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23 O gördüğünüz “vakar” duruş

emekçinin olacak!
Öğretmenimiz: Yanlış
olanla, eskiyle ve bizi
hedeflerimizden
uzaklaştıran engel ve
olumsuzluklarla uzlaşan
bir devrimci olamaz.
Uzlaşmazlık, savaşma ve
kazanma azmidir.

Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar

SUSMA TÜRKİYE!
Taksim - Galatasaray
Lisesi Önünde 24 saatlik
oturma eylemi
28 Mart 2014 Saat:12.00

Düzeltme
408. sayımızda, Umudun Çocuğu Berkin Elvan'ın cenaze
törenine katılanların sayısı bazı haberlerde 1,5 milyon
olarak yazılmıştır. Bu bilgi yanlıştır. Doğrusu 3 milyondur. Düzeltir, özür dileriz...

3 MİLYON HALKI SOKAKLARDA ADALET İÇİN TEK YÜREK YAPAN;
TÜM DÜNYA VE TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN;
CEPHE'NİN DEVRİMCİ POLİTİKALARIDIR!
HER ANI EYLEM OLAN 269 GÜN NEFES NEFES YAŞATTIK BERKİN'İ
CEPHELİLER BİR NEFES DAHA YAŞATMAK İÇİN
BAZEN GÜNDE 3 EYLEM, BAZEN 5...
BAZEN BİNLERLE, BAZEN BİR KİŞİ İLE DİRENDİLER, HESAP SORDULAR...

CEPHELİLER; ALDIĞIMIZ HER NEFESİ BERKİN İÇİN,
ADALET İÇİN VERMELİYİZ!
UNUTMAYACAK, AFFETMEYECEK,

HESAP SORACAĞIZ!
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Milyonların hayal olmadığını gördük. 55 binden, 550 bin kişilik konserlerle, yarın milyonları örgütleyeceğiz derken... İşte yarın bugün oldu
ve milyonları sokağa çıkardık. Milyonları hayal olmaktan çıkarttık, hayallerimizi gerçek, milyonları tek
sloganda birleştirdik.

Milyonların Arkasında;
Koskoca Bir Cephe
Geleneği Var!
Bunu nasıl başardık? Bunu başarmamızın temelinde elbette devrimci politikalarımız ve bu politikaların dayandığı ideolojimiz vardı. Şehitlerimiz, geleneklerimiz
vardı.
Çavuşeskulardan, Irak'tan Suriye'ye kadar emperyalizme karşı
direnen halkların yanında yer alışımız, empeyalizme net tavır alışlarımız, Alişanlar’ımız vardı.
Bu politikalarımızın arkasında
halkın kılına zarar gelmesin diye
bombanın üstüne kapanarak şehit
düşen Kahraman Altunlar ve halk
için, vatan için şehit düşen, ölümü
tilililerle karşılayan, orak çekiçli

4

bayrağı dalgalandıran, ölen ama teslim olmayan şehitlerimiz vardı.
Dünya savaşlarının bile dört yıl
sürdüğü bir dünyada, biz tam yedi yıl
direndik; yedi yıl boyunca dişe diş bir
mevzi savaşı sürdürdük. 1230 gün,
yani 3,5 yıl, yani neredeyse dünya savaşlarının süresine eşit bir süre, Abdi
İpekçi Parkı’nda oturma eylemini

Dünyada emperyalizme
ve faşizme karşı savaşan;
Bir adım bile geri atmadan,
kararlı, cüretli, ayakları ülke
topraklarına basan, Marksist- Leninist bir tek biz varız.
Milyonları sokağa çıkartan meşruluğumuzun arkasında;
burjuvazinin hırsızlığı, katilliği
ve ahlaksızlığı, faşizmin zorbalığı...
Bizim ise ekmek, adalet ve özgürlük için verdiğimiz; uzlaşmaz
iktidar kavgası vardır!
Milyonların arkasında; emekle, kanla yazılmış bir tarih, şehitlerimiz, ideolojik netliğimiz var!

sürdürebildik
Diyoruz ki, Abdi İpekçi demokratik mücadeleye bir örnektir. Güler
Zere için verdiğimiz mücadele bir örnektir. 1 Mayıs için verdiğimiz mücadele bir örnektir. Kitle örgütlerimizi,
dergi bürolarımızı savunmamız, demokratik mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiğine örnektir. Bu, direniş
ve savaştır.
Edirne’de “Amerika Defol, Bu
Vatan Bizim” sloganımızı haykırabilmek, anti-emperyalist kampanyamızı sürdürebilmek için neleri göze aldık.
İşte bütün bu politikalarımızın
arkasında Marksist- Leninist doğrularımızdan bir an bile sapmayan,
bükülmeyen, eğilmeyen duruşumuz vardı...
“Ne söylediysek yaptık, ne yaptıysak savunduk” diyen bir netlik
vardı.
Disiplinle örülmüş, emekle, cüretle, sabırla, kararlılıkla, haklılığımızdan aldığımız güçle kazanacağımıza olan sonsuz inancımız vardı.
Bunlarla bugün milyonları kucakladık!

Milyonlar Hayal
Olmaktan Örgütlü
Çalışmayla Çıkar!
Devrimciler dışında
umut olmadığını gösterdik. Birleştiren, umut veren,
moral veren, coşku veren,
güven veren, inançları ayağa kaldıran Cephe'dir...
Meydanı dolduran kitleler,
örgütlülüğün gücüdür...
Dünya nereden biliyordu Berkin'i, Türkiye'de
Kars'tan Edirne'ye kadar tüm halk nereden biliyordu Berkin'i?
Dünyanın ve Türkiye'nin Berkin'i
bilmesi, tanıması ve direnişe katılmasını sağlayan CEPHE olmuştur.
Basın açıklamalarından oturma
eylemlerine, yürüyüşlerden açlık
grevlerine, barikatlardan dilek fenerlerine, afiş asmaktan bildiri dağıtmaya, duvar yazılarından pankart
asmaya; gözaltına alınmaktan, dayak
yemekten, tutuklanmaktan çekinmedik. Berkin’in hayata gözlerini açabilmesi için, katillerinin bulunup cezalandırılması için yaralanmayan insanımız kalmadı. Kolumuz bacağımız
kırıldı. Kafamız gözümüz patlatıldı.
Tutuklamalar, şehitler verdik. Berkin Elvan için 269 gün kesintisiz süren bir savaş vardı.
Cepheliler, hep umudunu korumuş ve elinden gelen gelmeyen her
şeyi Berkin için seferber etmiştir.
- Berkin’in tedavi gördüğü hastanenin önünde haftalarca nöbet tuttuk...
- 100’den fazla sözlü açıklama
yaptık Berkin için...
- 15’den fazla saldırıya uğradık...
- 20’nin üzerinde mutlak gözaltı yaşanacak eylem yaptık ve 100’ün
üzerinde gözaltı verdik.
- 50’nin üzerinde yürüyüş yaptık.
- 20’nin üzerinde korsan gösteri yaptık.
- 20’nin üzerinde dilek fenerli yürüyüşler örgütledik.
- 50’nin üzerinde oturma eylemi

Okmeydanı’nda
Berkin İçin
Yapılan Bir
Korsan
Eylemden

yaptık.
Bunlar sadece İstanbul’da yapılan
eylemlerdi. Ankara, İzmir, Bursa,
Çanakkale, Balıkesir, Gemlik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Dersim, Kars, Erzincan, Diyarbakır, Samsun, Zonguldak... gibi illerde de düzenli olarak Berkin için eylemler yapıldı.
Türkiye dışında 8 ülkede Berkin
şehit düşene kadar çok sayıda eylem
yapıldı. Şehitliğiyle bu sayı ikiye
katlanmıştır. Ve hala Berkin için yürüyüşler devam ediyor. Eylemler
Berkin'in katillerinin bulunması, Berkin'in hesabının sorulması için daha
bir öfke ve ısrarla sürdürülüyor.

Bizi Yok Edemezsiniz,
Biz Halkız!
- İdeolojimizi tasfiye etmek istediler;
Dilimizi yok etmek istediler; direniş geleneklerimizi yok etmek istediler; örgüt
anlayışımızı yok etmek istediler, ahlakımızı, kültürümüzü yok etmek istediler; devrimi ve devrimcileri tasfiye etmek
istediler... Nihayetinde Cephe'yi, Cephelileri yok etmek istediler, istiyorlar!
Kimisi aleni yaptı, kimisi sinsice...
Burjuvazi faşizmi kullandı, reformizmi, oportünizmi kullandı başaramadı! Başaramayacak!
Berkinler’imizle umudumuzu büyütmeye, milyonları alanlara çıkarmaya devam eden politikalarımızla
savaşıyoruz!
Savaşıyor ve savaşı kazanacağımızdan bir milim bile şüphe etmiyoruz!

BAĞIMSIZLIĞIN OLMADIĞI; EMPERYALİZMİN TALİMATLARIYLA
YÖNETİLEN BİR ÜLKEDE; DEMOKRASİNİN
MUMLA ARANDIĞI, FAŞİZMİN MAHALLELERİMİZDE, MEYDANLARIMIZDA, APARTMANLARIMIZDA, SOKAKLARIMIZDA KOL GEZDİĞİ BİR ÜLKEDE; HAK
VE ÖZGÜRLÜKLERDEN, EKMEK VE ADALETTEN SÖZ EDİLEMEZ.
Emperyalizmin ve faşizmin saldırıları tüm dünyada sürüyor. Saldırılar
karşısında katledilen, açlık ve yoksulluğa mahkum edilen, her gün yeni yasalarla daha önce mücadele ederek, ölerek kazandığımız haklar, karlarına kar
katmak isteyen, varlık nedenleri açlığımız olanlar tarafından gasp ediliyor.
Çalınıyor, iç ediliyor; kendi burjuva yasalarını bile faşizm işine gelmediğinde yok sayıyor...
Adaletin terazisi hep burjuvaziden,
yine onların iktidarı faşizmden yana
ağır basıyor.
Zulüm ve soygun o kadar boyutlu
ki; içtiğimiz su satılıyor, peşkeş çekiliyor... Hiçbir şey yapmayan halkımızın evinin içinde, hastanenin
için de bile zulüm gelip gaz bombalarıyla onu bulabiliyor.
Böyle bir Türkiye'de yaşıyor,
böyle bir zulüm,
böyle bir soygun ve talan düzeninde var olma, hayatta kalma
mücadelesi veriyoruz.
Bu varlık-yokluk mücadelesinde bizim varlığımızın onların;
yani ezenlerin, yani burjuvazinin
Ülkerler’in, Sabancılar’ın, yani
onların devletini yerle bir etmekten geçtiğini biliyoruz...
Onlar var oldukça biz ölmeye,
sefalete, zulme mahkumuz...
Onlar da bunu bildikleri için
kendi varlıklarını korumak için yalan- demagoji, yetmediğinde de faşizm zulmü devreye giriyor.
ZULMÜN ÖNÜNDE DURMAK, SOYGUN VE TALANA
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SON VERMEK ANCAK
cağız alınterimizle, emeğiZULMÜN SAHİPLERİNE
mizle aşağılanan, yine de iki
KARŞI, SOYGUN VE TAyakasını bir araya getiremeLANIN SAHİPLERİNE
yen!
KARŞI MÜCADELEYLE
Hep biz mi olacağız hasENGELLENEBİLİR!
tane kapılarında ölen, ne eğiMİLYONLARI ÇOtim, ne konut, ne sağlık hiçbir
ĞALTMALI, ÖRGÜTLÜ
hakkı olmayan?
HALE GETİRMELİYİZ!
Hakkını aradığında da "teEMPERYALİZME VE FArörist" ilan edilen! Dövülen,
ŞİZME KARŞI SAVAŞTIRgözaltına alınan, tutuklanan,
Okmeydanı’nda Berkin İçin
MALIYIZ
katledilen!
Yapılan Bir Korsan Eylemden
Artık herkesin evinde bile
Biz milyonlar bir avuç üçkaçamayacağı, televizyonuLeninizmin yol göstericiliğinde, ayakbeş patron için yaşayıp, acı, açlık ve
nun başında her şeyden uzak olduğuları ülke topraklarına basan uzlaşöfke içinde, onlar için mi öleceğiz hep?
nu düşünenleri bile bulan gaz bommaz, boyun eğmez ideolojik netlik varBu gidişata “dur” diyecek olan
baları TÜM HALKIMIZA ÇAĞRIdır. Bu ideolojik netlik de kanla örügüç bizdedir!
DIR!
lü tarihleri, gelenekleridir.
Bu gidişata dur diyecek; faşizme ve
Korkunun ecele faydası olmadığıDört; Milyonları sokağa çıkartan
emperyalizme karşı;
nın resmidir!
politikalarımızla şimdi de milyonları
ekmek, adalet ve özgürlük için
Korkunun, susmanın artık tümgüce dönüştürmeli, örgütlemeliyiz.
onurlu, emeğimizin karşılığını aldığıden zamanı geçtiğinin resmidir!
Savaşı halklaştırmalı, halkı savaştırmız bir gelecek bizim ellerimizdedir!
malıyız.
Zulmün; hangi tepelerin, hangi
Birleşen ellerimiz,
dağların arkasına saklanırsan saklan
HALKIMIZ;
kavgaya çağıran ellerimiz,
gelip seni, oğlunu, kızını, kardeşini, anAçlık, yoksulluk, yozlaşma, yolneni, babanı, karını, kocanı, torununu
hesap soran ellerimiz,
suzluk, işsizlik, zulüm bu düzen sürbulacağının resmidir!
silah tutan ellerimizdedir!
dükçe hep bize düşecek... Hep biz olaÇocuklarımız geleceğimizdir; bizim geleceğimiz zalimlerin sonuÜlkemizde bebek ölüm orandur. Her şehidimizle bu sona yaklaDevrimci Halk
şıyorlar. Bu nedenle çocuklarımızı vuları, Avrupa’nın en yüksek oranİktidarı;
ruyorlar. Geleceğimize sahip çıkaDaha doğmadan anne kar- larında seyretmektedir.
cağız. Katiller Cezasız, Halkın Öfkesi
Ülkemizde doğan her bin benındayken bile tam tamına 2
Yerde Kalmayacak!
BİN DOLAR BORÇLA DO- bekten 41'i sadece 1 yıl yaşayaÖFKEMİZ, UMUDUMUZ BERĞAN ÇOCUKLARIMIZ, BER- biliyor.
KİN OLACAK, Berkin'den talimatı
KİNLER İÇİN!
Ve bir not daha; “Türkiye'de
alan ELİMİZDE SİLAHIMIZ MUÜlkemizde
çocuklar
çok
küçük
HARREM OLACAK!
5 yaş altı ölümlerinin yüzde 60'ı
yaşlarda çalışmaya başlamakta- beslenme eksikliğinden kaynakMİLYONLARI ÖRGÜTLEdır. Ucuz işgücü kaynağı olan lanıyor.” Bu cümle her şeyi özetMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
çocuk işçilerin sayısı 2 milyona lemeye yetiyor.
EMEK, SABIR VE CÜRETLE
yakındır. Bunun anlamı şudur;
İKTİDARI ALMAK İÇİN SAVAŞI
10 çocuktan 1’i daha 1 yaşına
halk çocuklarının büyük bir böBÜYÜTECEĞİZ!
lümü, şu veya bu biçimde daha gelmeden yaşamını yitiriyorsa,
Sonuç olarak;
her yıl 5 yaşın altında 66 bin çoküçükken çalışmaya başlıyor.
Bir; 3 milyon halkı birleştiren
Gittiğimiz tamir atölyelerinde, cuk ölüyorsa ve çocuklarımızın
Cephe'nin devrimci politikalarıdır.
mobilyacılarda, halı tezgahla- ölüm nedeni “yetersiz beslenİki; bu devrimci politikaların arrında, lokantalarda, ayakkabı- me” ise, sadece bunlar, oligarşikasında emekle, sabırla, kararlılıkla
cılarda, konfeksiyonlarda, fırın- nin iktidarının değişmesi için
örülü 269 gün... Gün gün örgütlenmiş,
larda o küçük elleri görmeyi yeterli gerekçedir.
şehitler, tutsaklar, gözaltılar verilkimse yadırgamıyor artık.
Çocuklarımızın gözyaşlarını
miş bir mücadele sürecidir.
Üstelik hepsi sendikasız, si- faşizmin kanlı elleri değil,
Üç; Cephelilerin devrimci politigortasızdırlar.
Devrimci Halk İktidarı silecektir...
kalarının arkasında; Marksizm ve

Uyandı Berkin
Uyan diyen yüreklerde uyandı
Uyanacak mı diye bekleyen
gözlerde uyandı
Örgütledi, birleştirdi
Hesap sordu Berkin milyonlarla birlikte
Göz oldu milyonlarla
Aktı meydanlara tekrar
Öfke oldu katillerinden hesap sordu
Uyanmadı Berkin ama uyandırdı halkı
Daha güçlü
Daha öfkeli
Daha kavgacı

BERKİN’İN YOLDAŞLARI,
ARKADAŞLARI, TÜM ÇOCUKLAR...
BERKİN’İN ELİNDEKİ SAPAN
SİZE MİRASTIR!
Başbakan Erdoğan Berkin Elvan’ın yüzündeki kırmızı fuları ve
elindeki sapanı öldürülmesinin gerekçesi olarak göstermiş.
Gaziantep’te yaptığı seçim konuşmasında şöyle diyor: “Geçenlerde
İstanbul'da bir cenaze yaşandı.
Maalesef terör örgütlerinin içinde
ne yazık ki yüzünü poşulu, eline
sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına muhatap oluyor. Polis orada yüzü poşulu, elinde
sapanla demir bilyeleri savuran o
kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracaktı?”
HIRSIZ, KATİL Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği resmi yazımızın
başına koyduk.
Kimileri 14 yaşındaki bir çocuğun
yüzüne maske takmasını yadırgayabilir.
“14 yaşındaki çocuğun siyasi dü-

Berkin’in yüzündeki
fulardan, elindeki
sapandan korkmayın. O
fular hırsızlık, yolsuzluk,
namussuzluk gibi hiçbir
kirliliğin üstünü örtmüyor.
Şehitlerimizin kanı kadar
temizdir o fular... Berkin o
fularla kendini de
gizlemiyor... Kara kaşları
meydanda nasıl, niye
gizlesin kendini... O maske
faşist AKP polisinin gaz
bombalarına karşı bir
önlemdir. Elindeki
sapandan da korkmayın...
O sapan
HALKIN ADALETİDİR...

