedilip teşhir edildi. Katil polis ken-
disini teşhir eden devrimcilere isimleriyle
hitap edip, rektörün misafiri olduğunu
söyleyince, devrimciler “Katil Polis Bey-
tepe’den Defol" sloganlarıyla siyasi şube
polislerini okuldan kovdular. Kaçan po-
lisler, okulun ÖGB şeflerinin de içinde
bulunduğu ÖGB odasında barınmaktay-
dılar. Olayın ardından ertesi gün dev-
rimciler ÖGB odasını bastılar ve “Katilleri
istiyoruz, Beytepe de barındıramaya-
caksınız” diyerek ÖGB kapılarını, pol-
isleri gizledikleri kapıları zorladılar.
ÖGB’ler kapıları kilitleyip, katilleri ko-
rumaya devam ettiler. 

Olaydan bir hafta sonra Beytepe öğ-
rencileri Edebiyat Fakültesi önünden ey-
lem yaparak ÖGB odasına giderek, ka-
tilleri teşhir ettiler ve ÖGB odasının ka-
pısına ozalit astılar. Sesli konuşmalarla
ÖGB şefleri uyarıldı. 

taciz etmeye başladı. Açıklama sı-
rasında “Gözaltılar Serbest Bıra-
kılsın, Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Berkin Elvan Onu-
rumuzdur, Halkız Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganları atıldı. Basın
açıklamasına 9 kişi katıldı.

YUNANİSTAN
Yunanistan'ın başkenti Atina'da

Türkiye Konsolosluğu önünde, Ber-
kin Elvan'ın katledilmesinin hesa-
bını sormak için eylem yapan Halk
Cephelilere polisler saldırarak 6
Halk Cepheliyi gözaltına aldı. 

Yunanistan Halk Cephesi ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Merak etmeyin, biz bir kez daha
dersimizi aldık. 15 yaşından faz-
lasını görsün diye çocuklarımız,
ne yapmamız gerektiğini iyi bili-
yoruz, beynimize Berkin Berkin
kazıdınız. Hala farkında değilseniz
söylüyoruz: Kaybettiniz!"

12 Mart Günü Berkin
İçin Duruşmaları
Boykot Ediyoruz!
Çocuklar Uyurken
Susulur, Ama Ölürken
Değil!

Berkin Elvan’ın cenazesi ve
defin işlemlerinin 12 Mart günü
gerçekleşeceği halk ile paylaşıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi "12 Mart günü duruşmalara
katılmıyoruz, duruşmaları boykot
ediyoruz. 15 yaşında bir çocuğun
başından vurularak öldürüldüğü bir
anda işimizi yapmayı, hele ki adına
saray dedikleri ama yalnızca suçları
örtbas etmeye yarayan, katilleri ak-
layan bir binanın içerisinde iş gör-
meyi zul görüyoruz. Bütün mes-
lektaşlarımızı boykota destek ver-
meye, duruşmalara girmek yerine
hep birlikte Berkin’in cenazesine
katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Ayrıca, "Berkin bizim kardeşi-
miz, oğlumuz, vicdanımızdır. Ka-
tillerinden hesap soracağız. Çünkü
çocuklar uyurken susulur ama ölür-
ken değil!"

Yine Halkın Hukuk Bürosunun
konuya ilişkin yaptığı açıklamada
" Ancak adalet özlemiyle yanıp tu-
tuşan halkımız Gülsüm Ana’nın
gözyaşlarını dindirecektir. 14 yaşında
kanı sokağa akıtılan Berkin’imizin
hesabını halkımız soracaktır." denildi. 

ERZİNCAN
Erzincan'da 11 Mart'da, Dev-

Genç, Erzincan Pir Sultan Abdal
Derneği, Partizan, Erzincan Der-
simliler Derneği ve birçok demo-
kratik kitle örgütlerinin ve on bin-
lerin katılımıyla yapılan yürüyüş
basın açıklaması ve oturma eyle-
miyle halkın onuru Berkin Elvan
haykırıldı. 

19 Yıl Geçse de
Gazi Katliamı’nın

Sorumlularını
Unutmadık

İstanbul Gazi Mahallesi’nde Cep-
heliler 12 Mart Katliamı’nın 19. yılı
nedeniyle mahallenin bir çok yerinde
yazılamalar yaptılar. Yazılamalarda
katiller halka teşhir edildi. Halkın
adaletinin katillerin peşinde olduğunu
katillerin ve sorumluların unutulma-
dığını gösterdiler.

Berkin İçin Gönüllü
Muhabirler Arıyoruz!

Tüm Türkiye evladını sahiplen-
mek için ayağa kalktı. Tüm Türkiye'de
eylem haberleri geliyor. 

Halkımızın gerçekleriyle savaşı-
yoruz. Yürüyüş Dergisi okurlarının,
Halkın Sesi TV izleyenlerinin her
biri burjuvazinin yalanlarına karşı
bir neferdir aynı zamanda. Halkın
Sesi TV ile, Yürüyüş Dergisiyle
omuz omuza direnirken bizim ola-
madığımız yerlerden gelecek haberler
için, her okurumuz muhabirimizdir.
Sizlerden gelecek haberler (yazı, vi-
deo, fotoğraf...) ve burjuva medya-
sının yalan haberlerine karşı gerçek-
lere ulaşmak için iletişim adresleri-
miz:

Facebook sayfamız:

www.facebook.com/HalkinSe-
siTV.2013

Twitter hesabımız: @HalknSe-
siTV. 

Site adreslerimiz:
www.halkinsesitv.com,
www.halkinsesitv.net
www.halkinsesi.tv,             

Mail adreslerimiz:
halkinsesi.tv@gmail.com,
halkinsesitv@yahoo.com,
yunanistanhalkinsesi@hotmail.co,
yenihalkinsesi.tv@yandex.com



11 Mart sürecinin ilk
notları: Dün Hrant,

bugün Berkin
13.03.2014  Vatan

Ruşen Çakır
* Hrant Dink'in ce-

nazesi sırasında
ABD'deydim. İkisine de

katılanlar Berkin Elvan'ın dünkü cena-
zesiyle çok benzeştiğini söylüyor. Aslında
sadece cenazeleri değil benzeşen: ikisi
de bu ülkenin itilip kakılan kesimlerinden
geliyor: Hrant Ermeni, Berkin ise Alevi.
İkisinin de ölümünden birinci derecede
devlet sorumlu. Ve ikisinin de katilleri
devlet tarafından korunuyor.

* Bu ülkenin Alevi olmayan insanları
cemevlerini, devletin hayatlarını sonlan-
dırdığı gençlerin cenazeleriyle tanıyor maa-

lesef. Eğer televizyonlar dün Dede'nin
yaptığı dini konuşmayı yayınlamış olsalar,

sanırım birçok katı Sünni, Alevilere yönelik
önyargıları nedeniyle pişman olurlardı.

* Dün Okmeydanı Cemevi'nden baş-
layıp Feriköy Mezarlığı'nda sona eren
cenaze törenine farklı kesimlerden çok
sayıda insan katıldı. (Sayı vermiyorum,
ama eğer polis bir sayı verirse onu birkaç
kez katlamak gerektiğini düşünüyorum.)
Slogan, alkış, dua, ama en çok gözyaşla-
rıyla bezeli bir törendi. Özellikle Berkin'i
taşıyan cenaze arabası geçerken kadın-
erkek, genç-yaşlı, insanlar hem yumruk-
larını sıkıyor, hem ağlıyorlardı.

* Cemevinden mezarlığa Berkin'in
ailesi ve Gezi Direnişi’nde daha önce
hayatlarını kaybeden gençlerin, Ali İs-
mail'in, Ethem'in, Ahmet'in, Abdullah'ın,
Mehmet'in, Hasan Ferit'in, Mustafa'nın
anne-babaları, kardeşlerinin bulunduğu
otobüsle gittim. Daha önce gözaltında
kaybolanların yakınları "Cumartesi An-
neleri", faili meçhule kurban giden ay-
dınların yakınları "Toplumsal Bellek Plat-
formu" oluşturmuştu. AKP iktidarı yü-
zünden çocuklarını Gezi sürecinde kay-
bedenler de bu tür bir dayanışmaya gitmiş
durumdalar. Berkin'e hastanedeyken de
sahip çıkan bu aileler dünkü cenazede
de en öndeydiler.

* Dünkü cenaze töreninin organizas-
yonunu büyük ölçüde Okmeydanı çev-
resinde çok güçlü olan "Halk Cephesi"
adlı sol grup üstlenmişti ve kaydadeğer
bir tatsızlık yaşanmadan tören sonuçlandı.
Bunda yol boyunca polisin gözükmeme-

sinin de payı vardı. Ne var ki cenazeden
dağılmalar başlayınca polisin müdahalesi
de başladı. Hatırlanacaktır: kimi hükümet
yanlıları Gezi sürecindeki olaylardan bir
şekilde "paralel yapı"yı sorumlu tutuyorlar.
Fakat gördük ki ister paralel olsun, ister
düz, bu polis bu insanları, yani solcuları,
Alevileri, her türden muhalifi sevmiyor.
Ve yine belli ki dün o büyük kalabalığın
büyük bir vakar ve dayanışma içinde o
muhteşem cenazeyi gerçekleştirmiş ol-
masından çok ama çok rahatsız olmuşlar.
Olsunlar. Artık onlar için çok geç. Çünkü
önce Gezi süreci, ardından 17 Aralık
süreci ve nihayet 15 yaşındaki Berkin'in
daha fazla direnemeyip hayata gözlerini
yumduğu 11 Mart sabahı başlayan bu
yeni süreçle birlikte Türkiye'nin çok ama
çok değişeceği muhakkak.

11 Mart sürecini yarın konuşmak üze-
re.

NOT: Bizler Berkin'le vedalaşırken,
Egemen Bağış bizlere 'ölü sevici' demiş.
İnsanların, devletin ellerinden aldığı bir
çocuğu sevmesinde hiçbir utanacak nokta
yok. Bağış önce kendisi hakkındaki yol-
suzluk iddialarına cevap versin.

***
YAVUZ SEMERCİ

Ah be çocuk...
Berkin Elvan… 
269 gün direnen ve sonunda sonsuz-

luğa giden çocuk… 
Herkesi yasa boğan çocuk… 
Bizi ağlatan çocuk… 
15 yaşında, iş, güç, aşk, aile diyemeden

göçen çocuk…
***
Senin arkandan ağlayamayan yöne-

ticilerimiz olduğunu biliyor muydun...
Bu utancı yaşamadan gittin çocuk… 
Gördün mü; eylemlerde elinde sapan

yüzünde kırmızı bir bez parçası taşıyan
sana benzeyen (ya da sensin) birinin gö-
rüntüsünü kullanmışlar. ‘Hak ettin’ demeye
getirmişler. ‘Ne işi vardı o eylemde’ de-
mişler. 

Ahlaksızca yazmış, çizmişler. 
O sen miydin çocuk? Eğer öyleyse

gurur duydum. 
Demokratik eylemlere orantısız güç

kullanan polise direnmenin meşru sa-
vunma olduğunu bilmeyenlerle aynı ül-
kede yaşama mutsuzluğunu bize bıraktın
be çocuk. 