şüncesi mi olur” diyenler var mesala.
“Çocuklar bu yaşlarda oyun salonlarında, parklarda oyun oynamalıdır” diyenler var...
Elbette çocuklarımız oyun oynamalıdır, ağız dolusu gülmelidir,
“şeker de yiyebilmelidir...”
Ama bir de ülke gerçeğimiz var.
İşte Berkin’in yukarıdaki resmi Türkiye’nin resmidir ... Ülkemizde halkımız ne yaşıyorsa çocuklarımızın
yaşamı da ondan farklı olmayacaktır.
“Çocuklar bu yaşlarda oyun
salonlarında, parklarda oyun oynamalıdır” demek, yaşadığı topluma
yabancılaşmasını istemektir. Hangi
oyun salonlarından bahsediyorsunuz
siz?
Bunlar küçük burjuvazinin iki
yüzlülüğüdür.
“Görmemişin çocuğu olmuş...”
deyimi tam da bu bakış açısını anlatır. Bu bakış açısı çocuklarına

sanal dünyalar kurarlar. Çocuğun ailesi yokluk, yoksunluk içinde yaşıyorsa çocuk
bu gerçeklikten nasıl ayrı bir
dünyada yaşayabilir? Nasıl
etkilenmez açlıktan yoksulluktan?
Çocuk parklarımız panzer
parkları haline gelmişse, her
gün mahallelelerimiz gaza
boğuluyorsa, mahallenizde
maskesiz dolaşamaz hale gelmişseniz, çocuklar maske takıyor, sapan atıyor diye onları
nasıl suçlu ilan edebilirsiniz?
Her gün faşist terörü iliklerimize
kadar yaşıyoruz. Buna karşı çocuklarımızın direnmemesini, mücadele
etmemesini, taş atmamasını hangi
hakla isteyebilirsiniz? Zulme karşı
direnmek insanın doğasında vardır.
Yıllardır küçük burjuvazi bu gerçeğe gözlerini kapattı. Kendi gerçeğine gözlerini kapattı.
Kendisi yoksulluğu en derinden
yaşasa da çocuklarını adeta cam fanuslar içinde kendi gerçeğinden kopuk
yetiştirmek istedi. Küçük burjuvazinin
hayalindeki dünya ile gerçek bambaşkadır.
Yıllardır şikayetçi olunan 12 Eylül
kuşağının yetişmesine en büyük katkıyı küçük burjuvazi vermiştir.
Çocuklarını özellikle politikadan,
ülke gerçeklerinden, kültürümüzden,
geleneklerimizden, değerlerimizden
uzak tutmuştur. Çocukların yanında
konuşulan ve konuşulmayan konular
vardır. Gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, faşist baskılar çocukların
yanında konuşulmayan konulardır.
“Yönlendirmek istemiyorum, kendi
kararını vermekte özgür olmasını istiyorum” der, “bu yaşta bunları konuşmak doğru değil” der, “siyasi tercihlerini büyüyünce özgürce kendisinin yapmasını istiyorum” der...
Bunu da “özgürlük” adına savunur...
Tam bir iki yüzlülük; kendi kaçtıkları
gerçeklerden çocuklarını da kaçırlar.
Oysa bugün çokça şikayetçi oldukları gericiler “ağaç yaşken eğilir”
diyerek dört-beş yaşlarında çocuklarını
kuran kurslarına göndermektedirler.

Berkin’in yüzündeki fuları abes
karşılayanlar; artık kaçacak yer kalmamıştır. Polisin gaz bombasıyla vurulmak için sokakta polisle çatışmanız
gerekmiyor, polis yatak odalarının
içine gaz bombası atıyor. Ekmek almaya giden çocuklarımızı katlediyor.
Başbakan’a göre kendi çocukları
değilse öldürülebilir, katledilebilir.
“Çocuk da olsa, kadın da olsa” gözünün yaşına bakılmaz... Çocukların
katliam emrini veren bir Başbakan
var.
Uğur Kaymazlar, Enes Atalar,
Ceylan Önkollar Başbakan Erdoğan’ın
bu sözlerinden sonra katledilmiştir.
Buna rağmen Kürt milliyetçileri, küçük burjuva aydınlar, reformist sol
tarafından “yetmez ama evet” diye
desteklenmiştir bu katil...

Berkinler’in Elindeki
Sapan, Yüzündeki Fular
Sizi Korkutmasın
O fular sadece faşizmin terörüne,
gazına, katliamlarına karşı bir önlemdir. O fular, Berkin’in kişiliğinden
hiçbir şeyi örtmek için değildir. Berkin’in ne yaptığı açıktır. Fular faşizme
karşı halkın savunma aracıdır.
Berkin “faşizme teslim olmayacağım” diyor yüzüne taktığı fularla.
“Bizi yenemezsiniz, korkutamazsınız
terörünüzle” diyor. “Zafer bizimdir”
diyor Berkin...
Meydan okuyor panzerlere, TOMA’lara, gaz bombalarına... Sizin
TOMA’nız varsa, gaz tüfekleriniz
varsa, bizim de sapanımız var, kal-

dırım taşlarımız var diyor...
AKP iktidarı boyunca
500’ün üzerinde çocuk öldürüldü. Çocuklara hapishanelerde tecavüz edildi. Yetiştirme
yurtlarındaki 13 yaşındaki kızlarımız fuhuş pazarında satıldı.
Berkin’in yaşında 900 bin
çocuk, tekellerin sömürü çarklarında eziliyor.
Adana’da okul harçlığı kazanmak için pres makinasında
ezilen 13 yaşındaki Ahmet
Yıldız’ı unuttunuz mu?
Küçük burjuvaların bunlara sesi
çıkmaz. Bu gerçekleri görmek istemez. Bu çocuklar onları ilgilendirmez... Tekellere “nasıl bu kadar zalim
olabilirsiniz” diya soramaz. Sadece
kendi çocuklarına onları gösterip
“böyle mi olmak istiyorsunuz” der.
Kendisine sunulan olanakları iyi değerlendirmesini ister. Gerçeklikle savaşmak yerine kendi çocuğunu o gerçeklikten uzak tutarak “kurtarmaya”
çalışır.
Hayır! Gerçeklerden kaçarak kurtulmak mümkün değildir. Bireysel
kurtuluş yoktur.
Çocuklarımız Berkin gibi olmak
zorundadır.
Korkmayın Berkinler’in elindeki
sapandan. Berkin’in elindeki sapanı
hala anlamıyorsanız, o yaştaki çocuğun yüzünde fular mı olur diyorsanız,
14 yaşındaki bir çocuğun siyasi düşüncesi mi olur diyorsanız; yanlış
düşünüyorsunuz.
Erken büyür bizim çocuklarımız.
14 yaşında geçim derdini bilirler,
Patron sömürüsünü bilirler... Zulmü
bilirler, faşizmi öğrenmek için kitap
okumaları gerekmez, yaşarlar onu...
Berkin gibi siz de elinize bir sapan
alın. Elinize sapanı aldığınız andan
itibaren doğru duşünmeye, doğru
yapmaya başlarsınız. Gazdan nefes
alamıyorsanız yüzünüze bir de fular
takarsınız. Berkinin elindeki sapandan
siz değil, Tayyip Erdoğan ve onun
gibiler korksun... Ezenler, sömürücü
asalaklar korksun...
Sapanlı teyzeler, sapanlı Berkinler
faşizmin gerçeğidir.

Burası Türkiye... FaşizmBerkin’in elindeki sapandan
le yönetilen bir ülke olduniye sakınıyorsunuz ki?
ğumuzu unutmayın... İlk işiFilistinli çocukların elindeki
niz
olarak çocuklarınıza sasapana hep öykünmez misiniz?
pan
taşı nasıl atılır onu öğFilistinli çocuk generaller diye
retin...
Gaz bombalarına karonları yücelten siz değil misişı
nasıl
direnilir onu öğretin...
niz? Filistinli çocukların eline
Kırmızı fuların, zafer işaresapan yakışıyor da bizim çotinin anlamını öğretin...
cuklarımızın elindeki sapan
neden ters geliyor size?
Sonuç olarak;
Sizlerin de elinde birer sa1- Faşist AKP iktidarının
pan olsaydı hırsız, katil Başbakan bu kadar pervasız olabilir
elinde sapan var diye ne çomiydi? Bu kadar rahat çalabilir
cuklarımızı, ne de yetişkinmiydi? Bu kadar çok çocuk
leri katletme hakkı yoktur!
zündeki fulardan... Siz Tayiplerin,
katledebilir miydi?
2- Çocuklarımız ülkemiz gerçeişbirlikçi tekellerin yüzlerine taktıkları
Bakın, Başbakan Erdoğan katğinden bağımsız değildir. Halkımızın
maskelerden korkun...
liamını savunmaya devam ediyor.
yaşadığı her türlü zulüm çocuklarıBerkin’in yüzündeki kırmızı fular
“Dürüst ol dürüst... ne ekmek almıza da misliyle yansır.
direnişin sembolüdür. Zulme teslim
ması, ne alakası var” diyor... “Polis
3- Faşizm koşullarında kendi gerolmamanın sembolüdür. Faşizmin
orada yüzü poşulu, elinde sapanla
çeğinden kopuk saksıda çiçek yeterörüne karşı halkın çözümüdür kırdemir bilyeleri savuran o kişinin
tiştirir
gibi çocuk yetiştiremeyiz...
kaç yaşında olduğunu nereden ayımızı fular...
Sokaklarımız
AKP’nin katil polisleri
racaktı?” diyor.
Berkin’in yaptığı zafer işareti ditarafından kuşatma altındaysa, maBerkin, Haziran Ayaklanması’nda
renişin enternasyonal dilidir. Korkhallelerimiz her gün gaza bouğuluailesiyle birlikte günlerce çatışmaların
mayın Berkinler’in zafer işaretleyorsa, çocuklarımızın oyuncağı sapan
içinde yer almıştır. Bunu annesi barinden... Korkmanız gereken zafer
olacaktır.
bası söylüyor zaten. Ama o gün ekişareti yapan çocuklarımız değil,
4- Çocuklarımız... Dünyanın tüm
mek almaya giderken polisler tarasusturulan çocuklarımızdır.
fından vurulmuştur.
çocukları...
Berkin’in elindeki sapanı,
Berkinler’in zafer işareti, çocukyüzündeki
fuları, parmaklarındaki
Başbakan yüzü fularlı, eli maskeli
larımızı “ağaç yaşken eğilir” diye
zafer
işaretini
bilincinize, hafızanıza
bu resmine bakarak, “ne ekmek al4-5 yaşlarında eğitmeye çalışan faşist
kazıyın... Zulmü böyle yeneceğiz,
ması” diyor.
düzene karşı dimdik durmanın semBerkin’in hesabını böyle soracağız.
bolüdür.
Özgürlüğün
sembolüdür
Yani Başbakana göre ekmek alBERKİN’İN SİZE MİRASI BUDUR!
zafer
işareti...
maya gitmeyen yüzü fularlı,
eli sapanlı olan kim olursa
vurulması, katledilmesi müstehaktır.
Polise taş atıyorsa, zulme
direniyorsa, teslim olmuyorsa
Berkin Elvan’ın defnedildiği gün İstanbul'da Taksim ve Pangaltı’daki müdahalede
çocuklar KATLEDİLEBİLİR
ağır yaralananların durumlarına ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesi
diyor.
14 Mart’ta yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Berkin Elvan defnedildikten
İşte Berkin’in elindeki sa- sonra polisin kitleye saldırdığı, bu saldırıda kafasından gaz fişeğiyle yaralanan İsa
panlar bu faşist zihniyeti yık- Karaman, İbrahim Yaman, Cengiz Çolak’ın Şişli Etfal
mak içindir...
Hastanesi'nde tutuldukları belirtildi. İsa Karaman'ın,
Korkmayın o sapanlardan. yoğun bakımdan normal servise geçirildiği ve hayati
İster Berkin’in yaşında olun, tehlikesinin kalmadığı, 65 yaşındaki İbrahim Yaman'ın
ister “Sapanlı Teyze” Emine ise durumunun kritik olduğu ifade edildi. Hastanede
Cansever’in... siz de elinize olan Cengiz Çolak ile irtibat henüz kurulamadığını
bir sapan alın. Yüzünüze bir da belirten Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
fular takın ve dikilin zulmün Şubesi, Şişli Etfal Hastanesi’ndeki yaralılar hakkında
karşısına...
girişimlerde bulunacaklarını ve takipçisi olacakları
konusunda
kamuoyunu bilgilendirdi.
Korkmayın Berkin’in yü-

Halkımıza Yaptığınız Tüm Saldırıların
Hesabını Soracağız

“Sokağa Çıkan, Kafasını Çıkartan
Herkesi Vururum” Diyor Tayyip!
Ekmek Gaz Bombaların Ardında!
Ekmek Şimdi Ölümün Ardında!
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Faşizm saldırıyor. Hem de öyle pervasızca saldırıyor
ki, 14 yaşında ki bir çocuğumuzun ölümünü bile meşrulaştırmak için etmediği küfür, sığınmadığı yalan kalmıyor.
Neden faşizm bu kadar pervasızca saldırır? Kaldı ki
ölmüş bir çocuğun arkasından... Yaşayanın da değil...
İşte bu saldırıdaki pervasızlığın, yalanın, dolanın arkasında FAŞİZMİN SUÇLULUĞUNUN ortaya çıkışının
öfkesi ve çaresizliği vardır... Bir çocuğun, Umudun Çocuğunun ölümünün arkasında HAK, ADALET, EKMEK
ve ÖZGÜRLÜK vardır. Bir çocuğun ölümünün ardında
BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE olmadan ne ekmek, ne
adalet, ne özgürlük... bunların hiçbirinin olmayacağı
gerçeğinin açıkca ilanı vardır.
Bu yüzden korkuyor, bu yüzden saldırıyor, bu yüzden
yalanları kadar dibe battıkça batıyor...
Saldırıyor faşizm: Diyor ki; katliamların, soygunun,
talanın başındaki halk düşmanı işbirlikçi zalim TAYYİP
ERDOĞAN; "polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla,
demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu
nereden ayıracak?"
Behey! halk düşmanı azılı katil TAYYİP; hani bilmiyordunuz onun 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu... Hani
hedef gözetilmeden öldürülmüştü... Peki bu dediğin
anlamı ne... Bu kadarını bildiğinize göre 14 yaşında bir
çocuk olduğunu da bilirdiniz...
Elindeki küçücük bilyeleri bile gördüğünüze göre...
Saldırıyor faşizm: Diyor ki; katliamların, soygnun
talanın başındaki halk düşmanı işbirlikçi zalim TAYYİP
ERDOĞAN;
Eline sapan alınca, yüzüne de "poşu" takınca terörist
mi oluyor 14 yaşındaki çocuklar... Peki Gazze'de o sevdiğiniz çocuklar kimin çocuğu, ya onların elindeki sapan
neyin sapanı? Filistin'de intifadaki çocuklar değil mi?
Saldırıyor faşizm: Diyor ki; katliamların, soygunun
talanın başındaki halk düşmanı işbirlikçi baş zalim;
TAYYİP ERDOĞAN; “ne işi vardı sokakta... İyi oldu.”
Sizden mi izin alacak bu halk sokağa çıkarken... Kendi
büyüdüğü, kendi emeğiyle yarattığı mahallelerde kapısının
önüne çıkarken de sizden mi izin alacak?
Saldırıyor faşizm: Diyor ki; katliamların, soygunun
talanın başındaki halk düşmanı işbirlikçi baş zalim
TAYYİP ERDOĞAN; “o eylemciydi, o ekmek almaya
çıkmadı sokağa...” Nereden biliyorsun baş zalim? Herkes
senin gibi yalancı mı? Herkes senin gibi kendine benzeyen,
hırsız, yalancı evlat mı yetiştiriyor zanettin...
Yok Tayyip zalimi, yok... Halkımız çocuklarını onurlu,

BERKİN İÇİN,
EKMEK İÇİN,
ADALET İÇİN,
ÖZGÜRLÜK İÇİN...
SOKAĞA ÇIKMAYA, HESAP
SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

“Hani misket oynuyordu” diyor alçak AKİT
gazetesi... Bunlar da tetikçilerin sözcüleri...
Berkin’in elinde sapan yüzünde fular zafer işareti yapan resmini manşet yapmışlar....
Ne diyorsunuz alçaklar? “Kahraman polisimiz
tam 12’den vurdu mu” duyorsunuz? 14 yaşında
bir çocuğun elinde sapan, yüzünde fular olunca
vurulur mu diyor sizin çürümüş düzeninizin
yasaları... Sapan değil, diyelim ki elindeki silahtır... Sizin “hukuk düzeni”nizin yasaları
VURUN MU DİYOR?
PEKİ ÖYLE İSE!
Vurun 14 yaşındaki çocuklarımızı. Ekmek almaya gitmiyormuş Berkin, polisimiz yine destan
yazmış deyin ve Berkin için de ikramiye verin
katillerinize...
AMA UNUTMAYIN! HALKIN DA BİR ADALETİ VARDIR! O SAPAN TUTAN ELLER
SİLAH TUTMASINI DA BİLİRLER!
HALK UNUTMAZ, AFFETMEZ,
HALKIN ADALETİ ŞAŞMAZ!

CEPHELİLER; ALDIĞIMIZ HER NEFESİ

namuslu büyütüyor, yalan dolanla değil...
Ekmek ve adaletle, emekle büyütüyor...
Herkesi kendin gibi, kendi oğlun gibi
zannetme...
Saldırıyor faşizm: Diyor ki; katliamların, soygunun, talanın başındaki,
halk düşmanı işbirlikçi baş zalim TAYYİP
ERDOĞAN; “ekmeğe değil eyleme çıkmıştı...”
81 ilde halk ayaklandı, sokağa çıktı...
Evet bunların içinde Berkin'de vardır,
var olacaktır da böyle bir ülkede...
Bunu kimse inkar etmiyor ki... Annesi
de babası da diyor zaten... Ve bunu
gururla kabul ediyorlar, onur biliyorlar
evlatlarının bu şekilde zalimlere, sana
direniyor olmasına...
AMA O AN EKMEK ALMAYA
GİDİYORDU BERKİN... EKMEK İÇİN
SOKAKTAYDI!
Ama senin zalimliğin karşısında kundakta bebek olsa farketmez, ki farketmiyor. Silah yardımlarınla Suriye'de katledilen çocukların gözümüzün önündeki
resmi, kanlarıyla birlikte hala dipdiri duruyor,
Senin yardımlarınla, işbirliğinle Amerika başta olmak üzere emperyalistler
dünya halklarına saldırılarını sürdürüyorlar...
Senin başında olduğun iktidarla birlikte
çocuk ölüm oranları yükselirken, çocuklarımız 2 bin dolar borçla doğuyorlar.
Yani bu senin gibi faşist bir zalimin
yapacağı tek şeydir.
Katletmek... Elinde ekmeğiyle çocukları katletmek...
Sonuç olarak;
1- Sokağa çıkan, kafasını çıkartan
herkesi vurmak!
2- Tek işiniz, iktidarınızı korumak,
paralarınızı korumak, varlığınızı korumak
için budur.
3- Sokağa çıkan, kafasını çıkartan
herkesi siz vurabilirsiniz, ama unutmayın
buna karşın Berkinler olmaya, Berkinler’in abileri, ablaları sizden hesap sormaya, o beyninizi patlatmaya devam
edecek!!!
4- Döktüğünüz her damla kanımızın
bedelini size ödeteceğiz!
Unutma işbirlikçi halk düşmanı, baş
zalim Tayyip Erdoğan!
Halkın da bir adaleti var! Ve halkın
Adaleti şaşmaz!

BATAKLIKLARINIZIN SONUNU BİZ GETİRECEĞİZ
Ankara: 16 Mart günü Mamak'ta
“Binlerce Hasan Ferit Olup Bataklığı
Kurutacağız" yürüyüşünün çalışmaları
nda Şirintepe’de 400 ev gezilip yürüyüşe davet edildi. Tepecik'de 70 ev
gezildi. Uyuşturucu satanların adreslerini, isimlerini nerde sattıklarını söyleyen birçok kişi oldu.
Bu sorunların çözümü için mahalleli olarak birleşip güçlü bir cevap
verilmesi gerektiği anlatıldı.
17 Mart günü yürüyüşün gerçekleşeceği güzergah üzerinde bildiri dağıtımı yapıldı. Otobüs ve taksi duraklarına, sabah yürüyüşü yapan insanlara bildiri dağıtıldı.
15 Mart’ta Halk Cepheliler Ankara
Mamak'ta sabah Misket otobüs durağında 25 bildiri dağıttı. Ayrıca, Ege
Mahallesi bölgesine ve Natoyolu bölgesine yüzlerce afiş asıldı. Ayrıca afiş
çalışması devam ederken 1. Cadde
içerisinde seçim propagandası yapan
BBP aracı taşlanarak tahrip edildi.

İstanbul: İkitelli'de 5 Mart günü
AKP’nin yolsuzluklarına karşı Halk
Cepheliler yürüyüş örgütlediler. Yürüyüş halkın toplanması ile birlikte
saat 20.00’da İkitelli Cemevi önünde
başladı. Yürüyüşte AKP’nin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını halka sesli
konuşmalarla teşhir ettiler. Karakolun
önüne gelindiğinde, katil polisler sanki
savaşa gelmişler gibi hazırlık yapmışlardı. Bunun üzerine halk hep bir
ağızdan “Polis Simit Sat Onurlu Yaşa”
sloganını attılar. Daha sonra mahallenin içinde sloganlarla yürüyüş devam
etti. Halk balkonlardan alkışlayarak
yürüyüşe destek verdi. 30 kişinin katıldığı yürüyüş daha sonra İkitelli
Cemevi önünde sesli konuşmalarla
sonlandırıldı.
Okmeydanı’nda ise polisin kapısında nöbet tuttuğu kumarhane Cepheliler tarafından tekrar uyarıldı.
Sayı: 409

Yürüyüş Dergisi Anadolu’nun Her Köşesinde
Ankara: 16 Mart günü Halkın Mühendis Mimarları tarafından Ankara 100.

Yürüyüş
23 Mart
2014

Yıl Mahallesi'nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat
süren dergi dağıtımında 18 adet dergi halkımıza ulaştırıldı. Bu haftaki yürüyüş
dergisi dağıtımında artık çaldığımız kapılardaki yüzler bizim için daha belirginleşmişti, halk için de öyle olacak ki ayak üstü sohbetler edildi. Bir önceki
hafta evde olmayanlar için kapılarına bıraktığımız yürüyüş dergileri için teşekkür ediliyor, bizler de bunun görevimiz olduğunu söylüyorduk. Çaldığımız
kapılarda sorulan sorulara karşılık yürüyüş dergisinin kim tarafından
çıkarıldığını, neyi anlatmak istediğini sohbetler eşliğinde halkımıza anlattık.

Bursa: 16 Mart günü Yürüyüş okurları dergilerinin 407. sayısının
tanıtımını yaparak Yürüyüş Dergisi afişlerini mahallelere, esnaf ve iş yerlerine astılar.
“Umudun Çocuğu Berkin için, Ekmek, Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş
Okuyalım Okutalım” diyerek Gemlik’in sokaklarını dolaşan Yürüyüş okurları, esnaf ve halka gerçekleri anlatarak, AKP’nin katil polislerinin katlettiği
Berkin Elvan için adalet istemeye ve çürümüş bu düzende alternatifin, kurtuluşun
halkın iktidarı ve sosyalizmde olduğunu anlattılar.
Irmak Sokak, Hürriyet
Caddesi, Derya Sokak ve bir
çok mahalleyi gezen dergi
okurları 25 Yürüyüş
Dergisi’nin halka ulaştırdılar
ve 50 kampanya afişi astılar. Bursa
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BERKİN'İN ÖLÜM EMRİNİ VEREN KATİL, HIRSIZ,
HALK DÜŞMANI AKP'DEN HESAP SORACAĞIZ!

Umudun Çocuğu Berkin, Hep 15’inde

Hep Halkın Gönlünde Kalacak!
Umudun Çocuğu Berkin Elvan
Taksim Ayaklanması’nın son şehidi
olarak 11 Mart’ta saat 07.00’da şehit
düştü. 12 Mart günü ise Okmeydanı
Cemevi’nde yapılan dini törenin ardından milyonların omuzlarında
ölümsüzlüğe uğurlandı.
Berkin Elvan 269 gün boyunca
yaşam için direndi. Milyonların vicdanı, öfkesi oldu. Onun gün gün küçülen bedeni 16 kiloya kadar düştü.
14’ünde vuruldu, 15 yaşına hastanenin
yoğun bakım odasında girdi. Onu
katledenler gururla “vur emrini ben
verdim”, “kahraman polisimiz destan
yazdı” diyenler, onu bizzat vuran
polisler, polisleri aklayan hakim savcılar Berkin hastanedeyken yedi, güldü, gezdi... Berkin gün gün küçülürken ölüme karşı direnip halkımıza
umut olurken katiller daha çok öldürdüler, daha çok gaz attılar, işkence
ettiler. O direnirken Halk Cepheliler
de onun için mücadele etti. Taksim
Anıtı’nda bir kez adını söyleyebilmek
için bir günde 5 kez pankart açıp
gözaltına alındılar. Her hafta Taksim
Anıtı Halk Cepheliler’in direnişine
şahit oldu. Adalet Zinciri kurmak
için yapılan eylemde tutsaklar verdi
Halk Cephesi. İstanbul’da yapılan
32 eylemde 90 kişi gözaltına alındı.
Anadolu’nun birçok ilinde Halk Cepheliler Berkin için eylemler yaparak
adalet talebini hep diri tuttular. Muharrem Karataş “talimatı Berkin’den
aldım” diye yola çıktı, sevdasıyla

adımladı Ankara caddelerini ve işkencecileri kendi inlerinde vurdu 20
Eylül gecesi. Muharrem Karataş
“Berkin’den aldığı talimatla” katliam
kararlarının verildiği Emniyet Genel
Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nı lav
silahlarıyla patlattıktan sonra 5.000
polisle girdiği çatışmada şehit düştü,
Serdar Polat ise ağır yaralı olarak
hastaneye kaldırıldı. Oracıkta katledilmek istense de yine Halk Cepheliler’in mücadelesiyle tedavi edildi.
Berkin vurulduğu günden itibaren
direniş sürdü, Berkin uyansın diye
direndi halk. O, özgür günlerde ekmek
alabilsin diye tutuklandı, işkence
gördü devrimci abileri, ablaları... Ancak 269 gün süren direnişinin ardından 11 Mart’ta şehit düştü Berkin.
Halkın gönlünde taze bir karanfil
oldu, hiç solmayacak, hiç koparılmayacak dalından...
Bu karanfili uğurlamak için Okmeydanı girişinde geceden itibaren
kurulan barikatlarda nöbetler tutuldu.
Artık Berkin için adalet istemek
“Katil Erdoğan” sloganıyla, “Katil
Devlet Hesap Verecek” sloganıyla
yükseliyordu halkın dilinde. Okmeydanı’nın onurlu çocukları türkülerle,
Berkin için yazdıkları şiirlerle gecenin
soğuğunu ısıttılar, Berkin hiç yalnız
bırakılmadı bütün gece. Sabahın
erken saatlerinden itibaren halk toplanmaya başladı Okmeydanı’nda.
Yüzlerce insan sabahın ilk ışıklarıyla
Okmeydanı’na akın etmeye başladı.

Cenaze saati yaklaştıkça halk Okmeydanı’na sığmaz oldu. Milyonlar
Okmeydanı’nda Berkin için saf tuttu.
Berkin’in ailesi de erken saatlerde
cemevine gelerek Berkin için taziyeleri karşıladı. Halkın her kesiminden insanın katılımıyla gerçekleşti
cenaze. Milletvekilleri, sanatçılar, taraftarlar... Tek tek gelerek taziyede
bulundular ve cenazeye katıldılar.
Cenaze töreni saat 12.00’da başladı.
15’inde Berkin’in milyonlarla kucaklaştığı törende, hep bir ağızdan
katillerden hesap sorulacağı belirtildi
ve en gür sesiyle halk dakikalarca
“Katil Erdoğan” diye slogan attı.
Berkin’in kızıl tabutuna karanfiller
atıldı, Okmeydanı’nın kızılıyla beraber yola çıktı Berkin.
Cemevindeki dini törenin ardından
ilk olarak Berkin’in vurulduğu sokağa
gidildi, Berkin omuzlar üzerinde etrafta oluşturulan zincirle taşındı.
Önde sancaklarla halkı selamlayan
Berkin yine omuzlar üstünde, halkın
emekçi elleriyle taşındı, vurulduğu
köşe başına getirildi. O taşınırken
her yandan karanfil atılıyordu tabutuna. Vurulduğu yerde açılan masada
gaz fişeği, bir ekmek ve Berkin’in
gülen yüzü vardı. Berkin’in ölüme
gülerek, çatışarak gittiği yerde saygı
duruşu ve kısa bir konuşma yapıldı.
Pablo Neruda’nın “Bir Ceza İstiyorum” isimli şiiri okundu ve Berkin’e
uyarlandı.
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Berkin’i vuranların, tam
vurulduğu yerde cezalandırılacakları, hesabının
mahşere kalmayacağı vurgulandı. Vurulduğu yerde
hep birlikte hesap sorulacağı sözü verildikten sonra
Berkin’in tabutu Şark Kahvesi’ne kadar yine yoldaş
omuzlarında taşındı. Kalabalıktan zorlukla yer açılarak önde sancaklar ve
oluşturulan kortejle Berkin
Şark Kahvesi’nde bekleyen
cenaze aracına taşındı. Milyonların arasından ağır ağır
taşınan Berkin Elvan için
önce Şişli Cami’ne sonra
da Feriköy Mezarlığı’na
geçildi. Kortej ağır ağır
ilerlerken kitlenin yola sığmaması nedeniyle Mecidiyeköy’e iki farklı yoldan
gidildi. Bir grup Metrobüs
yolunu kapatıp Mecidiyeköy’e geçti. Diğer grup ise
cenaze aracıyla beraber Darülaceze Caddesi’nden Şişli Cami
önüne ulaştı. E-5 üzerinden giden
grup yol üstündeki AKP binasındaki
pankartların yırtılması için slogan
atarken, içeridekiler zafer işareti yaparak pankartları yırttılar. Ayrıca yol
boyunca bulunan AKP seçim büroları
halk tarafından tahrip edildi. Kapanan
yolda kalan araçlar ise korna çalarak
destek verdiler eyleme. Ayrıca Şişli
Ticaret Meslek Lisesi ve Okmeydanı
Hastanesi önüne gelindiğinde halk
camlara çıkarak zafer işareti ve sloganlarla Berkin’i selamladı. Halkın
üzerine hızla gelen bir itfaiye aracı
da engellendi.
Milyonlarca insanın Abide-i Hürriyet Caddesi’nde beklediği Berkin
alkışlar, ıslıklar ve sloganlar eşliğinde
mezarlığa doğru yol aldı. Halkın hep
bir ağızdan “On Beşinde Bir Fidan
Berkin Elvan”, “Umudun Çocuğu
Berkin Elvan” sloganları ile inlettiği
Şişli, kızıl bir deryaya dönüştü. Halk
ellerinde kızıl karanfillerle Berkin’i
saatlerce bekledi ve gelişini coşkuyla
karşıladı. Yol boyunca AKP’ye dair
ne varsa hesap sorma bilinciyle yırtıldı. AKP’ye dair tek bir çöp bırak-