***
İnsanlık duygusunu kaybedenler var

be çocuk… 
Ölen gençler için

bir başsağlığını çok
görenleri her gün ha-
tırlayıp, kahrolma
işkencesini bize bı-
raktın be çocuk.

***
Patır, patır gençler öldürülürken, in-

sanlar kör edilirken, Kabataş’ta bir yalanın
peşinden koşanlar vardı biliyor musun?

Sen ölüme direnirken bu yalanla haşır
neşir olanlar vardı… 

‘Görüntüleri gördüm’ diye Gezi’ye
çıkan herkesi vandal sansınlar diye ma-
nipülasyon yapanlar vardı be çocuk…

***
Sen ölüme direnirken, birileri hırsız-

ların uçağında geziyordu… Bilmiyorsun
tabii. O uçakla umreye bile gitmiş, alın-
larıyla kutsal toprakları kirletmişler. 

Nereden bileceksin ki? Sen ölüme
direniyordun be çocuk…  

Hiç dinleyemedin iş üzerinde yaka-
lanacağını anlayanlarının panik konuş-
malarını be çocuk…  

***
Hiç saatin oldu mu Berkin?
700 bin liralık rüşvet saatle hava atan-

ların ülkesinde yaşadığını biliyor muydun? 
O sırada, hem de sen ölüme direnirken,

senin katillerini bulması gereken bir ada-
mın, oğlunun evine para kasaları konu-
luyordu. 

Onlar meşguldü be çocuk. 
Hissettin mi? Biliyor muydun? Sen

ölüme direnirken, onlar oğullarına nasıl
ifade vereceklerini anlatıyorlardı. 

Sen ölüme direnirken, yeni villalar
inşa ediliyor, yeni gemiler alınıyor, ha-
vuzlar kuruluyordu... Seni duymayalım,
görmeyelim, unutalım diye medyalar
satın alınıyor ve medya komiserleri ata-
nıyordu be çocuk…

Bizi bu utançla yaşamaya mahkum
ettin be çocuk. 

***
Ünlü düşünür ne demiş... 
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ül-

kede insanların nasıl öldüğüne bakın...
Biz öğrenmiştik ama senin bir daha

göstermene gerek yoktu be çocuk…   
Keşke uyansaydın da büyüseydin.

Belki bir taş da haramzadelere sen atardın
be çocuk… 

Aşk olsun, aşk olsun!.."
YAVUZ SEMERCİ

Basından
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Halkın sorunlarının çözüm yolunu
gösteren Yürüyüş Dergisi Anado-
lu’nun dört bir yanında gerçekleri
haykırmaya devam ediyor.

İstanbul
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi’nin sahiplenilmesi
için pankart asıldı. “İşçiler, Memurlar,
Köylüler, Emekliler, Esnaflar, Öğrenci
Gençlik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Gürcü, Arap Tüm Milliyetlerden Al-
evi, Sünni Tüm İnançlardan Halkımız!
Yürüyüş Dergisi Sizin Sesinizdir. Ek-
mek, Adalet, Özgürlük İçin Yürüyüş
Okuyalım, Okutalım” yazan pankart
halkı selamlıyor.

Şişli: Devrimci İşçi Hareketi, Şişli
Bomonti'de, Yürüyüş Dergisi’nin ''Ek-
mek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş
Okuyalım, Okutalım'' yazılı afişleri
asıldı. 6 Mart günü DİH'liler, tekstil
atölyeleri ve fabrikaların yoğun olduğu
bölgede 18.00-19.00 iş çıkışı saatleri
arasında 75 afişi fabrika duvarlarına
astılar.    

Örnektepe: Dev-Genç'liler 9 Mart
günü Ömürtepe Mahallesi’nde Yü-
rüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı. Yak-
laşık üç saat süren çalışmada 60 dergi
dağıtıldı. Halkla  ve esnafla seçimler
hakkında sohbetler yapıldı.

Taksim: TAYAD’lılar 7 Mart günü
saat 15.00’da Galatasaray Lisesi önün-
de dergi satışı yaparak, İrfanların,
Enginlerin, Ferhatların sesi Yürüyüş’ü
halka taşıdılar. İki saat süren dergi
satışında 6 dergi halka ulaştırılırken,

Brezilyalı bir dergi okuru ile tanışıldı.
Türkçe bilmediğini ancak Yürüyüş
Dergisi’ni takip ettiğini söyleyerek
dergiden bir adet satın aldı. Bir kez
daha gördük ki gerçeklerin sesi Yü-
rüyüş dergimizin gücü milyonları aş-
mıştır.

Çayan: 7 Mart'ta Yürüyüş Dergisi
okuyalım okutalım kampanyası çer-
çevesinde 250 afiş asıldı.

Bahçelievler: Yürüyüş çalışanları
ve okurları 9 Mart'ta Bahçelievler
Haklar Derneği’nde kahvaltıda bu-
luştu. Yürüyüş çalışanları ile okurları
hep birlikte hazırladıkları kahvaltıda
Berkin’in sağlık durumu ve hastane
önünde süren bekleyiş üzerine ko-
nuştular. Kahvaltının ardından Yü-
rüyüş toplantısına geçildi. Yürüyüş
Dergisi’nin dağıtımcılarının da be-
deller ödediği, Ferhat Gerçek’in Bah-
çelievler’de dergi satışı yaparken vu-
rularak felç edildiği üzerine konu-
şuldu. Özellikle yozlaşmanın, uyuş-
turucu bağımlılığının artık mahalle-
lerde daha fazla yayılmasından ya-
kınan okurlar gençlerimize sahip çık-
manın gerekliliğini ifade etti. Kahv-
altının sonunda toplu dergi dağıtımı
çağrısı yapıldı. 

İzmir: Güzeltepe Mahallesi’nde
Yürüyüş okurları gerçeğin sesi Yü-
rüyüş Dergisi’nin kampanyasını sür-
dürüyor. Yürüyüş Dergisi’ne yapılan
tüm baskılara karşı susmayacağını
göstermek için Güzeltepe Mahalle-
si’nde 50 Yürüyüş Dergisi afişi asıl-
dı.

Yürüyüş Dergisi Türkiye
Halklarının Sesidir!

Dersim

Hozat

Bursa

İzmir

Malatya



Ankara: 9 Mart günü Halkın Mühendis Mimarları
tarafından Ankara 100. Yıl Mahallesi’nde dergi dağıtımı
yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren dergi dağıtımında 10
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Bursa: 7 Mart günü Yürüyüş okurları  Bursa, İznik İl-
çesi’nin Müşküle Köyü’ne giderek dergilerinin 406. sa-
yısının tanıtımını yaptılar. 

Yürüyüş kampanyası afişlerini de köy sokaklarına
asan okurlar, yağan yağmura rağmen ev ve kahveleri
dolaşarak gerçekleri köy halkına ulaştırdılar.  

Köy kahvesinde köylülerinin çay ikramıyla birlikte
köy ve zeytin sorunlarıyla ilgili sohbet edildi. Yürüyüş
okurları dergilerinin yeni sayısıyla tekrar geleceklerini
söyleyerek ayrıldılar. Yapılan tanıtımda 20 Yürüyüş
Dergisi okuyucularıyla buluştu.

Dersim: 9 Şubat günü saat 10.30’da Yürüyüş Dergisi
okurlarıyla Dersim Haklar Derneği’nde kahvaltıda bu-
luşuldu.  Gelenlerin getirdikleri kahvaltılıklarla beraber
kurulan kahvaltı sofrasında sohbet edilerek kahvaltı
yapıldı. 

Kahvaltının ardından Yürüyüş Dergisi ile ilgili kurgu
izlenerek, ardından sürmekte olan “Ekmek, Adalet ve
Özgürlük için Yürüyüş Dergisi Okuyalım Okutalım”
kampanyası üzerine sohbet edildi.  Yapılan konuşmalarda;
Yürüyüş Dergisi’nin tarihinden, 1978’den beri devrimci
basın olarak her türlü baskıya, katliama rağmen çıkarılmaya
devam edildiğinden, dergimizin düşmanın saldırılarına
karşı en büyük gücümüz olduğunu, çünkü yalanların
karşısında gerçeklerin taşıdığı araçların en başında gel-
diğinden bahsedildi. Süren kampanya çerçevesinde dergi
sayımızı arttırmak istendiğinden ve bu konuda da herkesin
komşusuna, arkadaşına vb. bir dergi verebileceği üzerine
sohbetler edildi.  Kahvaltıya 30 kişi katıldı.

Yapılan kahvaltının ve Yürüyüş Dergisi üzerine
yapılan sohbetin ardından Dersim Merkez’de evlere
toplu dergiye çıkıldı.  Yarım saat süren dergi dağıtımında
55 dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Dergisi okurları 10 Mart günü Atatürk Ma-
hallesi’nde kapı kapı dolaşarak Yürüyüş Dergisi’nin
407. sayısının satışı ve tanıtımını yaptı. Akşam saatlerinde
gidilen evlerde halkla sohbetler edildi. Sohbetlerde siz
kimsiniz diyen insanlara, Mahirler’in devamcısı olunduğu
anlatıldı. Seçimler üzerine de sohbetler edildi. 1 saate
yakın süren dergi dağıtımında 20 Yürüyüş Dergisi yeni
okurlarına ulaştırıldı.  

Hozat: 30 yıla yakın bir
zamandır Anadolu halk-
larının sesi olan Yürüyüş
Dergisi, 269 gündür de
Umudun çocuğunun sesi
oldu. Ankara’da, İstan-
bul’da, İzmir’de, Antal-
ya’da, Hatay’da, Eskişe-
hir’de ve Türkiye’nin dört
bir yanında Berkin için
yapılan eylemleri halka
taşıyan Yürüyüş Dergi-
si’dir. Demokratım diyen
gazete ve televizyon ka-
nalları, görmemezlikten
gelmeye devam ediyor.
Umudumuzu sokak sokak dolaşarak yayıyoruz. Çünkü
biz Mahirler’in devamcısıyız diyoruz. Bundan dolayıdır
ki, biz girmediğimiz sokak, cadde, çalmadığımız kapı
bırakmayacağız. Yürüyüş Dergisi’nin 407. sayısını Der-
sim’in Hozat İlçesi’nde 6 Yürüyüş okuru satışını ve ta-
nıtımını yaptı. 11 Mart günü Hozat’taki esnaf ve evler
gezilerek 100 dergi 1 saate yakın bir zamanda halka
ulaştırıldı. Dergi satışında sesli olarak, ‘Berkin Elvan
Dersim’in asi çocuğudur. Berkin Yürüyüş Dergisi’ni
Okmeydanı halkına ulaştıran, bir dergi okurudur’ denildi.
Yürüyüş Dergisi okurları halkla sohbet ederek dergiyi
dağıtlar. 

Malatya: Yürüyüş Dergisi okurları Ekmek, Adalet
ve Özgürlük İçin Yürüyüş Dergisi Okuyalım Okutalım
kampanyasını başlattı!

9 Mart günü bir araya gelen Yürüyüş Dergisi okurları
hep beraber kahvaltı yapıp kampanya üzerine sohbet
ettiler. Ardından 8 Yürüyüş okuru Paşaköşkü ve Cemal
Gürsel mahallelerinde kampanyanın afiş çalışmasını ya-
parak 1 saatte 80 afiş astı. Halkla sohbetler edilerek Yü-
rüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. Halk Yürüyüş okurlarını,
evine davet ederek tekrar gelmelerini istediler.

Erzincan: Çağlayan'da 9 Mart'ta 40 adet Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. 8 Mart'ta da Ulalar'da Dünya
Emekçi Kadınlar Günü programında 25 adet Yürüyüş
Dergisi dağıtıldı. Dağıtımda emekçi halka Yürüyüş
Dergisi ve Berkin Elvan anlatıldı.

Dev-Genç'liler de 25 adet Grup Yorumun "Halkın
Elleri" albümünü halka ulaştırdı.
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Kapitalizmin emeğimizi sömür-
mesine, kadınlarımızı meta haline
getirmesine ve burjuvazinin Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nün içini bo-
şaltmasına, yıllardır izledikleri poli-
tikalar ile 8 Mart'ın çıkış amacından
uzaklaştırmasına karşı 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak Ana-
dolu’nun dört bir yanında kutlandı.

İstanbul
Kadıköy: Geçmişte 8 Mart, na-
sıl hakkı için direnen kadınlarımı-
zın omuzlarında yükselerek özgür-
lük mücadelesinde bedel ödeyen
kadının günü olduysa bugün de
öyle oldu.

Bunun için bir araya gelen “Dev-
rimci 8 Mart Platformu” bileşenleri
8 Mart günü saat 16.00’da Kadıköy
Boğa Heykeli önünde toplandılar.
En önde platform pankartının açıl-
masıyla birlikte kadınlar ve onlarla
birlikte omuz omuza mücadele eden
erkekler kortejleri oluşturdular.

Halk Cephesi kortejinin başında
kadınlardan oluşan tek tip birliği yer
aldı. Ardında ise yaklaşık 260 gündür
polisin attığı gaz fişeği sonucunda
komada olan ve durumu son günlerde
ağırlaşmaya başlayan Umudun Ço-
cuğu Berkin Elvan için açılan ve
Halk Cepheli Kadınlar imzalı pankart

yer aldı.

Berkin için açılan pankartın ar-
dında ise devrimci kadın kimliğinin
yaratılmasını sağlayan ve nasıl olması
gerektiğini hayatın içinde gösteren
Sabo’nun yolunda olunduğunu yazan
pankart açıldı. Pankartın ardında TA-
YAD’lılar Sabo gibi özgürlük mü-
cadelesinde şehit düşmüş olan kadın
devrimcilerin fotoğraflarını taşıdılar.
Sadece TAYAD’lı analar değildi Sa-
bo’nun yolunda yürüme kararlılığını
gösteren, Sabo’nun kızları da aynı
inançla “Sabo’nun Yolundayız” diye
haykırıyordu.

AKP iktidarının son günlerde
açıkça ortaya çıkmış olan hırsızlık
ve talanına karşı ise mücadelenin
savaşarak kazanılacağının anlatıldığı
pankart ile “Devrime Meşale Bizim
Kadınlarımız” yazılı pankartlar açı-
larak kortej oluşturuldu ve Kadıköy
Meydanı’na doğru yürüyüş başladı.
Yol boyunca Umudun Adı’nın  da
haykırıldığı yürüyüşte Kadıköy halkı
kadınlardan oluşan tek tip birliğini
alkışlarla karşıladı.

Devrim şehitleri için yapılan bir
dakikalık saygı duruşu ile başlayan
programda platform adına konuşma
yapıldı. Konuşmada 8 Mart’ı yaratan
kadınların inancı ve kararlılığına her
zaman sahip olunması gerektiği be-
lirtilerek ezilen kadının sorunlarının

çözümünün devrimde, devrimcilikte
olduğu söylendi. Platform konuşma-
sında ayrıca “Biz istersek emperya-
listleri vatan topraklarımızdan defeder,
işbirlikçilerden hesap sorarız. Artık
kadınlar cephe gerisinde değil en ön
safta savaşacak” denildi.

Platform konuşmasının ardından
Greif işçileri adına yapılan konuşmada
ise yüzyıllardır direnen kadın işçi-
lerden bayrağı devraldıklarını belir-
terek kadınlar olarak hiçbir zaman
mücadeleden vazgeçmeyeceklerini
söylediler.

Haziran Ayaklanması şehitleri ve
Berkin Elvan selamlanarak Haziran
Ayaklanması’nın sembol isimlerinden
Halk Cepheli Emine Cansever söz
aldı. Kadınların hayatın her alanında
ezildiğini söyleyen Emine Teyze ka-
dınların mücadelenin en ön saflarında
olması gerektiğini belirterek “her
alanda mücadele edelim, savaşalım”
dedi.

Toplamda 600 kişinin katıldığı
eylemde Halk Cephesi ise 400 kişilik
kortejiyle sloganları ve kızıl flama-
larıyla alanda yer alırken yapılan ko-
nuşmaların ardından Adalılar ve Grup
Yorum 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nde yer aldılar. Her iki
grubun şarkıları ve marşlarının ar-
dından hep birlikte Berkin Elvan için
“Büyü” şarkısı söylendi. Çekilen ha-

Devrimci Kadını Yaratmak İçin
Düzene Baş Kaldırıyoruz

Kadıköy 
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laylar ve “Büyü” parçasının söylen-
mesiyle program sona erdi.

Okmeydanı: 6 Mart günü Ok-
meydanı’nda 8 Mart çalışması yapıldı.
8 Mart’ta Kadıköy’de yapılacak olan
Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemi
için 100 adet afiş yapıldı, 500 adet
bildiri de  halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: 6 Mart günü Bah-
çelievler Zafer Mahallesi’nde ve
Pazar Pazarı Caddesi’nde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar günü afişleri
ve yapılacak olan yürüyüşün bildiri-
lerle çağrısı yapıldı, yapılan çalış-
malarda 100 adet afiş ve 200 adet
bildiri dağıtımı yapıldı.

DİH: Özel Arel Üniversitesi’nde
düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü etkinliği 10 Mart
günü okul salonun da yapıldı. Kala-
balık bir kitlenin katıldığı etkinlik
Devrimci İşçi Hareketi’nin yayınla-
dığı mesajla başladı. 

Dünya ve Türkiye kadın önder-
lerini anlatan sinevizyon gösterimi
yapıldı. Daha sonra Kazova İşçisi
Nurten Yaman’a söz verildi. Nurten
Yaman, Kazova sürecini anlatarak
mücadelelerini ve dayanışma örnek-
lerini sundu. Programın sonunda
AREL öğrencileri tarafından Nurten
Yaman’a bir plaket verildi. Etkinlikte
16 Mart’ta yapılacak olan “Direnen
Kazanır” gecesinin biletleri satıldı.

Ankara: 8 Mart Emekçi Kadınlar
Günü’nde Ankara’da Halk Cepheliler
alandaydı. Dev-Genç’liler, Devrimci
İşçi Hareketi, Halkın Mühendis Mi-
marları, Kamu Emekçileri Cephesi,
TAYAD, Halkın Hukukçuları ve ma-
hallelerden gelen Cepheliler, Sakarya

Caddesi’nde buluştular. 

Buluşma için Halkın Mühendis
Mimarları ve Kamu Emekçileri Cep-
hesi İnkılap Sokak'tan sloganları ve
pankartlarıyla yürüyerek geldiler. Ar-
dından Sakarya Caddesi girişinde
buluşan Dev-Genç ve Devrimci İşçi
Hareketi de sloganlarla alana geldiler.
Alana gelenler “Halk Uyanırsa Berkin
Uyanır/ Halk Cephesi”, “Sabo'nun
Yolundayız/ Halk Cepheli Kadınlar”
ve “Halk Cephesi” pankartları ile
karşılandılar. Gelen kurumların pan-
kartları ile birlikte kocaman bir halka
oluşturuldu. 

Çevrede eylem için bekleyen hal-
kın da katılımı ve alkışlar ve slo-
ganların ardından saat 13.00’da ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
yolunda şehit düşen kadın devrimciler
ve tüm devrim şehitleri için saygı
duruşuyla programa başlandı. Her
alandan kadınlar söz alarak yaşadık-
ları sorunlarla birlikte, taleplerini
dile getirdi ve mücadele çağrısı yap-
tılar. Ayrıca ilk sözü alan ve DİH
adına konuşan kadın işçi “Ekmek
ve Gül” şiirinden bir bölüm okudu.

Halk Cephesi adına açıklama
okundu. Yapılan açıklamada “kadının
özgürleşmesi devrimden geçer ve
kadın olmadan devrim olmaz. Bu
bir emek mücadelesidir, bu bir sınıf
mücadelesidir. Bu mücadelede, biz
kadınların özgürleşme mücadelesidir”
denildi. 

Program, İdilcan Müzik Toplu-
luğu'nun söylediği türkü ve marşlara
devam etti. Son olarak omuz omuza
halaya duruldu.  Halkın ilgisinin yo-
ğun olduğu eyleme 150 kişi katıldı.

İzmir: 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nde Halk Cepheliler
Karşıyaka İzban Durağı’nda devrim

mücadelesinde şehit düşen kadınları
anmak için bir araya geldiler. 25 ki-
şinin katıldığı, kadın şehitlerin fo-
toğrafının taşındığı eyleme halk yoğun
ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından
basın metni okunarak eylem sonlan-
dırıldı. Daha sonra hep birlikte Ege
Kültür Sanat Müzik Derneği’ne ge-
çilerek türkü gecesi için hazırlıklar
yapıldı. Sohbetler eşliğinde Grup
Günışığı türküler söyledi. Tekirdağ
1 Nolu F Tipi Hapishanesi Özgür
Tutsakları’nın göndermiş olduğu 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
mesajı okundu.

Kocaeli: Dev-Genç’liler; 8 Mart
günü saat 16.00'da Halk Cephesi'nin
Kadıköy'de yaptığı emekçi kadınlar
günü yürüyüşüne katıldılar. Alana
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Gençliler”, “Sabahat Karataş Ölüm-
süzdür” sloganları ile giren Dev-
Genç’liler alkışlarla karşılandı. Yü-
rüyüşe Kocaeli Dev-Genç’ten 6 kişi
katıldı.

Adana: 8 Mart Emekçi Kadınlar
Günü dolayısıyla devrimci 8 Mart
Platformu olarak bir araya gelen bi-
leşenler 8 Mart öncesi 1 Mart günü
saat 14.00’da Şakirpaşa Mahallesi’nde
bir program düzenlendi.

Şakirpaşa Semt Pazarı’nda yapılan
programa devrim mücadelesinde şehit
düşenler için bir dakikalık saygı du-
ruşu ile başlandı. Kadınların müca-
delesi ve 8 Mart’ın tarihi anlatılan
platformun açıklamasıyla devam edil-
di. Açıklamadan sonra okunan şiirler,
müzik ve çekilen halaylarla devam
etti... Program 8 Mart günü yapılacak
olan eylemin çağrısıyla bitti.