mayan Halk Cepheliler yolda bekleyen polislere her defasında sloganlarıyla yanıt verdi.
Berkin’in direnişi herkese umut
olurken cenazesi milyonları birleştirdi.
Berkin milyonlarca insanın ellerinde
omuzlarında gitti Feriköy Mezarlığı’na. Onu gören herkes bir şekilde
destek oldu yürüyüşe. Karanfil atanlar,
camdan tencere tava çalanlar, kepenk
kapatanlar, alkış ve sloganlarla yürüyüşe girenler... Halk Berkin’i bağrına bastı, Umudun Çocuğuna yakışan
bir şekilde taşındı...
Berkin Feriköy Mezarlığı’na ulaşıncaya kadar mezarlık hınca hınç
dolmuştu. Burada gözyaşlarıyla uğurlandı sonsuz yolculuğuna... Çocuk
yaşta ölenleri zordur toprağa emanet
etmek. Gülsüm Ana ve Berkin’in
ablaları da bu acıyla dolu ağıtlar
yaktılar Berkin için... Haziran Ayaklanmasının şehit aileleri de yalnız
bırakmadı Elvan ailesini. Ethem Sarısülük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın ,
Mehmet Ayvalıtaş’ın, Hasan Ferit
Gedik’in ve Abdullah Cömert’in aileleri de Gülsüm ananın yanında
ortak acılarıyla beraber saf tuttu.

Berkin gözyaşlarıyla uğurlandı, toprağa vurulan küreklerle örtüldü üstü. Mezarına bir ekmek ve bilyeler
bırakıldı karanfillerle beraber... Hesabın mahşere kalmayacağı, katillerden hesap
sorulacağının inancıyla dolu
milyonlar “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak” sloganıyla Gülsüm Anaya güç
verdi...
Defin bittikten sonra 1
dakikalık saygı duruşuna
geçildi, Nazım Hikmet’in
“Güneşi İçenlerin Türküsü”
şiiriyle güneşe uğurlandı
Berkin. Gezi şehitlerinin de
tek tek adı haykırılarak
ölümsüz oldukları milyonlar
tarafından tekrar edildi. Grup
Yorum, Berkin ile bütünleşen “Büyü” şarkısını söyledi.
Ardından Ferhat Tunç Dersimli anaların şehit düşen
evlatları için yaktıkları ağıtı
söyledi. Cenazenin ardından
Berkin’in uğruna şehitliği göze aldığı
Taksim’e gitmek için çağrı yapıldı
ve yürümeye başlandı. Daha insanlar
yola çıkarken Osmanbey’de polislerin
azgınca saldırdığı haberi geldi. Berkin’in hesabını sormak için halk akın
akın Taksim’e yol aldı. Polis, Osmanbey ve Pangaltı’nda saldırırken,
Mecidiyeköy’den dağılanlara gözdağı
vermek için yirmişerli ekiplerle köşe
başlarını tutmuş, arsızca yeni ölümler
yaratmaya çabalıyordu. Polisleri gören
halk onlara katilliklerini hatırlatarak
“Polis Simit Sat Onurlu Yaşa” diye
slogan attılar.

AKP’nin İtleri
Mahallemizden Defolun
Günlerdir Okmeydanı sokaklarında
gece gündüz nöbet tutuluyor devrimciler
ve mahallelerini korumaya çalışan
gençler tarafından. AKP’nin eli kanlı
itleri Okmeydanı’na gündüz vakti girmeye cesaret edemedi ve gece yarısı
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler
Derneği’ni kurşunladı.
Binaya gelen dernek çalışanları
camların kurşunladığını gördüler.

CEPHELİLER; ALDIĞIMIZ HER NEFESİ

Saldırılardan sonra Halk Cephesi tarafından Okmeydanı Mahallesi’ni
korumaya yönelik birlik ve dayanışma
çağrısı yapıldı.

“Okmeydanı’nı
Faşistlere Bırakmadık
Bırakmayacağız”
Cepheliler Yine
Alanlardaydı!
Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından 12 Mart akşamı AKP’nin örgütlediği faşist bir grup Okmeydanı’na
doğru yürüyüşe geçti. Hedeflerinde
mahalleyi yakıp yıkmak, cenazeye
katılan milyonların hıncını çıkarmak
vardı. Fakat Cepheliler buna izin vermedi; Yolağzı diye adlandırılan bölgede
sivil faşistler ve polislerle çatışmaya
girdiler. Çatışma sonucunda sivil faşist
grubun içerisinde bulunan Burak Can
Karamanoğlu ölmüştü. AKP’nin polisi
ise ölen genci bahane ederek Okmeydanı’nı tüm gün boyunca ablukaya
aldı. Mahallenin tüm girişlerine polis
yığıldı. Amaçlanan mahalleyi korumak
değil, sivil faşistler geldiğinde girişlerini
kolaylaştırmaktı. Nitekim öyle oldu.
Akşam saatlerinde 200 kişilik faşist
grup mahalleye doğru yöneldi. Mahalleye saldırı hazırlığının arttığını
gören Cepheliler mahalle girişlerinde
bulunan polislere havai fişeklerle, molotoflarla ve ses bombalarıyla mahalleyi
savunmaya geçtiler. Bu saatten sonra
çatışma mahallenin çeşitli yerlerinde
yayılarak büyüdü. Özel Okmeydanı

Hastanesi önünde bekleyen TOMA’ya,
Cepheliler havai fişekler ve molotoflarla saldırmaya başladı. TOMA’nın
yapabildiği yalnızca su sıkmak oldu.
Bir süre sonra gelen akrep de plastik
mermi sıktı. Ama Cepheliler hala saldırmaya devam ediyordu. Anadolu
Kahvesi, Piyalepaşa Caddesi’nde de
yoğun çatışma vardı. Aralıklarla molotof ve havai fişeklerle polise saldıran
Cepheliler, polislere nefes aldırtmadı.
Zırhlı akrep araçları mahalle içine bir
adım dahi yaklaşamadı. Bir ara Cepheliler polislerin arkasından dolanarak
polisleri dağıttılar. “Dağılın” uyarısının
ardından tekrar havai fişek ve molotoflarla saldıran Cepheliler’in gücüne
dayanamayan polis çil yavrusu gibi
dağıldı. Okmeydanı’nda polis tek bir
adım dahi atamıyordu. İyice sıkışan
polis çareyi mahalleyi gaza boğmakta
buldu. Gün boyunca attığı gazdan
farklı bir gaz kullandılar. Mahalle girişine attıkları bu kimyasal gaz, mahalle
içlerine kadar yoğun bir şekilde insanları etkiliyordu. Polisin saldırıları
yoğunlaşınca silahlı Cepheliler devreye
girdi. Öncelikle mahalle içinde sloganlarla turlayan Cepheliler halktan
da büyük destek gördü. Halkımız camlardan “Faşistleri sokmayın bu mahalleye, aslansınız siz” diyerek sevgilerini gösterdi. Bu şekilde Sağlık
Ocağı önüne kadar giden Cepheliler’i
kalabalık bir kitle bekliyordu. Sağlık
Ocağı önüne vardıklarında DHKC’nin
425 sayılı Berkin Elvan şehitliği ile
ilgili açıklaması okunuyordu. Açıklamanın okunmasının ardından sloganlar
daha gür bir şekilde atılıyor, silahlı
ekiplerin coşkusu tüm mahalleyi inletiyordu. Ardından silahlı ekipler
görev yerlerine geçmek için ayrılırken,
sloganlarla uğurlandılar. Bu şekilde
çatışma gece 01.30’a kadar sürdü. Polisin hala içeriği bilinmeyen ağır tesirli
gazlarla saldırısına Cepheliler anında
müdahale ederek mahallelerini korumaya devam ettiler. 01.30’dan sonra
Cepheliler mahallede devriye atarak
ve barikat başlarında nöbetler tutarak
mahallelerini korumaya devam ettiler.
Bu şekilde Cepheliler’in mahallelerini
düzenin hiçbir pisliğine ve faşist çetelerine bırakmayacaklarını dosta da
düşmana da göstermiş oldular...

Unutma Tayyip Erdoğan
Biz Yas Tutmayacağız,
Hesap Soracağız!
Katil AKP’nin Katil Polisleri Mahallemiz Sahipsiz Değil
Okmeydanı halkı, 15 Mart'ta Okmeydanı’nda mahalleyi savunmak için
Sağlık Ocağı önünde toplanarak “Okmeydanı Halkı” imzalı “Polis Terörüne
ve AKP’nin Provokasyonuna Karşı
Mahallemizi Savunacağız” yazılı pankartın arkasına geçerek kortej oluşturdu.
Sloganlar eşliğinde ilk olarak Anadolu
Kahvesi’ne doğru yürünmeye başlandı.
TOMA’nın önüne kadar gelindiğinde
burada beklenerek bir açıklama okundu.
Pankart TOMA’nın tam karşında açık
tutuldu. Etrafta birçok akrep olmasına
rağmen kendi meşruluğuyla mahallesini
savunan Halk Cepheliler eylemlerini
sürdürdüler.
Okmeydanı halkı adına okunan
açıklamada Okmeydanı’nın günlerdir
abluka altında olduğu, Berkin’i katleden
devletin provokasyon yaratmaya çalıştığı belirtildi. Cenazeden sonra mahallede yaşananlar anlatılarak, bunun
sorumlusunun AKP iktidarı olduğunun
altı çizildi. Ardından başbakana seslenilerek “Unutma Tayyip Erdoğan biz
yas tutmayacağız, hesap soracağız!
Mahallemizi faşistlere bırakmayacağız
onurumuzla savunmaya devam edeceğiz... Halkın çocuklarının elleri armut
toplamıyor elbet bunu da aklından çıkarma” denildi. Açıklamadan sonra
Okmeydanı sokaklarında yürümeye
devam eden halk daha büyük bir coşkuyla sloganları attı. 250 kişinin katıldığı
yürüyüş Sibel Yalçın Parkı’nda sonlanırken burada da küçük bir program
yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşundan
sonra Berkin için yazılan iki şiir okundu
ve sinevizyon izlendi. Burada bu yürüyüşlerin her gün saat 19.00’da tencere
tavalarla yapılacağı duyurularak, yürüyüşe katılamayanların da evlerinden
destek verebilecekleri duyuruldu.
Eylem tamamen bitirildiğinde Umudun Çocukları ellerinde barikat malzemeleriyle caddede TOMA’ların üzerine yürüyünce aciz ve korkak polis
biber gazı sıktı, ama Berkin’in arkadaşlarını, Umudun Çocuklarını katletmekle bitiremeyeceğini gördü.
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Samsun

Zulme Karşı Direnişin Adıdır Berkin Elvan!

Küçük Yaşına Bakanlar Aldanmasın Katillerin
Uykusunu Kaçıracak Kadar Kocamandır Yüreği
Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

“Adım Berkin
soyadım Elvan
Ben bir sıra neferiyim
UMUDUN saflarında”
Haziran Ayaklanması’nda polisin
sıktığı gaz fişeğiyle yaralanıp komaya
giren Umudun Çocuğu Berkin Elvan
269 gün süren direnişi sonunda 11
Mart günü karanfilleşerek şehit düştü.
Direnmeyi, ölümüne direnmeyi Cepheli abilerinden öğrenen Berkin'in
bedeni 12 Mart günü milyonlarca
insanın omuzlarında taşınarak toprağa
verildi.

İstanbul
Okmeydanı: 14 Mart günü Berkin'in
üçüncü gün yemeği verildi. Ailesi
tarafından Okmeydanı Cemevi'nde
saat 16.00'da verilen yemekte dualar
okundu. Baba Sami Elvan gelenlerin
taziyelerini kabul etti. Aile yalnız
bırakılmadı ve yemeğin emek gerektiren kısmında Halk Cepheliler
görev aldı. Gülsuyu'nda uyuşturucu
çetelerinin kurşunuyla katledilen Hasan Ferit Gedik'in dedesi Mustafa
Meray, Berkin'in annesinin yanında
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bulunarak acısını paylaştı. Bir buçuk
saat süren yemeğe 350 kişi katıldı.
Bahçelievler: Berkin Elvan için 14
Mart’ta Yenibosna Zafer Mahallesi
Pazar Yolu’nda yapılan yürüyüş esnasında ajitasyonlar çekilerek, halka
Berkin’in hesabını sormak için yürüyüşe katılma çağrısı yapıldı. Yürüyüş boyunca kitleselliğin arttığı
ve halkın balkonlardan camlardan
alkışlarla destek verdiği görüldü. Eylem sırasında okunan açıklamada:
“Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çocuklar
doğarken borçla doğuyor. Bugün sizi
sokakta yok etmek için var olan yüzbinler milyonlardan korkun” denilerek, Berkin’in hesabının sorulacağına
dair and içildi.
Yine Zafer Mahallesi’nde 15
Mart’ta Berkin Elvan yürüyüşü yapıldı. Pazar pazarından Tokat Mahallesine ıslık ve sloganlarla yüründü.
Bağcılar: Berkin Elvan, 13 ve 14
Mart 2014 tarihlerinde Bağcılar'da
yürüyüşlerle anıldı. 13 Mart’ta Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 70 kişi Berkin Elvan
için yürüdü. AKP seçim bürosu önün-