8 Mart günü İnönü Parkı’nda saat
14.00’da bir araya gelindi. Devrimci
8 Mart Platformu adına okunan açık-

Kadıköy Kadıköy 



lama sonrası şiirler okundu, söylenen
türküler ve halaylarla eyleme devam
edildi. Halayların ardından 8 Mart’ta
doğum günü olan Abdullah Cömert’in
doğum günü kutlandı. Atılan slo-
ganlarla birlikte eylem bitirildi.

Bursa: 9 Mart günü Setbaşı-Mah-
fel’de toplanan Halk Cepheliler Hey-

kel’e kadar yürüyerek 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Gününü kutladı-
lar.

Saat 15.00’e doğru toplanmaya
başlayan Halk Cepheliler 15.30’da
yürüyüşe geçti. Sloganlarla başlayan
yürüyüş yoğun yağan yağmura karşın
coşkuyla devam etti.  Eylemde “Dev-
rime Meşale Bizim Kadınlarımız”
pankartını açan Halk Cepheliler slo-
ganlarıyla Bursa sokaklarını inletti-
ler.

20 kişinin katıldığı eylem Hey-
kel’de yapılan açıklamanın ardından
halaylarla sona erdi.

Edirne: 8 Mart Emekçi Kadınlar
Günü için Dev-Genç'liler Edirne'de
direniş çadırlarının yanında bir basın
açıklama yaptı. Açıklamada “Devrime
Meşale Bizim Kadınlarımız- Edirne
Dev-Genç" pankartının arkasında
toplanan kitle, "Kadınız Haklıyız
Kazanacağız, Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz” sloganları atı-
larak, kadın şehitlerin resimleri ta-
şındı. Yapılan açıklamada kadınların
yaşadığı sorunlardan bahsedilerek
çözümün örgütlenmekten geçtiği be-
lirtilerek; "Gülsümanların, Şenayların,
İdillerin, Sabo’nun ve daha niceleri-
mizin bizlere açtıkları yolda emin
adımlarla yolumuza devam edeceğiz"
denildi. 

Çanakkale: 8 Mart günü saat
14.00’da Çanakkale Dev-Genç olarak
Biga Merkez’de Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü ile ilgili eylem gerçek-
leştirildi. 12 kişinin katıldığı açıkla-
mada 8 Mart'ın bir bayram değil kat-
liam günü olduğuna dikkat çekildi.
Bir yandan sivil polislerin açıklamayı
ve açıklamaya katılanları kamera ile
çekerek taciz etmesi diğer yandan
da halkın açıklama yapanlara olumlu

tepkisi yoldan geçerken ''Ankara'da
hırsız var haberiniz var değil mi?''
demesi dikkat çekti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi bünyesindeki Halk Bilim Top-
luluğu olarak Biga İktisadi İdari Bi-
limler Fakültesi'nde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar günü için 10 Mart
saat 13.00’da fakültedeki bir derslikte
“Lal Gece” filminin gösterimi yapıldı.
Film gösterimine 17 kişi katıldı. Fil-
min öncesinde de 8 Mart’ın anlam
ve önemini içeren kısa bir konuşma
yapıldı.

Tekirdağ: Tekirdağ Dev-Genç ta-
rafından 10 Mart günü, 8 Mart et-
kinliği düzenlendi. Program kadınların
mücadele tarihini, kadının bugünkü
sorunlarının nedeninin düzen sorunu
olduğu, kadınların ancak sosyalist
düzende özgür olacaklarının anlatıl-
dığı bir metinle başladı. Daha son-
rasında Nazım Hikmet'in Kadınları-
mız ve Ümit İlter'in Sabo'nun Kızları
şiirleri okundu. Kadının mücadelesini
anlatan iki adet belgesel izlenip üze-
rine sohbet edildi. Daha sonra Grup
Yorum konser çalışmaları üzerine
sohbet edilerek etkinlik sona erdiril-
di.

Antalya: 8 Mart günü, Antalya
Halk Cephesi, Halk Bankası önünde
saat 18.30’da toplanarak Attolos
Meydanı’na kadar meşaleli yürüyüş
yaptı. “Yaşasın Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü-Sabolar’ın Yolundayız”
pankartının taşındığı eylemde analar
başörtüsü ve alın bantları ile yerlerini
alırken devrim şehitlerinin fotoğrafları
taşındı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün tarihi ve emekçi kadınlar
için anlamı anlatıldıktan sonra açık-
lamanın devamında kadının mücadele
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Halkın Mühendis Mimarları (HMM), 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart tarihinde
yazılı bir açıklama yaptı. "Eda Yüksel ve Tülin
Aydın’ın Yolundayız!" başlıklı açıklamada, “Özgür-
leşen kadının, kurtuluş yolundaki kadının temsilcisi
Cepheli kadındır. Cepheli kadının öncüleri, Hatice-

ler'den başlar, Sibeller, Özlemler ile yeni gelenekler
yaratılarak devam eder. Bu geleneğe; "yaşamış sayılmaz

zaten yurdu için ölmesini bilmeyen" diyerek canını feda
eden İdiller, Fidanlar, Şenaylar, Cananlar, Sevgiler, Fatmalar...

eklenir. Biz varız derler yaşamda. Biz varız derler kavgada.
Devrimde biz varız. Kadınların kurtuluşunun yolu bu
yoldur.

'Cesaretiniz Varsa Gelin' diyen Saboların, Edaların
yoludur. Halkın mühendis mimarları olarak Eda Yük-

sel’lerin yolundan geliyoruz. Hepimizin 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” denildi.
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etmesinin zorunluluğu ve savaşan ka-
dınlar anlatıldı. Kadınların kurtuluşunun
ancak devrim ile gerçekleşebileceği,
bununda yolunun örgütlenmekten ve
mücadele etmekten geçtiği duyurularak
eylem sloganlarla bitirildi.

Dersim: 8 Mart günü saat 16.00’da
Dersim Haklar Derneği’nde bir prog-
ram düzenlendi. Programa ülkemizde
ve dünya da şehit düşen tüm devrim
şehitleri adına bir dakikalık saygı
duruşuyla başlandı. Saygı duruşunun
ardından Nazım Hikmet’in “Tanya”
şiiri okundu. Okunan şiirin ardından
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nün içinin boşaltıldığından bah-
sedilerek günün anlam ve önemini
belirten bir açıklama okundu. 

Yapılan açıklamada 8 Mart’ın ka-
dının kapitalist düzen tarafından erkeğe
oranla 2 kat daha fazla sömürülme-
sinden ve kapitalist sömürü düzenine
karşı kadınların örgütlü mücadelesi
sonucunda doğduğu... Ayrıca kadına
inen her tokatta, o elin sadece feodal

bir erkeğin değil, ayı zamanda devletin
eli, oligarşinin eli olduğu söylendi.
Açıklamada “Emekçi kadınları ka-
dınların özgürleşmesinin pratikte en
görkemli örneklerini yaratan ve kadının
kurtuluşunun da yolunu gösteren Sa-
boların bayrağı altında birleşmeye ça-
ğırıyoruz” denildi. 

Ardından Adalet Yıldırım’ın yaz-
dığı şiir okundu. Okunan şiirin ar-
dından Grup Yorum Dersim Koro-
su’nun söylediği türkülerle programa
devam edildi. Türküler hep beraber
söylenerek halaylar çekildi. 30 kişinin
katıldığı 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü son olarak analara ve
kadınlara karanfil dağıtılmasıyla bi-
tirildi.

Sivas: Sivas'ın Ulaş İlçesi’nde
Gençlik Komitesi 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
Ulaş Rıza Ünal Kültür ve Cemevi’nde
bir program düzenledi. Program N.
Hikmet’in “Kadınlarımız” şiiriyle
açıldıktan sonra 8 Mart’ın tarihçesiyle

ilgili bir konuşma yapıldı. Ardından
“Sağır İhtiyarın Hasta Ziyareti” adlı
skeç canlandırıldı. “Yürek Çağrısı",
"Bu Vatana Nasıl Kıydılar", "Hoş
Geldin Kadınım", "Anadolu ve Ka-
dınlar Günü” adlı şiirlerle devam
eden programda ikinci oyun olarak
“Kadının Sesi” adlı tiyatro oynan-
dıktan sonra türkülerle programa son
verildi. Program sonrasında cemevi
yönetimi tarafından hazırlanan ik-
ramların yanı sıra kadınlarımızın ev-
lerden getirdikleri yiyeceklerin servisi
yapıldı. Programa 250 kişi katıldı.

Çorum: Çorum Halk Cephesi, 8
Mart günü Çorum Kadın Platfor-
mu’nun düzenlediği 8 Mart yürüyü-
şüne katıldı. Yürüyüş Özdoğanlar
Sineması önünden Gazi Caddesi üze-
rindeki PTT binasına önüne gerçek-
leştirildi. Devrimci mücadelede şehit
düşmüş kadın şehitlerimizin ve ayak-
lanmanın sembolü resimlerin döviz-
lerin taşındığı Yürüyüş YAŞASIN 8
MART, DİREN BERKİN SENİN-
LEYİZ” sloganlarıyla sonlandırıldı.

"Eda Yüksel ve Tülin Aydın’ın Yolundayız!" 

Ankara'da her hafta olduğu gibi
yine 8 Mart'ta Kamu Emekçileri
Cephesi tutsak KESK’lilerin serbest
bırakılmasını istedi. Sakarya Cad-
desi'nde Halk Cephesi, Halkın Mü-
hendisleri, Dev-Genç ve Kamu
Emekçileri Cephesi tarafından ortak
düzenlenen ve halkın alkışlarla
destek verdiği açıklamada “8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü”
programından sonra yapılan basın
açıklamasına 100’e yakın kişi ka-
tıldı.

Dersim

Tülin Aydın

Eda Yüksel

AKP’ye 
Teslim 

Olmayacağız
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Devrimci İşçi Hareketi, 16 Mart
günü Şişli Kent Kültür Merkezi'nde
Sanat Meclisi ile birlikte ''DİRE-
NEN KAZANIR'' şiarıyla düzenle-
yeceği ve gelirlerinin DirenKazo-
va!-DİH Kooperatifi'ne dokuma ma-
kineleri alınması için bağışlayacağı
gecenin  çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında;
6 Mart günü, Şişli Bomonti'de,

18.00-19.00 saatleri arasında 4 kişinin
katıldığı çalışmada 100 afiş asıldı. 

7 Mart günü, 70 adet afiş Kuru-
çeşme Mahallesi duvarlarına yapış-
tırıldı.

7 Mart saat 17.00'da Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı girişinde buluşan
DİH'liler, ''İşçiyiz Haklıyız Kazana-
cağız-Devrimci İşçi Hareketi'' yazılı
önlükler giyerek gecenin el ilanları-
nı dağıttılar. 

Yapılan konuşmalarla, işçilerin di-
renmeden hiç bir hakkını alamayaca-
ğı, bunun içinde Devrimci İşçi Hare-
keti'nde örgütlenmesi gerektiğine vur-
gu yapılarak, geceye çağrılar yapıldı.
13 kişinin katıldığı, bir buçuk saat sü-
ren çalışmada 1200 el ilanı dağıtıldı.