den geçilirken "İşte Burası Faşist
Yuvası" sloganları atılarak AKP teşhir
edildikten sonra açıklama okundu.
14 Mart'ta ise Bağcılar halkı meşalelerle yürüdü. Eyleme 45 kişi katıldı.
Evlerden alkışlar ve slogan sesleri
yükseldi. Okunan açıklamanın ardından "Haklıyız Kazanacağız" marşı
okundu.
Bağcılar Halk Cephesi tarafından
4 gün boyunca sürdürülen yürüyüşler
17 Mart Pazartesi günü de devam
etti. Karanfiller Kültür Merkezi önünde
toplanan yaklaşık 30 kişi Berkin Elvan'ı
sloganlarla, marşlarla ve halaylarla
andı. Dilek fenerleri uçuruldu.
Sık sık katillerden hesap soracağını
yineleyen halkımız umudun adını bir
kez daha Bağcılar halkına haykırdı.
Küçükarmutlu: Küçük Armutlu halkı, 11 Mart’ta Umudun Çocuğu Berkin Elvan için yürüyüş düzenledi.
Küçük Armutlu Cemevi'nden başlayan yürüyüşe 200 kişi katıldı. Bu sırada Cepheliler meydana çıkarak kitleye Umudun sloganlarıyla destek
vererek, havaya ateş açtı. Halkın alkışlarla destek verdiği Cepheliler karakola doğru yürüyüşe geçti. Havai
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fişek, molotof ve silahlarla Berkin’in
katillerinden hesap soruldu.
Altınşehir: Altınşehir Mahallesi’nde
15 Mart’ta Altınşehir Lisesi öğrencileri meydanda toplanarak Berkin
Elvan için yürüyüşe geçtiler. Eylemde
okunan açıklamada: “Onların çocukları milyon dolarlar çalıp yerken tek
bir ceza almazken biz BERKİNLER
katlediliyoruz ama biliyoruz ki; Bu
Halkın da Bir Adaleti Var…” denildi.
1 Mayıs Mahallesi: 1 Mayıs Mahallesi’nde 16 Mart’ta Cepheliler,
Berkin Elvan için bir eylem düzenledi.
Mustafa Kemal Caddesi’nin molotoflarla trafiğe kesilmesiyle başlayan
eylemde, Umudun sloganları atıldı.
Cadde boyunca yürünen eylemde taşınan “Berkin’in Hesabını Soracağız-DHKC” yazılı bomba süslü pankart eylem alanına asıldı. Yüzleri
kızıl maskeli Cepheliler, Berkin’in
AKP’nin katil polisleri tarafından
vurulduğunu ve katillerin yargılanmadığını, bu yüzden halkın adaletinin
işleyeceğini, Berkin’in hesabının
Cephe tarafından sorulacağını haykırırken, havaya uzun namlulu silahlarla ateş edildi. 3 tane de ses
bombasının patlatıldığı eylem iradi
olarak bitirildi. Polis eylem alanına
gelemeyip pankartı saatlerce alamadı.
Sarıgazi: Sarıgazi’de Cepheliler, 13
Mart'ta Berkin Elvan’ın hesabını sormak için gene sokaklardaydı. Cepheliler, Belediyeye ait çöp kamyonunu
ele geçirerek çatışma bölgesine getirdi. Daha sonra TOMA ve akrep
aracının üzerine sürdü. Ardından çöp
aracı Molotoflarla yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca Cepheliler Sarıgazi merkezde yolu trafiğe
kapattıkları sırada bir Polis aracını
sıkıştırdılar. Müdahale sırasında korkudan araçtan inen bir polis gaz bombası attı. Daha sonrasında araca geri
binemeyen polis aldığı taş darbeleriyle
yaralandı. Polis aracına ise Molotof
ve taşlarla saldırıldı. Polis aracı o
korkuyla dışarıda kalan yaralı polisi
almadan kaçtı. Yaralı polis ise yaya
olarak koşarak kaçtı.

Alibeyköy
Berkin Elvan için Cepheliler, Sarıgazi merkeze bomba süslü pankart
astılar. Cepheliler, 14 Mart'ta Sarıgazi
merkeze gelerek Berkin'i katledenlerden hesap sorulacağına dair sloganları atarak geri çekildiler. Eylemden 10 dakika sonra Berkin'i katleden
AKP'nin katil polisleri olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları ve
akreplerle gelerek pankartın çevresini
sararak yolu trafiğe kapattılar. Bomba
süsü verilmiş pankarta yaklaşmaya
korkan katil polisler 2 saatin sonunda
bomba süsünü fünyeyle patlattıktan
sonra oradan geçen kamyonun tekerleği yüksek sesle patlayınca 2.
bir patlama meydana geldi. Daha
sonra mahallenin duvarlarına Berkin
için sloganlar nakşedildi.
Cepheliler 18 Mart’ta da mahallede yazılamalar yaptılar. Sarıgazi
Haklar Derneği’ne ''Berkin’in Katilleri
Cezalandırılana Kadar Susma Türkiye
– Halk Cephesi” pankartı asıldı.
Ayrıca Berkin Sarıgazi Liseliler
Komitesi Ticaret Lisesi çıkışı ve
Mehmetçik Lisesi okul çıkışlarında
Berkin için yürüdü. Sarıgazi Liseliler
Komitesi’nin yapmış olduğu yürüyüşlere yüzlerce öğrenci katıldı.
Kocamustafapaşa: Kocamustafapaşa
Dayanışması bileşenleri 11 Mart’ta
kaybettiğimiz Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın adını yaşatmak için Kocamustafapaşa Meydanı’nın ismini
Berkin Elvan Meydanı olarak değiştirdiler.
15 Mart'ta, Kocamustafapaşa Meydanı’nda toplanan Dayanışma üyeleri,
meydana “Berkin Elvan Meydanı”
tabelasını asıp, meydanın ortasına
da Berkin Elvan Meydanı yazdılar.
Pendik: Pendik'te Berkin Elvan için,

Aydos'ta başlayıp Sülüntepe mahallesine kadar devam eden bir yürüyüş
düzenledi. Burada yapılan basın açıklamasında Berkin'in hesabının sorulacağı vurgulanarak sloganlar atıldı.
Halkın alkışlarla destek verdiği eyleme 80 kişi katıldı.
İkitelli: İkitelli halkı 11 Mart’ta, Berkin Elvan’ın şehitlik haberini alır almaz İkitelli sokaklarında hesap soran
sloganlarla yürüdüler. Halkın desteğinin yoğun olduğu yürüyüş Arena
park AVM önünde alkışlar ve ıslıklarla
sonlandırıldı. Daha sonra katil AKP
polisinin bir tane akrep aracının geçmesi üzerine akrep aracı taşlandı.
Yürüyüşe 1000 kişi katıldı. İkitelli
Halk Cepheliler Berkin Elvanın ölümsüzleşmesinin ardından derneğin sokağına “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
Halk Cephesi imzalı pankart astılar.

Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

Alibeyköy: Alibeyköy’de 15 Mart’ta
Cepheliler, Cengiz Topel Caddesi’ni
trafiğe kapatarak Berkin Elvan’ı selamladı.
Devrimci İşçi Hareketi: Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nin duvarlarında
12 Mart’ta, Devrimci İşçi Hareketi
imzalı 3 adet “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Berkin Elvan Onurumuzdur” duvar yazılamaları yapıldı.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi 43.Dönem Yönetim Kurulu’nun 16 Mart’ta yayınlanan açıklamasında, Berkin Elvan’ın bu ülkenin
belleğinden silinmeyeceği ve ülkeye
demokrasi, özgürlük ve barış gelene
kadar mücadeleye devam edileceği
vurgulandı.
ODTÜ Dev – Genç: ODTÜ’de 16
Mart’ta, saat 13’de başlayan ve Es-

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN VERMELİYİZ!

17

Kars
kişehir yoluna yürünen eyleme Şap
Enstitüsü önünde saldırı oldu. Kitle
ODTÜ içine sürüldü. ODTÜ A1 kapısında çatışmalar sürdü. İki kişi yaralandı. Halkın mühendis mimarları
ve Dev-Genç eylemde en öndeydi.
Eylem 17.30 da Kızılay’a çağrı yapılarak bitirildi.
Liseliler: Behçet Kemal Çağlar Lisesi
öğrencileri 10 Mart’ta Umudun çocuğu Berkin Elvan’ın adını duvarlara
yazdılar.
Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014
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Ankara
Ankara İncirli Lisesi öğrencileri
11 Mart’ta okul bahçesinde oturma
eylemi yaptı. İçlerinde Liseli DevGençlilerinde bulunduğu, 40 kişinin
katıldığı oturma eylemi yapıldı. 13
Mart’da da aynı lisede 40 kişinin
katıldığı bir insan zinciri oluşturuldu.
Okul bahçesinde birbirine kenetlenerek zinciri oluşturan öğrenciler
Grup Yorum türküleri söyledi. Okul
bahçesine Berkin Elvan'ın fotoğrafı
bulunan 2 dövizi okul bahçesine koyarak etrafını mumlar ve karanfillerle
süsleyip küçük bir anma düzenledi.
Ankara Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi ve Çankaya
Anadolu Lisesi öğrencilerinden içlerinde Liseli Dev-Gençliler’in de
bulunduğu 30 kişilik bir grupla 11
Mart’ta 2 okul birleşerek Seyranbağları'ndan Güvenpark'a yüründü.
Ayrıca, Ankara Öğretmen Necla
Kızılbağ Anadolu Lisesi öğrencileri
11 Mart’ta okullarında bulunan spor
salonu tribününde yapılan okul maçı
sırasında Berkin sloganları atıldı.
Berkin Elvan’ın şehit düştüğü 11
Mart günü, İstanbul Silivri TOKİ

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri sınıflarda Berkin’in resimlerini
sıralara koyup, panolara astılar. İlk
iki ders boyunca sınıflara Berkin Elvan anlatıldı.
Berkin Elvan’ın şehit düşmesini
protesto etmek için bir ders boyunca
uyuma eylemi yaptılar. Eylemden
sonra okulun bahçesine inilerek derse
girilmedi. Ertesi gün Berkin’in cenazesine gelemeyip okulda kalan öğrenciler teneffüslerde toplu şekilde
oturma eylemi yaptılar.
Ankara’da Berkin Elvan'ın adının
verildiği Gündüz Bakımevi ve Çocuk
Merkezi 18 Mart'ta Babası Sami Elvan’ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde Umut Etüd Merkezi'nden çocuk
korosu Berkin için tek şarkılık bir
dinleti sundu.

Tekirdağ:

Tekirdağ’daki Halk
Cepheliler’in 15 Mart’ta Berkin Elvan’ın katledilmesini protesto etmek
ve sorumluların yargılanması için
yaptığı açıklamada “Milyon dolarlık
ayakkabı kutunuza Berkin'in 16 kilo
bedeni sığar mı diye soran halkımızdır.
Bizler Berkin'in hesabını bedeli ne
olursa olsun mutlaka soracağız” denildi. Aynı gün Dev - Genç'liler, Çiftlikönü Mahallesi’nin duvarlarını Berkin'in hesabının sorulacağını ifade
eden sloganlarla donattı.

Kocaeli: Kocaeli Dev-Genç’liler,
11 Mart’ta İzmit Cumhuriyet Çocuk
Parkı'nda, Umudun Çocuğu Berkin
Elvan için 4 saatlik oturma eylemi
yaptılar. 8 kişinin katıldığı oturma
eylemi boyunca Berkin’in katillerinden hesap soran sloganlar atıldı,
marşlar söylendi, halkı bilgilendirmek

Tekirdağ
için sık sık ajitasyonlar çekildi. Oturma eylemi yapılan basın açıklaması
ile bitirildi. Dev-Gençliler oturma
eyleminden sonra Kocaeli’nde ortak
düzenlenen Berkin Elvan yürüyüşüne
katıldılar. Yürüyüş Cumhuriyet Parkı'ndan başlatılarak AKP binasının
önüne kadar sürdü. Polisin biber gazı
ve tazyikli su ile saldırması sonucu
bir süre polisle çatışma yaşanan eylem
21.00’e kadar sürdü.

Çanakkale: Berkin Elvan’ın şehitliğinin öğrenildiği 11 Mart günü
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
öğrencileri bir eylem düzenledi. Okulun önünde oturma eylemi yapılarak
sloganlarla marşlarla devam edildi.
Yaklaşık 40 dakika süren eyleme 45
kişi katıldı.
Biga’da yapılan eylem için 3000
kadar Çanakkale halkı bizi bekliyordu.
Sık sık slogan atan kitlenin sayısı
5000'e yükseldi. kitle daha sonra
AKP seçim bürosu ve emniyetin yanına geldiğinde katilleri sloganlarla
teşhir etti. 5000'i aşan kitle geçtiği
tüm caddeleri trafiğe kapatarak 1
saat boyunca oturma eylemi yaptı.
13 Mart’ta Çanakkale Biga'da
üniversite öğrencileri tarafından Berkin Elvan için oturma eylemi yapıldı.
50 kişinin katıldığı şarkılarla türkülerle
Berkin Elvan'ın anıldığı eylem sırasında karşı tarafta bir grup sivil faşist
toplanmaya başladı. Eylemin iradi
olarak bitirildiği saat 22.00 sıralarında
150 kişilik faşist grup tekbirlerle,
sopalarla, satırlarla koşarak saldırdı.
Eylemdeki bir kadına bıçak çekildi.
Birçok kişi hafif yaralandı. Yaralananlardan bir kaçı hastaneye götürüldü. Saldırı sırasında polis sayısının
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Adana
azlığı ve hiç bir engellemede bulunulmaması yine gözlerden kaçmadı.
Sivil faşistler tarafından tehdit edilen
öğrencilerin Biga'da can güvenlikleri
tehlikededir.

Adana: Halk Cepheliler 11 Mart'ta,
Berkin'in şehitliğini öğrenince Adana
Çakmak Caddesi boyunca sloganlar
ve megafonla çağrılar ve duyurular
yaparak yürüyüşe geçti. Eylemde
okunan açıklamada; "Katiller yargılansın yargılanması için çaba sarf etmeyenler, halkın kanına giren katilleri
bir bir dışarı salanlar unutmasın ki
gücümüz şehitlerimizdir. Gücümüz
halkın adaleti, halkın gücüdür" denildi
ve eylemin sonunda dilek balonları
uçuruldu.

Dev-Gençlilerin çadırının önünden
geçerken direnişleri alkışlandı. Eylemde hesap soran birçok slogan
atıldı.

Antep: Antep Dev-Genç ve Antep
Demokrasi Platformu 12 Mart’ta
Düztepe Mahallesi Cemevi’nde Berkin Elvan için giyabi cenaze töreni
düzenledi. 2000’den fazla kişinin katıldığı uğurlamadan sonra halk, Düztepe Mahallesi’nde yürüyüşe geçti.
“Katil Polis Katil Devlet” sloganlarıyla yürüyen halk “Umudun Adı”nı
haykırdı. Aynı günün akşamı, Gaziantep Üniversitesi önünde 1000 kişinin katılmıyla yapılan yürüyüş oturma eylemine dönüştü.
Antakya:

Eskişehir: Eskişehir

Espark AVM
önünde 13 Mart’ta Berkin için yürüyüş yapıldı. Üzerinde Berkin'in resmi
bulunan ve "Berkin Elvan Ölümsüzdür" yazılı pankartla yürüyüşe geçen
yaklaşık 250 kişi Doktorlar Caddesi'ne
ulaştığında pankartlar yere serildi ve
Umudun Çocuğu için mumlar yakıldı,
fotoğrafının üzerine karanfiller bırakıldı. Ayrıca, Eskişehir'de Halk Ayaklanması’nda şehit düşen Ali İsmail
Korkmaz için 32 haftadır tutulan
Adalet Nöbetlerinin otuz birincisi,
14 Mart’ta yapıldı. Yaklaşık 45 kişinin
katıldığı nöbete halkımızın ilgisi ve
desteği yoğundu.