8 Mart günü de Kadıköy Vapur İs-
kelesi’nde bir araya gelen DİH’liler
burada da bir saate yakın bildiri da-
ğıtımı yaptılar. Saat 17.00’de başla-
yan bildiri dağıtımında yaklaşık 200
bildiri halka ulaştırıldı.

İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız

İstanbul'da İskandinav Parke İş-
çileri haklarını almak için verdikleri
mücadeleyi sürdürüyor. 8 Mart günü
de İskandinav Parke ve Promim Mi-

marlık’tan haklarını almak için ey-
lemlerine devam ettiler. Firma pat-
ronları Selim Süslü ve Ömür Taplak’ı
her yerde teşhir edeceklerini bir kez
daha çalıştıkları, iş yaptıkları şanti-
yenin önünde haykırdılar.

8 Mart günü saat 12.30’da Promim
Mimarlık ve İskandinav Parke’nin iş
yaptığı Altunizade’deki Şehrizar Ko-
naklarının önüne yürüyüş yapan iş-
çiler emeklerinin alınterlerinin peşi-
ni asla bırakmayacaklarını bir kez
daha ilan ettiler.

Haklarının ve alacaklarının mü-
cadelesini veren işçiler şantiyenin
önüne kadar yürüyüş yaptılar. Yürü-
yüş boyunca; “Selim Süslü’ye Hak-
kımızı Yedirmeyiz, Ömür Taplak’a
Hakkımızı Yedirmeyiz, İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız, Direne Direne
Kazanacağız” sloganları atıldı ve
“Selim Süslü’ye Hakkımızı Yedir-
meyiz" yazılı "Direnen İskandinav
Parke İşçileri" imzalı pankart açıldı.

Şantiye önünde yapılan açıkla-
mada da “Selim Süslü’ye Hakkımızı
Yedirmeyiz, Ömür Taplak’a Hakkı-
mızı Yedirmeyiz” yazılı pankartlar
açıldı. Yaptıkları açıklamada aylarca
patronlar tarafından denilerek oya-
landıklarını dile getiren işçiler “Tüm
muhataplarımıza buradan diyoruz ki
kazandığınız paralardaki hakkımızı
verin. Derhal haklarımızı ödeyin”
dediler. Basın açıklamasının ardından
eylem sloganlarla bitirildi.

Haklarımızı Aramak İçin
Hukuk Komisyonu'nu
Arayalım

6 Mart günü İstanbul'da Öztirya-

kiler fabrikası önünde akşam vardiyası
çıkışında Devrimci İşçi Hareketi-
Hukuk Komisyonu tanıtımı için el
ilanları işçilere ulaştırıldı.

İşçi Meclislerinde
Örgütlenelim

7 Mart günü İstanbul Kuruçeş-
me'de “İşten Atılmalara Karşı İşçi
Meclislerinde Örgütlenelim / Dev-
rimci İşçi Hareketi” içerikli bir adet
duvar yazısı yazıldı. 

İşçi Meclislerinde
Örgütlenelim,
Oligarşiyi
Yıkalım

Devrimci İşçi Hareketi İşçi Mecl-
islerinde örgütlenme çağrısı yaptı.  9
Mart günü saat 16.00’da Galatasaray
Lisesi önünde basın açıklaması yapan
Devrimci İşçi Hareketi, İşçi Meclis-
lerini kurma, meclislerde örgütlenme
kampanyasını başlattığını açıkladı.
DİH’liler eylemde ‘Açlığa, Pahalılı-
ğa, İşsizliğe, Yozlaşmaya, Taşeron-
laşmaya Karşı İşçi Meclislerinde Ör-
gütlenelim’ yazılı pankart açtılar. ‘İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız’ yazılı ön-
lükler giydiler.

Eylemde DİH adına yapılan açık-
lamada ‘Düzen, patronların düzenidir’
denilerek işçilere örgütlenmenin zo-
runluluğu anlatıldı örgütlenme çağrısı
yapıldı. 

Eylemin ardından DİH’liler Ga-
latasaray Lisesi önünde, 16 Mart
günü yapacakları ‘Direnen Kazanır’
gecesinin bildirilerini dağıttılar. Bil-
diri dağıtımı da yaklaşık 1 saat sürdü. 

Direnen Kazanır
İşçi Meclislerinde Örgütlenelim
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İstanbul'da Migros işçileri 6 Mart
günü depo bölümünde faaliyet gös-
teren Ceva Lojistik ve MBM Taşı-
macılık ve Üst Grup’ta sendika üye-
si olma çalışmalarını yürüttükleri
için işten atılan işçiler basın açıkla-
ması yaptılar.

Kartal Adliyesi önünde 16 kişinin
katılımıyla yapılan işçilerin eylemi-
ne Devrimci İşçi Hareketi de katıldı.
İşten atılan Migros Depo İşçileri
açıklamalarında “… Bizleri yöne-
tenler sürekli yeni yasalar yapıyorlar
ve bu yasaları takdim ederken hepi-
mizin özgürlüğü, eşitliği ve gelecek
güvencesi için yapıldığını söylüyor-
lar. Ancak uygulamada görüyoruz ki

bu yasalar daha çok güçlüler için ya-
pılıyor. Sendika kurmayı ve sendi-
kalara üye olmayı bizler anayasal bir
hak olarak biliyorduk. Ama öyle de-
ğilmiş. Direnişimiz patronları kor-
kutuyor, işçilere güç veriyor. Tüm
dünyaya sendika ve işçi düşmanı
Migros’u ve yeni taşeronu Üst Grup’u
teşhir etmeye devam edeceğiz” de-
nildi. 

MİGROS patronlarının işçi ve
sendika düşmanı politikalarını da ay-
rıntılı anlatan işçilerin açıklamasına
göre;

- MİGROS işverenleri mağazayı
bölüp parçalamış, her parçayı ayrı ta-
şeronlara vermiş.

- Bu yetmezmiş gibi taşeron üstü
taşeron icat ederek ÜST GRUP isim-
li bir ana taşeronu mağazaya sokmuş.

- DGD – SEN isimli sendika kur-
ma çalışmalarını yürüten işçiler sen-
dikalarını kurma çalışmalarını ilerle-
tince MİGROS yönetimi sendikanın
iki genel merkez yöneticisi ve sendi-
ka genel sekreterinin de aralarında ol-
duğu işçiler zorla sürgüne gönderil-
meye çalışılmış. İşçilerin sürgünü
kabul etmemesi üzerine de işçiler iş-
ten atılmış.

- MİGROS işvereninin üst taşeron
olarak mağazaya soktuğu MBM Ta-
şımacılık’ın sahibi Mehmet Emin
Meriç TEZ – KOOP –İŞ sendikasının
eski yöneticilerinden birisi. TEZ –
KOOP – İŞ sendikası MİGROS ma-
ğazalarının mağaza bölümünde ör-
gütlü olan sendikadır.

İstanbul'da Küçükarmutlu
Mahallesi 7 Mart’ta güne polis te-
rörüyle uyandı. Mahalle içinde-
ki üç ev, kapıları kırılarak basıl-
dı. Sabah 5:30'da başlayan ope-
rasyonlara aynı gün yaklaşık 30
Cepheli Armutlu Köyiçi meyda-
nını molotoflarla tutuşturduktan

sonra karakola havayi fişek ve
molotof atarak karşılık verdi.
Karakolun içine de 3 el ateş
edildi. Halka eylemin nedenini
anlatan Cephelilerin bir kısmı si-
lahlı güvenlik alarak havaya ateş
açtı. Daha sonra Cepheliler ey-
lemi iradi olarak bitirdi.   

9 Mart günü Küçükarmut-
lu’nun sokaklarında Boran Ya-
yıncılık’tan çıkmış olan “Bütün
Yoksul Mahalleler Bizim Ola-
cak! Küçükarmutlu” kitabı ile

kapılar tek tek çalınarak halka
tanıtıldı ve satışı yapıldı.

44 Yürüyüş okurunun  ka-
tıldığı kitap tanıtımında 160 ki-
tap 2 saatte halka ulaştırıldı. 

Bütün Yoksul Mahalleler 
Bizim Olacak

Katil Polis!
Mahallelerimizden Defol!

Böl-Parçala-Yönet Politikasının
Aracı Taşeronu Mezara Gömeceğiz



Almanya Berlin; Yorum Kültür Evi’nin düzenlediği 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği 9 Mart Pazar
günü saat 12’de birlikte yapılan kahvaltının ardından saat
14.00’da saygı duruşu ile başladı.

“Kadınlar, Emperyalizme ve Her Türlü Zulme Karşı Bir-
leşelim Örgütlenelim”‚ başlıklı yazının okunmasından
sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesini,
kadınların mücadeledeki yerini anlatan ve devrimci kadın
şehitlerimizin de yer aldığı bir sinevizyon izlendi. Kutla-
mada şehitler için şiirler okundu, türküler söylendi.

Almanya: Hamburg'da 9 Mart pazar günü 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ekin Sanat Evi’ne yakın bir
parkta yapıldı.  Saat 15.00’da devrim şehitleri için 1 daki-
kalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonra 8 Mart’a ilişkin
bir konuşma yapıldı. Müzik ile devam eden program soh-
betlerle bitirildi.

Hollanda: 8 Mart günü Rotterdam'da 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. 

Tüm kadın şehitler ve devrim şehitleri nezdinde 1 da-
kikalık saygı duruşu ile başlayan program, açılış konuş-
masıyla devam etti.  Açılış konuşmasından sonra sineviz-
yon gösterimi yapıldı. Hemen ardından Ümit İlter'den ''Sa-
bo'nun Kızları'' ve Nazım Hikmet'ten ''Ve Kadınlar'' şiirle-
ri okundu. Şiirlerle birlikte Sabahat Karataş ile ilgili bir yol-
daşının yazdığı yazı okundu.

Şadi Özpolat'ın açlık grevi direnişinin zaferi de, bakla-
va yenilerek kutlandı.

İngiltere: 8 Mart
günü Londra'da,
“Devrime meşale ka-
dınlarımızı anmaya ve
günümüzü kutlamaya
davet ediyoruz” çağrı-
sıyla bir araya gelen
Halk Cepheliler Dün-
ya Emekçi Kadınlar
Günü’nü kutladılar.

8 Mart günü Kervan Düğün Salonu’nda kadınlarımızı
“Kadınlar Olmaksızın Devrim, Devrimler Olmaksızın Ka-
dının Kurtuluşu Düşünülemez, Devrime Meşale Bizim Ka-
dınlarımız, Baş Eğmeyen Kadınlarımız Saboların Yolun-
dayız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Ol-
sun” yazan pankart karşıladı.

Saygı duruşunun ve “Kadınlarımız” başlıklı yazının okun-
masının ardından kısa bir şiir dinletisi sunuldu. Kadınları
anlatan 20 dakikalık sinevizyonun emekçi kadın ve devrimci
özgür kadını anlatan bölümleri alkış ve sloganlarla izlen-
di. Kutlamada Bülent Dil Korosu’da şarkılar söyledi. 

Günümüzde kadına bakış açısını konu alan 20 dakika-
lık bir tiyatro sunuldu. Alınan alkışlardan beğeniyle izlen-
diği anlaşıldı. Oyuna seyircinin davet edilmesi oyunu
daha da canlı ve kollektif hale getirdi.

200’ü aşkın kişinin katıldığı program şarkılar ve tür-
külerin söylenmesinin ardında saat 18.00’da başlayıp
21.00’da bir dahaki etkinlikte buluşma çağrısıyla sona erdi.

Av ru pa’da

Özgür Tutsaklar İçin
Dayanışma Balonları
Stuttgart Halk Cephesi, her ayın ilk pazar günü, ai-

lelerle bir araya geldiği, Avrupa ve Türkiye gündemini
değerlendirdiği kahvaltı buluşmasını 2 Mart günü ger-
çekleştirdi.

Birlikte hazırlanan ve yapılan kahvaltıdan sonra,
“Avrupa Demokrasisi” gerçeği hakkında seminer dü-
zenlendi. 

Seminer sonrası, Stuttgart Stammheim Hapisha-
nesi’nin önüne gidildi. Keyfi baskılar, baskınlar, tu-
tuklamalar, ağır tecrit koşulları protesto edildi.

Hapishane içinden de coşkuyla sloganların yük-
seldiği, 20-25 kişinin katıldığı eylem, dayanışma ba-
lonlarının havaya bırakılması ve Özgür Tutsaklara ya-
zılan kartların - mektupların hapishane idaresine ve-
rilmesiyle sonlandırıldı.

Bahar Kimyongür'ü Keyfi Olarak
Tutukladınız, Serbest Bırakın!

3 aydan uzun bir süredir İtalya’da ev hapsinde tutulan Tür-
kiye’nin iadesini istediği, İtalya'da alıkonulan Bahar Kim-
yongür'ün duruşması 11 Mart günü görüldü. Brescia Temyiz
Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kimyongür'ün Türkiye'ye
iadesi reddedildi. 

Bahar Kimyongür’ün eşi ve çocukları 5 Mart günü Ro-
ma’da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürü ile görüşüldü. Aynı
zamanda bakanlık önünde bir eylem yapıldı.

Ankara tarafından çıkarılan uluslararası tutukla-
ma emri İnterpol tarafından bloke edilmesine rağ-
men, Belçika vatandaşı Bahar Kimyongür 106
gündür İtalya'da alıkonulmuş durumda ve Tür-
kiye'ye iade edilme tehlikesi altında bulunuyor.

Bahar Kimyongür'ün iade edilmesinin önü-
ne geçmek için internet üzerinden başlatılan imza
kampanyasına şu ana kadar 6.100 kişi katıldı.

EMEKÇİ KADINLAR KAZANACAK
Avrupa’da 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü Kutlamaları Yapıldı!
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10 Mart Pazartesi günü Ham-
burg’un Sternschanze semtinde bu-
lunan Alternatif Kültür Merkezi Rote
Flora’ya Berkin Elvan ile dayanışma
için Almanca "PES ETME, DİREN
BERKİN" pankartı ve üzerinde Ber-
kin’in resminin bulunduğu "DİREN
BERKİN, UYAN BERKİN, EK-
MEK ALALIM, ADALET OLA-
LIM” yazan pankartlar asıldı.

Yunanistan: Yunanistan'ın baş-
kenti Atina'da Türkiye Konsolosluğu
önünde, Berkin Elvan'ın katledilme-
sinin hesabını sormak için eylem ya-
pan Halk Cephelilere polisler saldı-
rarak 6 Halk Cepheliyi gözaltına
aldı.

İngiltere: 15 yaşına hastanede gi-
ren Umudun Çocuğunu kaybettik.
Acımız ve öfkemiz kelimelerle tarif
edilemez. 269 gün boyunca o diren-
di, dünyanın dört bir yanında “se-
ninleyiz” diye haykırdı halkımız.
Halkın sevgisi onu 269 gün yaşata-
bildi. Uyandırmaya yetmedi ve 11
Mart günü şehit düştü. 

Berkin Elvan'ın ölüm haberini
duyar duymaz Türkiye çapında baş-
layan eylemler Avrupa'ya da yayıla-
rak çeşitli yerlerde protesto eylemle-
ri düzenlendi.

İngiltere Halk Cephesi 11 Mart
Salı günü Türkiye Elçiliği önündey-
di.  Sloganlar ve marşlar öfke ve onur-
la söylendi. 

Türkçe ve İngilizce bildirilerin
okunduğu eylemde seyyar müzik
aracından marşlar dinlendi. 40 kişinin
katıldığı gösteri sırasında Halk Cep-
hesi çağrısına uyup çocuklarını oku-
la götürmeyen aileler Berkin’imizin
ekmeğini kana bulayan katillere ait el-
çilik kapısına ekmek bıraktılar.

Saat 11.00’da başlayan eylem saat
13.00’da saygı duruşuyla akşam
18.00’da bitirildi. 

Yine 11 Mart akşamı kitle
18.00’de Londra’nın merkezindeki
ünlü Trafalgar Square Meydanı’na

yönlendirildi. Gurbette bulunan emek-
çi halklar katliama duyduğu öfkenin
derinliği kadar Berkin ELVAN’ı da
bağrına bastı.

Bin kişiyi aşan kitle Başbakanlı-
ğa kadar yürüdü. İngilizce ve Türk-
çe sloganlarla AKP faşizmi ve katli-
amları oradan da teşhir edildi.

Almanya: 11 Mart günü, Ham-
burg’da Umudun Çocuğu Berkin El-
van´ın şehit düşmesinin ardından ka-
til AKP ve onun polisini protesto et-
mek için eylemler yapıldı. İlk eylem
saat 14.00’da Türkiye Konsolosluğu
önünde yapıldı.

Konuşmalar yapıldı ve sonra Al-
manca ve Türkçe açıklamalar okun-
du. 45 dakika süren eylem boyunca
sloganlar öfkeyle atıldı.

Eylem sonunda dönüşte tren için-
de Almanca konuşmalar yapıldı. 

İkinci eylem ise akşam Halk Ce-
hesi´nin çağrısı ile saat 19.00’da
Sternschanze tren istasyonu önünden
Schanzen Strasse üzerinden Schul-
terblatt´daki Rote Flora Kültür Mer-
kezi önüne kadar süren bir yürüyüş
gerçekleşti. Halk Cepheliler tren is-
tasyonu önüne kadar kızıl bayraklar-
la üzerinde Berkin’in resminin bu-
lunduğu ve Almanca "Berkin Elvan
Ölümsüzdür" ve "Halk Cephesi” pan-
kartını açarak yolu trafiğe kapatarak
yürüdüler.

7 Mart 2014 günü de Hamburg
Sternschanze tren istasyonu önünde
Berkin Elvan’ın yaşam direnişine
(daha o zaman şehit düşmemişti)
destek vermek için Halk Cepheliler
bir araya geldi. Saat 18.00’de başla-
yan eylem, 19.00’da sloganlar ve al-
kışlar eşliğinde bitirildi.

Avusturya: Viyana'nın Türkiye
Konsolosluğu önünde 11 Mart günü
Berkin için eylem yapıldı.  

Henüz akşam saat 17.00'ye gel-
meden her taraftan insanlar arabalarla,
yolda bayrak, pankart ve ellerde ya-
zılan dövizlerle sel gibi Türkiye Kon-

solosluğu’na akmaya başladı.
Berkin'in katillerinden hesap sor-

ma sloganları cadde boyunca yük-
selmeye başladı.

Farklı şehirlerden gelen yüzlerce
insan dayanışmanın gücünü göster-
diler. Konsolosluk görevlileri içeriden
camlarının, perdelerinin arkasından
eylemi izledi. Eyleme katılan birçok
Türkiyeli kurum ve Komünist Sen-
dikalar İnisiyatifi'nden bir Avusturyalı
temsilci Almanca ve Türkçe açıkla-
malar okudu.  1 saat süren ve yakla-
şık 400 kişinin katıldığı eylemin bi-
tişinde kısa süreliğine yol trafiğe ka-
patıldı.

Eylemden sonra kitle toplu bir şe-
kilde dağıldı ve saat 20.00'de Viya-
na'nın tam merkezindeki Stephansp-
latz Meydanı’nda tekrar yaklaşık 150
kişiyle bir araya gelinip oturma eylemi
gerçekleştirildi.

Avusturya’nın Innsbruck şehrinde
8 Mart tarihinde Berkin Elvan için
Museum’un önünde miting yapıldı.

Saat 16.00’da başlayan mitingde

Vatanımızdan Binlerce Kilometre Uzakta
Berkin'in Öfkesi ve Acısını Yaşadık!

Polonya

İngiltere

Berlin
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Almanca ve Türkçe açıklamalar okundu.
Saat 17.00’de sona eren mitinge toplam 50
kişi katıldı. Gelen çocukların ellerine Ber-
kin Elvan’ın resimleri verildi ve Almanca
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz! Diren Umu-
dun Çocuğu Berkin Elvan" pankartı açıldı.

Berlin:
Halk Cephesi’nin çağırısıyla 11 Mart

günü Berlin`in Kreuzberg ilçesinde  miting
yapıldı. 

Protesto mitingi Haziran Ayaklanması
sırasında ve tüm devrim şehitleri adına say-
gı duruşu ile başladı. Daha sonra konuş-
malara geçildi.  800 kişinin katıldığı eylem
öfkeli sloganlarla son buldu.

Yine 12 Mart günü Türkiye Büyükel-
çiliği’nin önünde protesto mitingi gerçek-
leştirildi.  Eyleme 60 kişi katıldı. 

Polonya: Polonya’nın Wroclaw kentin-
de Halk Cepheli öğrencilerin çağrısıyla,
Türkiyeli öğrenciler Berkin Elvan için bir
araya geldiler. Tüm Gezi şehitleri ve Ber-
kin´imiz anısına 1 dakikalık saygı duru-
şundan sonra Cepheli öğrenciler tarafından,
Gezi Parkı’ndan, Hasan Ferit’e ve sonra-
sında Berkin Elvan’a kadar yaşanmış olan
tüm süreç anlatıldı.

Halk Cepheli öğrenciler 16 Mart günü
için tekrar Wroclaw şehrinde toplanıp bir
yürüyüş gerçekleştireceklerini bildirdi.

Hollanda: Hollanda’da gurbetçi halkı-
mız Hollanda Halk Cephesi’nin çağrısıy-
la 11 Mart günü Rotterdam şehrinde yürü-
dü.

15 yaşında ölümsüzleşen Berkin Elvan
için Türkiye’de birçok şehirde eylemler ya-
pıldı.

Aynı öfke ve kin vatanından binlerce ki-
lometre uzakta olan halkımıza da yansıdı.
Hollanda Halk Cephesi’nin çağrısıyla bir
araya gelen halk, Rotterdam Belediye Bi-
nasının önünde toplanıp Schouwburgplein
meydanına yürüdü. Halk Cephesi adına
Hollandaca ve Türkçe metinler okunarak bi-
tirilen eyleme 200 kişi katıldı.

İsviçre: İsviçre’nin Zürich şehrinde Halk
Cepheliler, Berkin Elvan’ın sağlık duru-
munun kötüleşmesinin ardından dilek fe-
nerleri uçurdular. Çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu etkinlik 8 Mart akşamı Belle-
vue’de saat 20’de yapıldı.