Edirne: Berkin’in şehitlik haberinden sonra Zübeyde Hanım Parkı’nda halk toplanmaya başladı ve
19.00’da yürüyüşe geçildi. Yürüyüş
AKP önüne kadar sürdü. Yüzlerle
başlayan yürüyüş binlere döndü. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kortej,

11 Mart sabahı şehit
düşen Berkin Elvan'ı sahiplenen Hatay'daki birçok öğrenci okullarında
baskılara rağmen dersleri boykot etti.
Nimet Fahri Öksüz Lisesi öğrencileri
olarak yapılan ilk çağrıyla ilk önce
Osman Ötken Anadolu Lisesi, Bedi
Sabuncu Karaçay Lisesi okullarından
yürüyerek Doğuş Okulları önüne Nimet Fahri Öksüz Lisesi öğrencilerinin
yanına geldi.
Aynı anda Necmi Asfuroğlu Lisesi,
Selim Nevzat Lisesi, Doğuş Koleji,
Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu öğrencileri de dışarı çıkmak istedi
fakat okul idaresi kapıların açılmasını
istemedi. Öğrenciler tüm baskılara
rağmen kapıları açarak Doğuş Okulları önüne geldi. Yeşilpınar Miroğlu
Lisesi ve Harbiye Lisesi de Antakya'ya doğru yaya olarak gelmeye
başladı, fakat yoldan geçen arabalar
öğrencilere destek vermek için öğrencileri Doğuş Okulları önüne kadar
getirdi. Doğuş Okulları önünden öğ-

Samsun
renciler yürümek istedi, fakat polis
yolu kesmek istese de her şeye rağmen
yürüyüşe başlandı. Öğrenciler yolu
kapatarak Uğur Mumcu Bulvarına
geldi ve yolu kapatarak oturma eylemi
yaptı. Yapılan basın açıklaması sonunda 13 Mart saat 16.00'a Doğuş
Okulları önüne tekrar çağrı yapıldı.
Uğur Mumcu Meydanı’ndaki eylem
bittikten sonra Endüstri Meslek Lisesi,
Erol Bilecik Lisesi, Hacı Ali Nurlu
Lisesi de Uğur Mumcu Meydanı’na
gelerek desteklerini belirtti. Bu sırada
Serinyol Lisesi polis idare işbirliği
sonucunda dışarı çıkamasa da, öğrenciler okul içinde dersleri boykot
etti. Samandağ'da da birçok lise tüm
baskılara rağmen sokaklara çıktı.
Yine 12 Mart’ta Samandağ'daki
birçok lise Umudun Çocuğu Berkin
Elvan için dersleri boykot edip, Antakya’ya yürüme kararı aldılar. Okul
müdürleri ve jandarma yürüyüşe izin
vermedi. Ve bunun üzerine Liseli
Dev - Genç’liler’e Samandağ Karaçay
Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi okul
idaresi soruşturma açtı. Liseli Dev –
Genç’liler de okulun önünde basın
açıklaması yaparak okul idaresini
teşhir etti.
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İzmir: İzmir’in Doğançay Mahallesi'nde Doğançay Kalkınma Kooperatifi, 15 yaşında şehit düşen Berkin
Elvan için 18 Mart günü lokma döktürdü. “Hepimiz Berkiniz Öldürmekle
Bitmeyiz” yazılı pankartın önünde
döktürülen lokmalar halka dağıtıldı.

Malatya: Dev-Genç’in çağrısıyla
12 Mart’ta Paşaköşkü mahallesinde
toplanan halk, Berkin ELVAN için
yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.
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Çanakkale
Sarıgazi

Dersim:
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Dersim Merkez'de 14
Mart'ta Berkin için AKP'nin katliamcı polislerinin bulunduğu karakol
Dersim halkı tarafından taşlandı.
Öğle saatlerinde liselilerin boykot
ederek yürüyüş yapmasının ve bu
yürüyüşe Dersim halkının da destek
vermesinin ardından akşam tekrar
sokaklara çıkan Dersim halkının
hedefinde yine karakolun önünde
duran TOMA’lar ve polisler vardı.
Berkin Elvan’ın katilleri olan karakolun önünde bekleyen işkenceci
katil polislere atılan taşlarla birlikte
TOMA kitleye basınçlı su ile ve
gaz bombaları ile saldırdı. Kitle
yollara barikat kurarak polis karakolunun önündeki polislerle çatışmaya devam etti. Cepheliler ellerinde
molotoflar ve havai fişeklerle polisin
gaz bombalarına ve TOMA’nın sıktığı sulara cevap verdi. TOMA’lar
ve akrep araçları molotoflarla yakıldı.
Binlerce kişinin katıldığı çatışma
geç saatlere kadar devam etti.
16 Mart'ta oynanan Dersim spor
maçında tribünlerden “Berkin Elvan
Ölümsüzdür” sloganları yükseldi.
Dersim spor taraftar grubu olan Kızılşahinler, Berkin Elvan’ın resminin
olduğu pankart açarak ve Berkin
Elvan’ın maskelerini takarak slogan
attılar.

Erzincan: 11 Mart'ta, Erzincan'da
Dev-Geç, Pir Sultan Abdal Derneği,
Partizan, Dersimliler Derneği ve
birçok demokratik kitle örgütlerinin
ve binlerin katılımıyla yapılan yürüyüş basın açıklaması ve oturma
eylemiyle halkın onuru Berkin Elvan
haykırıldı.

Samsun:
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Samsun Dev – Genç

16 Mart’ta bir açıklama yaparak
“Ailenin ve halkın adalet talebine
her defasında biber gazı, plastik
mermi ve tazyikli su ile saldıran
AKP hesap vermekten kaçamayacaksın!” sözlerine yer verdi. Öğretmenevi'nden Çiftlik'e yapılacak
yürüyüşe polis saldırdı. Eylem sırasında AKP seçim aracına "Katil
AKP", "Berkin Elvan" yazılaması
yapıldı ve iki Halk Cepheli zorla
gözaltına alınmaya çalışıldı.

Çayan

Kars: Kars’ta 13 Mart’ta KAYÖDER’in (Yurtsever Öğrenci Derneği)
ve Kars Dev-Genç’li öğrencilerin
gerçekleştirdiği Berkin Elvan eylemine 1000’e yakın kişi katıldı.
17 Mart’ta Kars Dev – Genç’liler
500 kişinin katılımıyla 1 saat süren
bir yürüyüş düzenleyerek Berkin’in
hesabının sorulacağını haykırdı.

Dersim

Çorum: Çorum Halk Cepheliler,
11 Mart'ta Milönü Meydanı'nda toplanıp yürüyüş ve oturma eylemi
yaptı. Akşam yapılan yürüyüşte ise
Bahçelievler Polis Karakolu önüne
gelindiğinde, Halk Cephesi Bahabey
Caddesini trafiğe kapatarak karakol
önünde basın açıklaması yaptılar.
Halk Cepheliler açıklamanın ardından geldikleri gibi yolu trafiğe kapatarak Özdoğanlar kavşağına geldiler.

Hatay

Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri 14 Mart’ta, okul
sahasında Umudun Çocuğu Berkin
için bir araya geldi. Saygı duruşuyla
başlayan anma forumla devam etti.
Dilek fenerleri uçurularak eylem
sona erdi.

CEPHELİLER; ALDIĞIMIZ HER NEFESİ

İkitelli

Sabancılar, Boynerler Berkin'i Sahipleniyorsa,

CEPHE’NİN EVDEN EVE
KULAKTAN KULAĞA YAYDIĞI
ADALET TALEBİ NEDENİYLEDİR!
Güler Sabancı
* Güler Sabancı, Berkin'in şehit düşmesinin ardından Sabancı Vakfı'nın
40. yıl toplantısında yaptığı konuşmaya
"Berkin'e Allahtan rahmet, ailesine
sabırlar diliyorum. Hepimiz üzüntümüze rağmen sabırlı olmalı ve yeni
Berkin'ler olmaması için sağduyulu
olmalıyız" diyerek başladı.
* TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Berkin için
başsağlığı mesajı yayınlayarak, “Gezi
Parkı olayları sırasında gaz fişeği
kapsülü nedeniyle yaralanan Berkin
Elvan’ın aylardır sürdürdüğü yaşam
mücadelesini kaybetmesinden derin
bir üzüntü duyuyoruz. Gezi Parkı olayları sırasında oluşturulan hoşgörüsüz
atmosferin bedelini ülke olarak, gencecik insanlarımızın kaybı ve çok
sayıda kişinin sakat kalmasıyla ödedik.
Hiçbir şey 15 yaşındaki bir çocuğun
ve Gezi olayları sırasında kaybettiğimiz
diğer gençlerimizin hayatından daha
önemli değildir. Gençler bu ülkenin
geleceğidir. Başta ülkeyi yönetenler
olmak üzere, hepimizin görevi, gençlerimizin, hukuk güvenliği altında,
temel hak ve özgürlüklerini huzurla,
umutla ve güvenle yaşayabilecekleri
bir ortamı sağlamaktır. Berkin Elvan’ın
vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını
umut ederiz.
Başta Berkin Elvan’ın ailesi olmak
üzere, tüm yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır dilerim”
dedi.
* Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Berkin
Elvan'ın ölümü nedeniyle cenaze töreninin olduğu gün tüm Boyner "Tüm
mağazalarda müzik yayınını durdurun
bugün. Mağazalardaki müşteri etkinliklerini iptal edin bugün ve yarın.
Tüm mağazaların wi-fi şifrelerini iptal
edin hemen. Vatandaş istediği yerden
haberleşme imkanına sahip olsun.

Egemenlerin Düzenini Yıkmak İçin
Gücümüzü Artıralım, Örgütlenelim!
Kritik noktalardaki mağazalarınızın
hassas, evi uzak olanlarda olan, fiziki
açıdan ilgiye ve desteğe ihtiyacı olabilecek personeli erkenden evine gönderin.
Mağazalarınıza sığınabilecek vatandaşlara yardım için su, ilkyardım
malzemesi vs. eksiksiz bulundurun.
Bu güzel halkı Allah korusun ama
biz de bize düşeni eksiksiz, kimseyi
ayırmadan yapacağız.
Sorusu olan önce sorusunu vicdanına sorsun, gereğini yapsın, sonra
isterse şirketine, merkeze sorsun.
Allah utandırmasın..." açıklamasını
yaptı.
* Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Ülker, "Rahmetli
abim Ali'yi sokakta bir kaza sonrası
kaybettiğimizde beş yaşındaydım. Genç
yaşta ölüm daha bir üzücü! Başımız
sağolsun" mesajını yayınladı.
Sabancı, Boyner, Yılmaz, Ülker...
Bunlar Berkin'in adını dahi ağızlarına
alamazlar, kirletirler...
Bunlar, halkımızı soyanlardır, hırsızlardır, Berkin'in katilleridir. AKP
iktidarı döneminde cirosunu %17 artıran, halkımız yoksullaşırken Türkiye
ekonomisinin 5 kat üzerinde büyüyen
Sabancı mı Berkin'e üzülecek? Hepsi
yalancıdır... Gözyaşları timsah gözyaşlarıdır...
Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding 12,4 milyar TL ciro*, 36 bin çalışan ve 10 ülkede 55 fabrika ile dünyanın en büyük 11’inci üreticisi.. AKP
iktidarı döneminde, Türkiye'nin en
zengin 3. ailesi oldular. Tayyip Erdoğan,
Büyükşehir Belediye başkanıyken,
Ülker'in bayi sahibi ortaklarındandı.
Erdoğan Başbakan olduktan sonra,
oğlu Ahmet Burak Erdoğan, Ülker'in

Anadolu Yakası bayiliğini devam ettirmiş ve Ülker bünyesinde üretilen
Cola-Turka'nın dağıtımını yapmıştı.
AKP'nin zenginleştirdiği Ülker mi
Berkin'e üzülecek? HADİ ORADAN!
Berkin'in adını dahi ağzınıza almanıza
izin vermeyeceğiz.
YKM'nin tüm hisselerini 2013 yılının Ekim ayında alarak cirosunu
%20 artırmayı planlayan Boyner mi
Berkin'e üzülecek? Kimseyi kandırmasın, mağazalarını başına yıkarız!
Bir avuç asalağın sözcüsü, SÜTAŞ'ın sahibi Muharrem Yılmaz mı
Berkin'e üzülecek? Berkin'lerin, çocuklarımızın dünyaya 2 bin dolar
borçla gelmesinin sorumluları halk
için üzülmezler.
Halkın iliklerini sömürenler, halk
için üzülemez...
Bugün bu açıklamaları yapıyorlarsa,
Haziran Ayaklanması'nın yarattığı baskı
nedeniyledir... Cenazeye milyonların
sahip çıkması nedeniyledir... Cephe’nin,
evden eve, kapıdan kapıya, kulaktan
kulağa yaydığı ADALET TALEBİ
nedeniyledir... Tüm sağır kulaklara fısıldadık, kör kapıları zorladık... SABRIMIZI SINAMAYIN, BERKİN'İN
KATİLLERİNİ AÇIKLAYIN dedik...
Berkin için adalet talebimizi şu
eylemlerle dile getirdik:
- Berkin’in tedavi gördüğü hastanenin önünde haftalarca nöbet tuttuk...
- 100’den fazla sözlü açıklama
yaptık Berkin için...
- 15’den fazla saldırıya uğradık...
- 20’nin üzenrinde mutlak gözaltı
yaşanacak eylem yaptık ve 100’ün
üzerinde gözaltı verdik.
- 50’nin üzerinde yürüyüş yaptık.
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- 20’nin üzerinde korsan gösteri yaptık.
- 20’in üzerinde dilek fenerli yürüyüşler örgütledik.
- 50’nin üzerinde oturma eylemi yaptık.
Bunlar sadece İstanbul’da yapılan eylemlerdi. Ankara,
İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Gemlik, Kırklareli,
Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Aydın, Antalya,
Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Dersim, Kars, Erzican,
Diyarbakır, Samsun, Zonguldak... gibi illerde düzenli
olarak Berkin için eylemler yapıldı.
Türkiye dışında 8 ülkede Berkin şehit düşene kadar
çok sayıda eylem yapıldı.
İşte Sabancı'yı, Boyner'i Berkin'i sahiplenmeye iten
sebep bu ısrarlı, istikrarlı adalet talebi olmuştur. Halkın
Berkin'ini bağrına basması yüzünden olmuştur. Halk
zorlamıştır bu asalakları...

AKP ile aralarındaki çelişkilerin de etkisiyle, halkın
dışına düşmemek için sahte gözyaşları döküyorlar.
Kan emici bir avuç asalak, milyonların korkusuyla
bu açıklamaları yapıyor. Baskıyı artıralım, milyonlar olmadan onların hiçbir şey yapamaz. Halkın gücü işte
böyle dize getirir egemenleri... Düzenlerini yıkmamak
için gücümüzü artıralım, örgütlenelim!
Sonuç olarak:
1- Sabancılar, Boynerler; halk ayaklanmasının, Berkin'in
sahiplenilmesinin, Cephe'nin adalet talebininin kulaktan
kulağa yayılmasının etkisiyle sahte gözyaşları dökmüştür.
2- Berkin, bu halkın, umudun çocuğudur, Boynerler’in
Sabancılar’ın ağızlarında kirletmesine izin vermeyiz.
(*ciro: Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin toplam değeri, işlem hacmi...)

Berkin İçin, Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım Okutalım!
Yürüyüş Dergisi halka gerçekleri
anlatmaya, Yürüyüş okurları halka
gerçekleri ulaştırmaya devam ediyor...

Eskişehir: Gültepe Mahallesi’nde
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16 Mart günü Yürüyüş Dergisi’nin
satışı yapıldı. 4 Yürüyüş okurunun
katıldığı kapı çalışmasında mahalle
sakinlerine dergi anlatıldı. 1 saat
süren çalışmada Yürüyüş'ün 406. sayısından 18 adet dergi halka ulaştırıldı.
16 Mart günü Dev-Genç’liler Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptılar.
Saraçlar Caddesi boyunca sesli konuşmalarla yürünerek 40 dakika boyunca dağıtım yapıldı. Berkin’in katillerinden hesap sorulacağı haykırıldı.
Halkla sohbet edildi, esnaflara girildi.
9 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

İstanbul
Aydos: Halk Cepheliler, 13-14 Mart
tarihlerinde Aydos ve Sülüntepe mahallelerinde 40; Güllübağlar, Kavakpınar, Şeyhli mahallelerinde 30, Pendik
Merkez'de 10 Yürüyüş Dergisi'ni halka
ulaştırdı. Dergi dağıtımı sırasında
halkla yapılan sohbetlerde Umudun
Çocuğu Berkin'in katilinin AKP olduğu
ve bunun hesabının er geç sorulacağı,
mahallelerimizde onun için hep bir
şeyler yapmamız gerektiği anlatıldı
ve aileler 14 Mart akşamı Berkin için
yapılan yürüyüşe çağrıldı. 15 Mart
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günü de 5 Yürüyüş Dergisi okuru,
Pazar Sokağı Meydanı'nda Yürüyüş
Dergisi'nin tanıtımı ve satışını yaptı.
2 saat süren dergi dağıtımında 70
dergi halka ulaştırıldı.

Kadıköy: Devrimci İşçi Hareketi,
17 Mart sabahı Kadıköy İskelesi’nde,
Yürüyüş Dergisi’nin 408. sayısının
tanıtımını ve dağıtımını yaptı. 07.30
ile 09.00 saatleri arasında 4 kişinin
katıldığı çalışmada DİH’li işçiler
“Berkin için adalet istiyoruz! Vur
emrini veren katiller için, vuran cellatlar için, vuranları koruyan soysuzlar
için bir ceza istiyoruz. Berkin’in
ölüm emrini veren katil, hırsız, halk
düşmanı AKP’den hesap soracağız”
konuşmaları yaptı 8 dergiyi halka
ulaştırdılar.