HHalkın Sanatçıları İle
Dayanışmamız Sürüyor 

Belçika’nın Liege şehrinde
FGTB sendikası binasının bu-
lunduğu St. Paul Meydanı’nda
3 günlük açlık grevi çadırı ey-
lemi sona erdi.

5 Mart günü Grup Yorum
ile dayanışma çadırı kuruldu.

Üzerinde Fransızca “Yurtdışı
Yasaklarıyla Grup Yorum’un
Sesinin Sınırları Aşmasına Engel Olamazsınız” yazılı pankart Grup Yorum’la
Dayanışma Komitesi imzalıydı. 3 gün süren açlık grevi coşku ile geçti. 3
gün boyunca halka neden açlık grevinde olunduğunun bilgisi verildi. 

40 kişinin katıldığı eyleme açlık grevine başlamadan önce yayınlanan
bildirinin okunmasıyla devam edildi. “Türküler Susmaz Halaylar Sürer,
Grup Yorum Yalnız Değildir” sloganlarının atılmasından sonra gelenle-
re Şadi Özpolat’ın zaferini kutlamak için baklava ikram edildi ve halay-
larla eylem sonlandırıldı.

Viyana: 7 Mart günü Anadolu Federasyonu adına Türkiyeli göçmen-
lerin yoğun yaşadığı 10. Viyana bölgesindeki Viktor-Adler Pazarı’nda Grup
Yorum'a destek olmak için 1 günlük açlık grevi ve dayanışma eylemi düzenlendi.

Yaklaşık 8 saat süren eylemde sürekli Grup Yorum türküleri çalındı,
ara ara Almanca ve Türkçe bildiri okundu.

Eylem boyunca Almanca ve Türkçe basılan 800 adet bildiri dağıtıldı
ve 30'a yakın destek kartı yazıldı.

Sahipsiz Tek Tutsak Bırakmayacağız
Yunanistan’da Tutsaklarla Dayanışma Komitesi tutsakların dışarı-

daki sesi olmaya devam ediyor. 6 Mart günü Adalet Bakanlığı önüne
gidildi. Eylemde, tutsaklarla dayanışma pankartı açıldı ve sloganlar atıl-
dı. 

Bir avukat ve komiteden bir temsilci bakanlığa girerek görüşmede
bulundular.  Görüşme çıkışında bakanlıktan bir kişiyle görüşüldü tut-
saklara elbiselerinin verilmediği anlatıldı. 

4 Mart günü de Atina’nın Propillia Meydanında komite tarafından
bildiri dağıtımı yapıldı.

7 Mart günü Yunanistan’daki Özgür Tutsakların taleplerini Yunanistan
halkına bildirmek için Atina’nın en işlek caddelerinden olan Ermo Cad-
desine saat 14.00’da masa açıldı.

Ardından Sintagma Meydanı’na geçildi. Saat 17.00’a kadar süren
bildiri dağıtımında toplam bin adet bildiri Yunanistan halkına ulaştırıldı.

Belçika
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

2 3  Mart  -  2 9  Mart

"Bizlerin gücü geleneklerimizden,
şehitlerimizin bıraktığı mirastan ve önderliğe

güvenimizden gelmektedir. Sizlerin gücü ise
kişisel ihtiraslarınızdan kaynaklanmaktadır.

Kişisel ihtirasların bir örgüt karşısında
kazanma şansı yoktur" 

Recai Dinçel

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

24 Mart 1993 gecesi İstanbul Bah-
çelievler’de üç Devrimci Sol kadrosu-
nun bulunduğu bir ev kuşatıldı. Teslim
ol çağrılarına cevapları tek bir cümleydi:
“Devrimci Solcular Teslim Olmaz!”
Farklı alanlarda görevli olmalarına rağ-
men, devrimci hareketin karşı karşıya
olduğu darbe ihanetini alt etmek için bu
evde bir araya gelmişlerdi.

Kuşatıldıklarında, uzun devrimci
geçmişlerine, misyonlarına yakışır tarzda, 4,5 saat sü-
ren çatışma boyunca direniş geleneğimize altın bir say-
fa ekleyerek, 24 Mart 1993 tarihinde ölümsüzleştiler. 

Recai DİNÇEL, 1958 Sinop doğumludur. Çerkez
milliyetinden emekçi bir ailenin oğluydu, 76-77'lerde
çevresinden etkilenerek devrimci düşüncelere sem-

pati besler. Şehit düştüğü ana kadar Karadeniz Bölgesi sorumlu-
luğunu yapmaktaydı.

İbrahim Yalçın ARIKAN, 1958 İstanbul doğumludur. Emekçi bir
ailenin çocuğuydu. 1976'lardan itibaren lisede okurken aktif olarak
devrimci mücadeleye katıldı. Çocuk yaşlarda kavganın ortasında
olan, militanlıktan yöneticiliğe hızla yükselen biriydi. Her Devrimci
Sol’cunun düşlerinde yaşattığı gerilla ve komutan olma düşleri ger-
çekleştiğinde, o belki de en mutlu insandı. Şehit düştüğünde Ege
Bölgesi’nde gerilla birliğini örgütlemekle görevliydi.

Avni TURAN, 1954 Düzce doğumludur. Çerkez milliyetinden yok-
sul bir ailenin oğluydu. 1975'lerde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde
devrimci mücadeleye atıldı. Dev-Genç içerisinde aktif görevler aldı.
Ayrıca çeşitli bölge örgütlenmelerinde sorumluluklar üstlendi. Hep
bir görev adamı, sessiz, sakin ve hassas kişiliğiyle bir dava  ada-
mıydı. Şehit düştüğünde, Sivas, Tokat dağlarında görev yapan ge-
rilla birliğinin komutan yardımcısı idi.

Avni TURAN

Recai DİNÇEL

Devrim bayrağını dağlarda dalga-
landıran, sosyalizm umudunu köylüle-
re taşıyan Cephe gerillasıydılar. 28 Mart
2004’te Dersim'in Hozat ilçesi yakın-
larında Kinzir Ormanları’nda, oligarşi-
nin askeri güçleri tarafından katledildiler.

Hıdır DEMİR, 25 Kasım 1974 Der-
sim Çemişgezek Paşacık Köyü do-

ğumludur. Çiftçi bir ailenin 6 çocuğundan biriydi. Ör-
gütlü mücadeleye 1993'te katıldı. İstanbul'da Seher
Şahin Silahlı Propaganda Birliği'nde yer aldı. 1995'te
kır gerillasına katıldı. Ekip komutanıydı.

Haydar BOYRAZ, Sivas Gürün Telin köyü do-
ğumludur. 1994'te devrimci harekete sempati duy-
maya başladı. Örgütlü bir devrimci olduktan sonra İs-
tanbul İkitelli bölgesinde çalıştı. 1997 Eylül'ünde

gerilla birliğine katıldı.

Erhan KÖKDEMİR, Elazığ Sivriceliydi. 1994’te Gebze Liseli Dev-
Genç içinde yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı. Bir süre İstan-
bul Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, Mayıs 1998'de ge-
rillaya katıldı.

Hıdır DEMİR

Haydar BOYRAZ

İbrahim Yalçın
ARKAN

Erhan KÖKDEMİR

Adimla!

Adimla!
Adimla boylu boyunca
Sanma ki du¨z yoldasin
kaldirimda deg˘i l
Tarih irmag˘indasin.
Tarihin sonuymus¸ . . .

ahmakc¸a teori ler
Du¨nya var oldukc¸a
Bu irmak akacak!
Tarih irmag˘inda
Adimla!
Hizlandir adimlarini
daha hizli. . .
Rahat ve mu¨tevazi
Tarihimiz  gibi

Bir go¨reve gider misali
Yas¸ami su n iyetine ic¸meli
Canini b ir tohum gibi
serpmelisin toprag˘a
Tarihin ak sayfalarina
u¨lkenin...

Nisan 2003 
U¨mit Gu¨nger

1 Nisan 1961 Adana doğumludur.
DHKC taraftarı, Arap milliyetinden olan
Çifteci, çalışkan, coşkulu, fedakar, sev-
gi dolu bir dostumuzdu. Elinde ne var-
sa onu paylaşır, bulunduğu bölgede
üzerine düşen işleri emekçi çalışkanlı-
ğıyla yerine getirirdi. Şehitleri anma ve
Parti-Cephe'nin 3. yıldönümünü kutlama
gecesinin hazırlıklarının yapıldığı bir

sırada 25 Mart 1997'de beynindeki urun yol açtığı ani
bir rahatsızlık sonucunda aramızdan ayrıldı.

Cahit ÇİFTECİ



Peki neden devrimci oldum?
Bunun temel iki nedeni var. Birincisi; Devrimci-

lik bilimsel, doğru ve mantıklı düşünen bir insanın,
görüp de yapmaktan kaçamayacağı bir gerçeklik ve
zorunluluk-sorumluluk olmasından dolayıdır. Çün-
kü bu düzen, sömürü düzeni ve zora dayalı olarak
işliyor. Yani halk olarak bizler, hayatımızı rayından
zorla çıkartılmış bir şekilde kendi irademiz dışında
yaşıyoruz. Bunu değiştirip rayına sokmamız ge-
rektiğini bildiğim ve buna inandığım için.

İkincisi ise; Açlık, acı ve yoksulluğun olmadığı,
hepimizin insanca yaşayabileceği, özgür bağımsız,
sömürüden uzak vatanımızda onurlu bir hayat is-
tediğim ve bunu sağlamanın yolunun devrimcilikten,
örgütlülükten geçtiğini bildiğim için.

Yani demem o ki, bu düzende attığım her adım,
soluduğum her nefes devrimci olmamın nedenidir.
Devrimci olmasaydım kendime o zaman şaşardım
aslında. Herşeyi görüp de susmak, bilip de değiş-
tirmek için harekete geçmemek zaten yaşamak de-
mek değildir.

Ve neden ölüyorum?
Bunun cevabı neden devrimci oldum sorusuna

verdiğim cevabın içerisindedir ve ölüm orucunda ol-
mam sadece bunların bir sonucudur.

Evet, eğer bugün insanca yaşama olanağımız hiç
yoksa, açlık, yoksulluk çekiyorsak, açlıktan çocuk-
larımız ölüyorsa, depremlerde, sellerde ölen hep biz
oluyorsak, dilimizi konuşup kültürümüzü yaşaya-
mıyorsak, kendi vatanımızda-topraklarımızda ya-
bancı gibi yaşıyorsak, işkence gören, katledilen, ha-

pishanelere atılan hep biz oluyorsak; diğer yandan
bir avuç asalak bizim alınterimizle bizim sırtımızdan
zevk-ü sefa içinde yaşıyorsa benim de bunlara kar-
şı direnmek ve bu düzeni değiştirmek en doğal ve
en meşru hakkımdır. Bu hakkımı kullanıyorum.

O bir avuç asalak, sürdürdükleri zevk-ü sefa için-
deki yaşamlarından vazgeçmeyeceklerine ve iste-
diğimiz gibi insanca yaşanacak bir hayatı bize ken-
di elleriyle vermeyeceklerine göre bunu biz kendi el-
lerimizle söke söke almak zorundayız. Ve elbette-
ki bunun bir bedeli olacaktır. Çünkü hiçbir şey be-
del ödemeden kazanılmıyor, elde edilmiyor. Eğer
bütün bunları istiyorsam -ki istiyorum- bunlara
ulaşmanın yolu bu bedeli ödemekten geçiyor.

Zaten istediğimiz şekilde hayat koşullarımız ol-
saydı ne devrimcilik ne de ölüm orucu yapmamıza
gerek kalırdı. Ama böyle bir hayatımızın olmadığı
ve bir avuç asalağın, bize böyle bir hayatı istemekten
vazgeçip teslimiyeti dayattığı bir noktada, inançla-
rımızı, değerlerimizi ve geleceğimizi koruyup bü-
yütmek için ölüm orucu yapmaktan başka çıkar yo-
lumuz da yok.

İşte bunun için ölüm orucundayım ve bizden son-
raki nesillere insanca, özgür, bağımsız onurlu ve na-
muslu bir hayat yaşayabilecekleri bir gelecek bıra-
kabilmek için ölüyorum.

Er veya geç, eninde sonunda geleceğimizi ya-
şatacağımızı biliyor ve bunda az da olsa benim pa-
yımın olacağını bilmekten büyük bir onur duyuyo-
rum. Bundan başka da daha ne isteyebilirim ki?

Halkım, vatanım, geleceğimiz için canım feda ol-
sun. Hepinizi çok seviyorum...

Eylül 2002
Yusuf ARACI

Yusuf, mücadelesini anlatıyor...

Anıları Mirasımız

16 Ekim 1971 İskenderun doğumludur.
Arap-Alevi (Nusayri) bir ailenin çocuğuy-
du. 1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi öğrencisiyken örgütlendi.
Öğrenci gençlik örgütlenmesi içinde mü-
cadeleye katıldı. Çeşitli görevler üstlendi.
Son olarak Akdeniz Silahlı Propaganda Bir-
likleri’nden birinin komutanı olarak savaşı

ve devrim yürüyüşünü sürdürüyordu. 2000 yılının Ağus-
tos’unda tutsak düştü ve Ceyhan Hapishanesi’ne konuldu.
Yoldaşlarıyla birlikte 19 Aralık operasyonunda katliam-
cılara karşı direndi. 8. Ekip’te Ölüm Orucu’na başladı.
330 gün açlığa ve zulme karşı direnişini sürdürdü. Di-
renişinin ilerleyen günlerinde kaldırıldığı Ankara Numune
Hastanesi’nde, zorla müdahale işkencesi altında 26 Mart
2003’te ölümsüzleşti.

Yusuf ARACI

Kolombiya Silahlı Devrim-
ci Güçleri FARC’nin kurucusu
ve lideri Manuel Marulanda,
26 Mart 2008’de geçirdiği kalp
krizi sonucu 78 yaşında ara-
mızdan ayrıldı. Marulanda,
sosyalizm hedefiyle silahlı
mücadeleyi bu kadar uzun
süre kesintisiz sürdüren, dün-
yadaki sayısız alt üst oluşlara,
karşı-devrimci rüzgarlara kar-
şın, ne stratejisinden ne he-
definden vazgeçmeyen bir

devrimci önder olarak, dünya halklarının kalbinde ölüm-
süzleşti. 1964’de FARC’ın kuruluşuna önderlik yaptı. O gün-
den son nefesini verinceye kadar bu tarihsel misyonunu
sürdürdü. Marulanda, şehit düştüğünde 78 yaşındaydı. Ke-
limenin tam anlamıyla devrime adanmış bir ömürdü
onunki. Dünya halkları onu unutmayacak.

Manuel MARULANDA VELEZ



Ülkemizde Gençlik

Kadın, erkek, genç, çocuktular

Çoktular...

Onurlarına uzanan elleri kırmak için

çıktıklarında sokaklara

Kimsenin onları durduramayacağını gördüler

Sel olup aktılar...

Ateş olup yaktılar...

Su olup coştular...

Ve şanlı Gazi Ayaklanmasını yarattılar...

Tarih 12 Mart 1995'i gösterdiğinde, İstanbul halkı
Gazi Mahallesi'nde bir katliama ve ayaklanmaya tanık ola-
caktı. O gün kontrgerilla Gazi'de 4 kahvehane  ve bir pas-
taneyi tarayarak, geldikleri araçla hızla kaçarken geride bir
Alevi dedesinin cesedi ve yüzlerce yaralı bırakmıştı. Halk
toplandı hemen. Herkes katliamın adını koymaya çalışıyordu. 

"Faşistler", "Kontrgerilla" vs. Düşmanı tanıyan Gazi
halkı yürüyüşe geçti. "Hedef Karakol!" dediler. Kara-
kola varıldığında 2000 kişiydiler. Halk düşmanları kor-
kularından karakola takviye ekipler yığdı. Halkın karşı-
sında bir avuç olmanın yarattığı korkuyla panzerler eş-
liğinde halka ateş açmaya başladılar. Polis vuruyor,
halk direniyor, kurşunlara taşla sopayla karşılık veriyordu. 

Halk dağılmayıp barikatlar kurarak geri çekiliyordu.
Halka kurşun sıkarken kahraman kesilen eli kanlı, iş-
kenceci katiller, bir süre sonra üzerlerine adeta bir yağ-
mur gibi yağan taşlardan kaçmaya başladılar. Köşeyi dön-
dükleri ilk sokakta yine halkın üzerine ateş açan polis hal-
kı dağıtamıyordu. Polis yetmeyince asker devreye girdi.
Halkın öfkesi ve polis arasında etten duvar örmeye ça-
lışan oligarşinin askeri, sıra halka saldırmaya geldiğin-

de, halk düşmanı polise yolu açtı ve yeniden panzerler
ve kurşunlar halkın üzerine yağmaya başladı. 

Halkın öfkesi büyüyor. Artık halk katillerin kim ol-
duğunu biliyordu. Devletin kontrgerillası! Onları koru-
yanın kim olduğunu da kısa sürede öğrenmişlerdi. 

Bu yaşananlar Gazi Mahallesi'nde 3 gün süren bir
ayaklanmaya yayılan, halkın direnişine her zaman kat-
liamla karşılık veren devletin, oligarşinin kendi alçak, aşa-
ğılık, katliamcı kişiliğiydi.

Dev-Genç'liler de "Safımız, halkımızın safıdır!" di-
yerek, bu katliama karşı düşmanın karşısında dimdik du-
ruyorlardı; devletten, oligarşiden ve onun katilleri kontr-
gerilladan hesap sorma bilinciyle. Onurlu tarihinde olduğu
gibi Gazi halkıyla birlikte barikatlarda en önde halk düş-
manlarıyla çatışıyorlardı. Büyüyen ayaklanmanın genç
öfkesiydi Dev-Genç. Gazi’de kurulan barikatların her bi-
rinde Dev-Genç'liler vardı. Gazi'de kurulan 20'yi aşkın
barikatta şehit düşme pahasına da olsa bir adım geri at-
madılar. "Biz bu halkın çocuklarıyız!" diyerek gençliğin
cüreti ve atılganlığıyla yine Gazi halkıyla birlikte sava-
şıyor, hesap soruyorlardı.

Gazi ayaklanması gençlik için de bir dönüm noktası
oldu. 80 cuntasını sadece anlatımlardan duyan ve kafsında
şekillendiremeyen gençlik , faşizmi en çirkin yüzüyle gör-
müş oldu. Barikatlarda öğrendiler bir çok şeyi , ilk kez
taş tutuyordu belki elleri, ve yeni kahramanlıklara şahit
oldu tarih.  Ağır yaralı olarak, hastanede şehit düşmeden
önce abilerinden öğrendiği gibi kendi kanıyla çarşafa
DHKP-C yazan Sezgin Enginler’i . Militanlaştı, düşmanını
tanıdı gençlik, yeni gelenekler yarattılar, ve Dev-
Genç’imizin tertemiz tarihine yeni sayfalar eklediler.

Gençlik Federasyonu’ndan

16 Mart Katliamı, Gazi Katliamı, Berkin Elvan
Faşizm Katliamlarını Sürdürüyor!

Eskişehir: Eskişehir’de Dev-
Genç’liler 6 Mart günü Anadolu Üni-
versitesi yemekhanesi önünde tutsak
2785 öğrenci için masa açtı. 2 saat açık
kalan masada 250 bildiri ile Yürüyüş
dergisi öğrencilere ulaştırıldı. Ayrıca
Dev-Genç’liler;  Grup Yorum müzik-
leri ile halay çektikten sonra yurtlar böl-
gesinde Gün Kızıl müzik grubunun 8-
9 Mart tarihinde Adalar’da Grup Yo-
rum’a destek için yapacağı açlık grevini
200 bildiri dağıtarak duyurdular.

Çanakkale: Çanakkale İskele
Meydanı'nda 9 Mart günü saat
14.00'da, 2785 tutsak öğrencinin ser-
best bırakılması için eylem yapıldı.
İstanbul Şişli Cevahir AVM önünde
yapılan çadır direnişi ve polis saldı-
rılarına da değinilen eyleme çevrede
bulunan halk da atılan sloganlara eş-
lik ederek ve alkışlayarak destek
verdi. 4 kişinin katıldığı eylem atılan
sloganlarla sonlandırıldı.
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Tutsak Öğrenciler Serbest
Bırakılsın!

Eskişehir

Çanakkale



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Milyonlarca  yoksul halk bizim olacak.
Bu ülkede ekmek ve adalet için savaşanlar var.

Umudumuz var. 
Bu umudu bilmeyen duymayan kalmayacak.

Hukukun ve adaletin yok edildiği bir dünyada;
hukuk ve adalet için direnmekten,

savaşmaktan başka yolumuz yoktur.

- FAŞİZMİN ADALETİ HALKI SİNDİRMENİN ARACIDIR! 
HALKIN ADALETİNİ İSTEYELİM: 

Halk için adalet; HALKIN ADALETİDİR! 
Halkın adalet talebini yükseltmeliyiz.

Düzenin adaletsizliğine karşı düzenden adalet beklemek yerine
düzenin adaletsizliğini teşhir etmeliyiz. 

Sorunun ne yasalar, ne mevzuat, ne de ağır işleyen
devlet bürokrasisi olmadığını bilmeliyiz.

Bu düzende halk için asla adalet olmayacaktır.
Adalet, düzenin adaletsizliğine karşı bizim talebimizdir.

ADALET için düzenin yakasına yapışmalıyız.
Her şeye rağmen suçlular belki yargılanmayacaktır.

Gazi davasında olduğu gibi, birçok katliam davalarında
olduğu gibi. Ama düzen yalanlarıyla halkı
"hukuk, adalet" adına aldatamayacaktır.

Halkın nezdinde faşist düzen bin kere mahkum olacaktır.
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HESABINI SORACAĞIZ 
HALKIN ADALETİYLE 

BERKİN’İN HESABINI SORANA KADAR
SUSMA TÜRKİYE!..

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN 
TÜM TÜRKİYE’DE 

MİLYONLAR BİRLEŞTİ