Mecidiyeköy: Yürüyüş çalışanları
Mecidiyeköy Metrobüs durağında
dergi dağıtımına devam ediyor. 19
Mart günü de ellerinde dergileriyle
halkın içinde, Berkin’i anlattılar. Yaptıkları sesli konuşmalarda Berkin Elvan’ın katillerinden hesap sorulacağı
vurgulandı. Her kesimden insan dergi
alarak destek verdi. 1 saate yakın
süren dağıtımda 11 dergi halka ulaştırıldı.

Kuruçeşme: “Yürüyüş okuyalım,
Yürüyüş okutalım” kampan-yası İstanbul’un yoksul mahallelerinde devam ediyor. 2 Mart günü Kuruçeşme

Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin 406. sayısı halka ulaştırıldı. Hafta sonun olmasından dolayı birçok ev
ile seçim üzerine sohbetler edildi. Halka, çözümün düzen partilerinde
Kadıköy
olmadığı ve halkın örgütlü
mücadelesi ile çözüleceği
anlatıldı. 19 dergi 1 saat içinde
yeni okurlarına ulaştırıldı.
6 Mart günü de “EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN YÜRÜYÜŞ OKUYALIM, YÜRÜYÜŞ
OKUTALIM” yazılı afişlerle mahallenin sokakları donatıldı. 1,5 saat
süren afişleme çalışmasında 80 afiş
asıldı. Afişleme sırasında dergiyi merak edip soranlara dergi hakkında
bilgi verildi.
5 Mart günü Kıraç’ta esnaflara
Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve satışı
yapıldı. Yaklaşan yerel seçimlerden
dolayı halkın gündemi genel olarak
“kime oy verelim” şeklindeydi. Halkla
yapılan sohbetlerde düzen partilerinin
birbirinden farkı olmadığı, hepsinin
halkı kandırdığını ve halkın çıkarlarını
değil, kendi ceplerini düşündükleri
anlatıldı.
Son olarak ortaya çıkan yolsuzluk
ve rüşvet olaylarıyla AKP’nin artık
açık açık hırsızlık yaptığını anlatan
Yürüyüş okurları çözümün halkın
birliğinde ve örgütlenmesinde olduğunu söylediler. 1 saat süren çalışmada 6 dergi halka ulaştırdı.
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O Gördüğünüz ‘Vakar’ Duruş
Halkın Binlerce Yıllık Bilgeliğidir
Cepheliler Halkın Binlerce Yıllık Bilgeliğinin, Değerlerinin Temsilcileridir!

Devrimciler Halkın En Onurlu Evlatlarıdır!
Düğünlerinde de, Bayramlarında da Nasıl Durulacağını En İyi Onlar Bilir!
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Milyonları Alanlarda Birleştiren Halkın Elleridir!
Berkin Elvan’ın cenaze törenine
halkın tüm kesiminden milyonlarca
insan katıldı. Takiben bu sayının üç
milyon olduğu söyleniyor.
Cenaze törenini izleyen bazı yorumcular “Cumhuriyet tarihinin
gördüğü en kitlesel cenaze töreniydi” yorumunu yaptılar.
Cenaze törenini izleyen hemen
herkesin ortak bir izlenimi de milyonları bulan bu kitlenin çok büyük
bir öfke taşıdığı, bu öfkeye rağmen
büyük bir vakarlıkla, hiçbir taşkınlık
çıkartmadan cenazesini kaldırmayı
bildikleri yorumunu yaptı.
Burjuva basının köşe yazarlarından Kadri Gürsel, Ruşen Çakır, Aydın
Engin gibi birçok yazarlar çıktıkları
televizyon programlarında ve yazılarında buna özellikle dikkat çektiler.
Örneğin Milliyet yazarlarından
Kadri Gürsel şöyle dedi: “Geçen
Çarşamba, Berkin Elvan’ın cenaze

törenine katılan hemen her kesimden
yüzbinlerce insan, ülkeyi yönettiğini
sananlarda göremediğimiz bir vakar
ve olgunlukla yürüdü. Öfkeliydiler
evet, ama öfkelerinin tutsağı değildiler. Hallerinde şiddet ve taşkınlıktan eser yoktu.
Berkin Elvan’ın cenazesi toprağa
verilir verilmez, polis güçleri kortejdekilere karşı ölçüsüz, insafsız
bir müdahalede bulundu.”
Vatan Gazetesi’nden Ruşen Çakır
da şöyle dedi: “Dünkü cenaze töreninin organizasyonunu büyük ölçüde Okmeydanı çevresinde çok
güçlü olan "Halk Cephesi" adlı sol
grup üstlenmişti ve kayda değer bir
tatsızlık yaşanmadan tören sonuçlandı. Bunda yol boyunca polisin
gözükmemesinin de payı vardı. Ne
var ki cenazeden dağılmalar başlayınca polisin müdahalesi de başladı.
Hatırlanacaktır: Kimi hükümet yan-

lıları 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
olmasından çok ama çok rahatsız
olmuşlar.”
Berkin Elvan; Halk Cephesi’nin
şehididir ve cenazesi Halk Cephesi
tarafından örgütlenmiştir.
Halk Cephesi HALK demektir.
Berkin gibi 14 yaşındaki gencinden
70 yaşındaki dedesine kadar yüzlerce
kişi Halk Cephesi’nin görevlisi olarak
Berkin’in cenazesinde görev yaptılar.
Cenaze evinin yüzlerce metre
uzağına özel görevliler yerleştirip
halka yol gösterdiler.
İki gün boyunca binlerce kişinin
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nöbet tuttuğu, ziyarete geldiği, cenazenin bulunduğu
cemevinin önünde halkın
her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştılar. Sorularına,
sorunlarına cevap oldular.
Binler, onbinler değil,
sözü edilen milyonlar vardı. Bu kadar büyük kalabalığın hem çok öfkeli
hem de çok “olgun” olması elbette
birçok kişinin dikkatinden kaçmamış.
Hele, özellikle burjuvazi on yıllardır devrimcileri vandallıkla(*) suçlarken, yerde faşist polislerin katlettiği
cenazelerimiz yatarken, onları kopartılan çiçeklerin, kırılan camların,
çerçevenin demagojisini yapmaktadırlar. Devrimcileri karalayarak oluşturulan önyargıların olduğu ülkemizde, Berkin Elvan’ın cenaze töreninin
burjuva köşe yazarlarının dikkatini
çekmesine şaşırmıyoruz.
Burjuva köşe yazarlarında, küçük
burjuva aydınlarında ve geniş kesimlerde bu önyargıların oluşmasında,
faşizmin yalan demagojik propagandasının yanında halktan kopuk, devrim umudunu yitirmiş, devrimcilere
düşmanlaşmış, düzenin penceresinden
bakan reformist solun ve küçük burjuva aydınlarının da rolü büyüktür...
Berkin’in cenaze törenine katılıp
şaşkınlıklarını ifade eden bu yazarlara
“en son hangi devrimcinin cenazesine
katıldınız” diye sorsak, büyük çoğunluğu 12 Eylül 1980 sonrasına çıkamayacaklardır.
Oysa Halk Cephesi yüzlerce tabut
taşıdı omuzlarında, yüzlerce şehit
cenazesi kaldırdı.
Bir cenazede nasıl davranılacağını
onlardan daha iyi bilen yoktur. Bir
keresinde sıra sıra 28 tabutu omuzlarında taşıyan onlardır.
Öfkeyi de, ne zaman nerede, nasıl
vuracaklarını da çok iyi bilirler...
Berkin Elvan cenaze töreninde
gördüğünüz “vakarlık” (saygı uyandıran, ağırbaşlılık) Cephe’nin cenazelerinde hep olmuştur.
Çünkü Cephe şehitleri bu düzendeki bunca yozlaşmaya, çürümeye
karşı halkın en onurlu değerlerinin
temsilcileridir. Halkı için, vatanı için,
devrim için en değerli varlıklarını,

canlarını feda etmişlerdir.
Devrim şehidi olmanın, Cephe
şehidi olmanın kendisi en büyük vakurluk değil mi?
Bırakın düşmanın demagojilerini
devrim şehitlerinin yaşamlarına bakın.
Muharrem Karataş’ı, Alişan Şanlı’yı,
İbrahim Çuhadar’ı, Hasan Selim Gönen’i okuyun. Nasıl yaşadıklarını okuyun, neden devrimci olduklarını, şehitliği nasıl göğüslediklerini okuyun...
En büyük saygıyı hak ettiklerini göreceksiniz.
Berkin Elvan’ın cenazesindeki
vakurluk da şehide duyulan saygıdır.
Cenazede 7’den 70’e halkımızın
her kesimi vardı. Halkımız nerede,
nasıl duracaklarını çok iyi bilir.
Milyonların o vakur duruşunda
halkın binlerce yıllık yaşam tecrübesinden süzülen bilgeliği vardır. Binlerce
yıldır halk cenaze kaldırmaktadır. Cenazelerini nasıl kaldıracağını, konuklarına nasıl davranacağını çok iyi bilir.
Acısını da öfkesini de nasıl yaşayacağını bilir halk. Her şey doğaldır
halkta. Burjuvazi gibi sahtekarlık
yoktur. Basına poz vermek için kara
gözlükler takıp, kara kostümlerle
gelmezler cenazelere... Saçlarını yola
yola, bağrına vura vura ağıtlar yakar,
acılarını pay ederler...
Milyonlarca kişinin onca öfkeye
rağmen hiçbir “taşkınlık” çıkartmaması, provokasyonlara gelmemesi
halkın bilgeliğindendir.
“Taşkınlık”, provokasyon... Bunlar bujuvazinin işidir. Egemenlerin
işidir. Halk cenazelerinde de, düğünlerinde de, bayramlarında da nasıl
davranacaklarını çok iyi bilir.
Halk yaratandır, üretendir... Gördüğünüz o tabloyu halkın elleri yaratmıştır.
Devrimciler halkın en onurlu evlatlarıdır. Halkın elleri devrimcilerdir.

Halktan kopmayın, girin
halkın içine... Halk öğretir.
Halk öğrenmesini bilene en
bilge öğretmendir. Nasıl birlik olunur ondan öğrenirsiniz. Dayanışmayı, paylaşmayı ondan öğrenirsiniz.
Okmeydanı halkı cemevi önünde nöbet tutan binlerce kişinin ihtiyaçlarını
karşılamak için, Halk Cephesi’ne
kapılarını açmış, bütün olanaklarını
sunmuştur.
Yalaka Nagehan Alçı da Berkin’in cenazesinin arkasından şöyle
diyor: "Geziden bu yana çok şey
değişmiş. Marjinal sol bir grup bile
çok büyük kalabalıkları hareket ettirebiliyor."
Hayır, devrimciler hiçbir zaman
marjinal olmamıştır. Devrimciler her
zaman halkın içinde olmuştur. Her
zaman alanlarda en kalabalık kitleleri
hareket ettiren olmuştur. Halkın her
zaman güvendiği, canını emanet ettiği
kişilerdir devrimciler. Bağımsız Türkiye için 550 bini Bakırköy’de toplayan Cephelilerdir. 1 Mayıslar’da en
kalabalık kitleleri devrimci sloganların
arkasında yürüten Cephelilerdir. Dün
550 bin kişiyi bağımsızlık konserinde
buluşturan Cephe, bugün Berkin’in
cenazesinde milyonları birleştirmiştir.

Provokasyon
Çıkartan Devlettir!
1 Mayıs 77 katliamı, 16 Mart
katliamı, Erzincan, Malatya, Maraş,
Tarsus, Sivas, Çorum, ikinci kez Sivas, Gazi Katliamı, TAYAD’lılara
linç saldırıları... Bütün bunları yapan
devlettir.
Cenazelere sadırıp insanlarımızı
katleden devlettir.
Düğünlerimize, şenliklerimize,
bayramlarımıza saldıran, provokasyonlar çıkararak devrimcilerin üzerine
atıp “cam, çerçeve” demagojisi yapan
devlettir.
1 Mayıs 1996’yı hatırlayın... Keskin nişancıların ateşiyle üç kişi katledildi. Halktan ne yapmasını bekliyorsunuz? Katliamları ağzına almayanlar, günlerce kırılan camın çerçevenin demagojisini yaptılar...
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Halk Düşmanı AKP’nin yanan seçim bürolarından
birisi! Halka ve devrimcilere yapılan saldırıların
hesabını sorduk, soracağız!
aracı, 2 özel araç,
1 özel mülke ve 1
özel dershaneye yönelik taş ve molotof
atma, cam ve tabela
kırma, sprey boyayla yazı yazma, lastik
patlatma, ateşe verme türünde eylemler
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, İstanbul
Valiliği Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi'nden 13 Mart 2014
tarih ve 14.30 saati
itibariyle alınan verilere göre, 76 kişi
çeşitli hastanelere müracaat etmiş ve
bunlardan 5’inin serviste tedavisi devam
etmektedir. Diğer taraftan, bahse konu
olaylarda görevli 22 polis memurumuz
çeşitli yerlerinden yaralanmıştır”
Açılamada ayrıca 43 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Berkin Elvan Cenazesinden Sonra

Polisin Açıkladığı Bilanço
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada: “12 Mart 2014 tarihinde Berkin Elvan'ın cenaze töreni
sonrasında il genelinde yapılan gösterilerde; 2 kaymakamlık binası, 11
polis aracı, 1 PTT şubesi, 7 halk otobüsü, 24 farklı banka şubesi ve ATM,
9 özel işyeri, 3 farklı siyasi partinin
14 seçim irtibat bürosu, 1 seçim
Berkin Elvan’ın cenazesinde de
böyledir. Devrimcilerde, halk da cenazesini nasıl kaldıracağını çok iyi
bilmektedir.
Cenazeye hiçbir saygısı olmayan
bu faşist düzendir.
Cenazelerimize saldırıcak kadar
alçaktır bu düzen. Bir cenazeyi kaldırırken cenazelerimizdeki o vakur
duruşu hazmedemeyip, provokasyonlarla yeni katliamlar yapacak kadar alçaktır bu düzen...
Mezarlarımızı parçalayacak kadar
namussuzdur bu düzen...
14 yaşında katledilen Berkin’in
arkasından AKP’lilerin söyledikleri
sözler, bu düzenin gerçek yüzünü
yansıtmaktadır.
Hırsız, rüşvetçi, katil AKP Eski
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış
attığı tweetle Sosyal Medyası’nda
"Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecini
hedef alan nekrofillere de gereken
cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecektir" demesi nasıl bir aşağılık ruh
haline sahip olduklarını göstermektedir.
Milyonların Berkin’in cenazesini
sahiplenmesini hazmedememişlerdir.
Türkiye’nin dört bir yanında Berkin
Elvan’a sahip çıkan halkımıza alçakça

ettikleri cezalar verilecek... Cezayı
halk verecek..
Cenaze töreninde o vakurluğu
gösteren halkımız, hak edene hak
ettiği cezayı vermesini de bilir...
Provokasyonlar bizzat AKP tarafından örgütlenmektedir...
Eli sopalılar, eli palalılar, tekbir
getirerek halka saldıranlar bizzat
AKP tarafından örgütlenip polis korumasında halka saldırmaktadırlar.
Haziran Ayaklanması sürecinde
bunun onlarca örneğini yaşadık...
İktidara tepkisini gösteren halk, sivil
faşistler tarafından sindirilmeye çalışılıyor.
Katiller, “biz katledelim, her
türlü faşist terörü uygulayalım kimse
sesini çıkartmasın” istiyorlar...
Hayır!
Faşizmle mücadele ancak onların
anladıkları dille yapılır.
Halka saldıranlar, cenazelerimize
saldıranlar, Berkin’i katledenler yaptıklarının hesabını verecek...
Cepheliler, cenazemize dahi saygı
duymayan, halka saldıran AKP’den,
Berkin’in hesabını sormak için, cenaze töreninde halka saldırdıkları
için İstanbul’da saldırıların örgütlendiği AKP seçim bürolarını yakarak
cezalandırmıştır.
Kimse buna provokasyon demesin... Halkımız cenazelerinde vakur
durmasını nasıl biliyorsa, yeri ve zamanında katillerden hesap sormasını
da çok iyi bilir.
*(Vandalık: Vahşîlik, gü zel ve iyi
şeylere dü şmanlık, kıyıcılık, yıkıcılık)

saldırdılar.
İstanbul’da cenazenin defnini zor
Sayı: 409
beklediler. Cenaze defnedilir edilmez
Yürüyüş
onbinlerce kişinin üzerine alçakça
23 Mart
saldırdılar.
2014
Cenazeye hiçbir saygıları yok...
Berkin ve Haziran Ayaklanması şehitleri için Gezi Parkı’na karanfil bırakmak isteyen halka izin vermediler.
Halka alçakça saldırdılar. Bu saldırıda
yüzlerce kişi yaralandı.
İşte size provokasyon. Provokatör
devlettten başkası değildir.
Devrimciler elbette cenazelerimize
bile saldıran AKP’ye karşı tavırsız
kalamaz... AKP çocuklarımızın katilidir. Ve suçludur.
Hesap vermek zorundadır.
Hesabı kim soracak? AKP’nin
polisi, AKP’nin
mahkemeleri hırsızları, katilleri koruyor.
Katil AKP’yi,
katil AKP’nin kendi mahkemelerinin
Halk Düşmanı AKP’nin yanan seçim
yargılamasını kimbürolarından birisi.
se beklemiyoruz.
Halka ve devrimcilere yapılan
Katillere hak
saldırıların hesabını sorduk, soracağız!
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Basından
Ece Temelkuran
Birgün Gazetesi
Ağlamayın Ulan

Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

İlk kez anlıyorum o sert kadınları,
adamları. Ölüm oruçlarında, “illegal”
mahallelerde, örgütlü evlerde, kanlı
gömleklerin atıldığı görüş günlerindeki kaşları çatılmış o insanları
anlıyorum. “Ağlamayın, onlar görmesin ağladığınızı” diyenleri, ilk
kez. Anlıyorum şimdi insan neden
düşman olur kendi gözyaşına. Anlıyorum neden kesip atmak istersin
en insani, en yumuşak yanını. Berkin’i
küçük bir tabuta koymuş götürüyorlar...
“Ağlamayın ulan!” diye bağırasım geliyor bütün memlekete, “Kesin
ağlamayı! Hesap soracağız! İşte o
kadar” İnsanın gözünü, küfrünü ve
hatta kalbini kurutuyor namussuzlar,
biz niye ağlayacakmışız! Bağırın
ulan! Bağırın! Siz de varsınız ulan!
Bağırın ki duysunlar! Biz de varız!
Nasıl denir ki bu? İmana gelsinler
istiyorum şimdi. Ömürlerinde bir
defa. Bir kereliğine be! “Ey muktedir
seviciler, sizin şuranızda ne var?
Duble yolun asfaltı mı?!” diye bağırasım geliyor. Bu soruların hepsinin
sonunda hiç etmediğim küfürler var.
Böyle acı ile yırtık pırtık olup pır
pır edip berhava mı olacağız acaba?
Öyle bir yazı yazayım ki istiyorum, bütün çocukların kanı yerden
kalksın. Berkin’in, Ceylan’ın,
Uğur’un, Ali’nin, abilerinin, ablalarının, ölmüş göçmüş gitmiş ne kadar
güzel çocuk varsa, anladınız mı...
Yok öyle bir yazı. Öyle bir söz yok.
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Kimse yazamaz öyle bir yazı. O
cümle işte hepimiz biraraya gelince
kuruluyor, imlasız bir cümle, pek
kalabalık. Yüzlerimizden kurulu bir
küfür, açık havada.
Tek tek alnından öpesim var dün
sokağa çıkan herkesi. Bu memlekette
insanlıktan çıkarılmak için türlü işkenceye, korkuya, sultaya bana mısın
demeyen insanlar onlar. “Dayak yenecekse yenir be!” diye, artık evde
duramadığı için sokaklara dökülen,
eline bir ekmek alıp parka çıkan o
ilk adama, kadına sarılasım var. “Bırakma beni” diyesim var, “Ben de
seni bırakmam”. Çünkü bırakırsak
birbirimizi ölürüz, anladın mı? Ölüyoruz, biliyorsun değil mi? Tut elimi...
Ağlama bak! Başa çıkacağız. Üstesinden geleceğiz bu ahmaklığın...
Tamam mı! Ağlama bak!
Hiç yakışmayacak bana şimdi
söyleyeceğim şeyler. Yakışmasın, şu
kadarcık umurumda mı acaba! Biz
Berkin’e ağlarken, ağlamamaya çalışırken ortalara çıkıp da gevşek gevşek konuşanların, yasımızı bölenlerin
ağzının ortasına şöyle elimin tersiyle
bir tane çakasım var. İmana gelmeyeceği kesin olanların ağzının ortasına. “Sus ulan! Sus artık” diyesim
var.
Sonra dönüp benim gibilere, elim
kolum takaatsiz sorasım var:
Biz bitmeyiz de mi!
Biz Berkin’iz de mi? Öldürmekle
bitmeyiz de mi? Ağlama ulan! Ses
ver!
Berkin'e...
Çocuk
Hayır! Çocuk öldü
Bak!
Tabutundan hafif
Ülkeden ağır
Dayan şimdi bana
Haritanın bütün renklerinde öldü
çocuk

Türkçe'den taa karıncaların diline
Üç denizde ve dağda
Dilsiz taşta ve badem dalında
Senin evinde öldü çocuk, yastığında
Vurulduğunda tam şuradaydı, gördük
Tam buramıza düştü çocuk
Yeminden ağır
Melekten hafif
Çocuk ölmedi diyemezsin tabutu
kalbimizle tarttık,
Kurşundan ağırdı
Bir ekmekten hafif
Tutuyorum. Ağla.
Dayan bana şimdi. Kalk ayağa!
Ece Temelkuran
Ingrid Jonker'ın bir Afrikalı çocuğun gözlerinin önünde öldürülmesinden sonra yazdığı 'Çocuk ölmedi'
şiirini, şairin intiharından yıllar sonra
Nelson Mandela özgürlüğün ilk gününde bütün dünyaya okumuştu. Şairin anısına saygıyla...
http://www.ecetemelkuran.com/
#sthash.b03dhWrL.dpuf

***

Yurt Gazetesi
(14.03.2014)
Hakan Gülseven
Kasımpaşa Cinayeti
Milyonlar Berkin için ağladı, Berkin için sokaklara döküldü. Bu zorba
iktidar, 15 yaşında 15 kilo kalmış o
kara kaşlı, kara gözlü güzel çocuk
karşısında diz çöktü. Ve son kozunu
oynamaya başladı: Provokasyon!..
Berkin'i toprağa verdiğimizin gecesinde, Kasımpaşa'da Burakcan Karamanoğlu adında 22 yaşında bir
genç vurularak öldürüldü!
Bu cinayet "kriminal" bir vaka
değildir. Son derece siyasidir.
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***
Berkin'in cenazesi
kaldırılırken, "Kasımpaşa 1453" adlı 'taraftar grubu' internet
üzerinden provokasyonlarına başlamıştı
bile! Takipçilerini
Berkin'in cenaze törenine ve törene katılanlara karşı kışkırtıyorlardı. Gün boyunca kışkırtmalar
devam etti. Akşam ise 'emanetler'
ile birlikte toplanma çağrısı yaptılar.
Peki bu 'taraftar grubu' neydi?
Kural hatası nedeniyle sonucu
iptal edilen Kasımpaşaspor-Beşiktaş
maçında bizzat gözleme şansım oldu.
Maç boyunca tekbir getiren, "Her
yer Tayyip, Her yer Erdoğan" diye
bağıran birkaç yüz kişilik bir toplama
lümpen grubu vardı statta. Muhtemelen parayla bir araya getirilmiş
bir güruh... Şeref Tribünü'nün arkasındaki locada Turgay Ciner ve Fatih
Saraç (ALo Fatih) birlikte gülümseyerek onları izliyordu.
Bu nedenle, bu taraftar grubunun
nasıl toplandığını anlamak için, Kasımpaşaspor'un nasıl 'toplandığını'
idrak etmek lazım önce.
***
Kasımpaşaspor, İstanbul'un 'tutunamayan' semt kulüplerinden biriydi. Kökü çok seneler evveline dayanmasına rağmen, amatör kümeye
kadar düşmüştü.
AKP'nin iktidara yükselmesinin
hemen ardından, tıpkı AKP'nin çarçabuk kurulup iktidar yapılması gibi,
lig basamaklarını hemencecik atlayıp
Üçüncü Lig, İkinci Lig, Birinci Lig
ve Süper Lig'e birer sene aralıklarla
yükseldi. Sanki "Sihirli bir el" dokunmuştu Kasımpaşaspor'a!.. Elbette
yükselme grubu maçlarındaki hakemlere de!..
Lakin Kasımpaşaspor önce bir
yalpaladı Süper Lig'de. 'Hızlı irtifa'
kolay sindirilebilir bir şey değildi.
Ligden düştü.
Sonra Turgay Ciner satın aldı Ka-

sımpaşaspor'u. Konsorsiyum gibi bir
'yönetim kurulu' oluşturdular. Diğer
futbol kulüplerinin yönetimlerinde
bulunmuş 'değişik' isimler vardı bu
'yönetim kurulu'nda: İşadamı Zafer
Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın aile
dostu Hasan Hilmi Öksüz, Fethullah
Gülen'in 'dostu' armatör İhsan Kalkavan, reklamcı Yiğit Şardan, Mesut
Yılmaz'ın biraderi Turgut Yılmaz,
Rus gizli polis teşkilatında astsubayken kısa zamanda dünyanın sayılı
armatörleri arasına nasıl girdiği belli
olmayan ve bendenize 100 bin liralık
dava açmış olan Mübariz Mansimov,
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan ve nihayet, son
dönemde 'Alo Fatih' olarak tanınan
Fatih Saraç!..
Anlayacağınız, Kasımpaşaspor
için müthiş bir 'havuz' oluşmuştu!
Kasımpaşaspor artık 'Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, tekbir sesleri
arasında, Başbakan'a tezahürat yapan
birkaç yüz kişilik toplama taraftar
grubuyla Süperlig'in üst sıralarına
oynamaya hazırdı!
Tabii 'Kasımpaşalı' Tayyip Bey'in
şanına şan katarak!
***
'Kasımpaşa 1453' adlı lümpen taraftar grubunun stat dışında da 'hizmete sokulduğu' önceki gün anlaşılmış oldu. Sabahtan itibaren çevrelerini
kışkırtmaya başladılar ve akşam saat
18.00'den sonra aydınlatma ışıklarının
kesildiği Kasımpaşa'da, gece toplanıp
ellerinde sopalarla yürüyüşe geçtiler.
Yanlarında silah da olduğu söyleniyor.
Ne olduysa oldu. Birden silahlar
ateşlendi ve 22 yaşındaki Burakcan

vurularak öldürüldü.
Polis bile olaya
vakıf olmadan önce,
AKP İl Başkanı Aziz
Babuşçu ve AKP'nin
medyadaki kalemleri
açıklamalar yapmaya
girişti. Zehir zemberek!..
Takvim Gazetesi'nin Genel Yayın
Yönetmeni Ergün
Diler, gecenin bir yarısı, "Cumhuriyetle beraber Osmanlı'yı yıkıp devletimizi bizden aldılar.
Sizce almak için geç kalmadık mı!
Hadi o zaman! Zaman el ele olma
zamanı!" diye çağrıda bulunuyordu
mesela...
Hatta internet üzerinden öyle bir
kampanya geliştirildi ki, MHP ve
Ülkü Ocakları olaya dahil edilmek
istendi. Lakin Ülkü Ocakları'ndan
anında açıklama geldi ve konuyla
ilgileri olmadığı vurgulandı. MHP'liler
sokağa dökülmedi.
Olmadı.
Plan tutmadı.
AKP provokasyonu eline yüzüne
bulaştırdı. Kışkırtma derhal teşhir
oldu.
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Şimdi herkes şunu biliyor: 'Kasımpaşa 1453' taraftar grubunu bir
iki sene içinde ihya edenler, para
verip besleyenler, bu lümpen tayfasını
dün Berkin'in cenazesine karşı kışkırtanlar, Burakcan'ın da katilleridir!
***
Bu halk çok badireler atlattı. Bu
halka böyle ucuz provokasyonlarla
kimse tezgah kuramaz. Haziran'dan
bu yana sokağa dökülen kitlelere
karşı lümpenleri örgütleyip kışkırtmaya çalışan AKP amacına bu yüzden
ulaşamıyor.
Ama vazgeçmiyorlar.
Bunca hırsızlığın ve cinayetin hesabını vermemek için, gencecik insanların kanına girmeye devam ediyorlar.
***
Şimdi Başbakan'a soruyorum: Bunun talimatını da mı sen verdin?
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HALK DÜŞMANI

BU DÜZEN HER ŞEYİYLE
GAYRİ MEŞRUDUR!

2
AKP’NİN YOLSUZLUKLARI
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Halk düşmanı AKP’nin yolsuzluklarını yazmaya devam ediyoruz.
AKP devletin tüm olanaklarını kullanarak yolsuzluklarını örtmeye çalışıyor. Ancak yaptıkları yolsuzluklar,
hırsızlıklar o kadar büyük ki, örtülmüyor. Hiç bir kılıf pisliklerini örtemiyor. Hergün yeni pislikleri ortaya
çıkıyor...

“Altın Vuruş” Yapan
Başbakan ve Ailesi
Suç Üstü Yakalandılar
24 Şubat akşamı yayınlanan ses
kaydı; her biri yolsuzluk, hırsızlık,
yağma belgesi olan kayıtlar içinde
en dikkat çekeni oldu. Zira konuşanlar
Türkiye’nin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’dı.
Konu; sağa sola dağıtıldıktan sonra
“elde kalan” Başbakan’a ait olan 30
milyon Avro’nun evden çıkarılması.
17 Aralık operasyonun kendilerine
de sıçrayacağını, oğlunun evinde arama yapılacağını düşünen Başbakan,
oğlu Bilal Erdoğan’ı arayarak evdeki
paraları boşaltmasını, tamamen elden
çıkarıp sıfırlamasını söylüyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın
“sağ kolu” Medet Nebi Yanık, 30
milyon Avro’nun bir kısmını akrabalara büyük bir kısmını Kalyon
Holding’in sahibi Faruk Kalyoncu’ya
ve bir kısmını da Çalık Grubu’na
transfer ediyor.
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Meclisi Gayri Meşrudur!
Mahkemeleri Gayri Meşrudur!
Başbakanı Gayrimeşrudur!
Bu Düzen Hırsızların Düzenidir!
Kurtulmanın Tek Yolu Devrimdir!
Ses Kayıtları Ülkemizin
Nasıl Yönetildiğinin,
Nasıl Sömürüldüğünün
Resmidir
Ses kayıtlarının internette yayınlanması, AKP-Cemaat arasında karşılıklı kılıçların çekilmesi ve savaş
ilanı anlamına geliyordu. Başbakan,
bu ses kayıtlarının “montaj ve dublaj”
olduğunu iddia etti ve ABD’li bir
uzman kuruluşun sahte olduğuna dair
rapor verdiğini söyledi. Erdoğan’ın
suçluluk psikolojisiyle alelacele söylediği yalan ertesi gün ortaya çıktı.

AKP’ye yakın medyada “hükümete
montaj raporu veren” firmalar olarak adları geçirilen John Marshall
Studios ve Kaleidoscope Sound böyle bir rapor vermediklerini ve
gösterilen antetli kağıdın ve kartvizitin de kendilerine ait olmadığını
açıkladılar.
Erdoğan ve oğlunun konuşmalarının ardından parça parça ortaya çıkan
diğer ses kayıtlarıyla siyasetten yargıya
ve medyaya kadar uzanan ilişki ve
çatışmalarla Türkiye’nin nasıl yönetildiği anlaşıldı. AKP iktidarının yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılık pislikleri

Başbakan’ın Oğlunun Evinde Bir Kamyon Para
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında
yapılan telefon konuşması ses kayıtlarında geçen 30 Milyon Avro ile ilgili
konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partililere 30 Milyon
Avro'nun kapladığı hacmi matematik hesabıyla hesaplamış. İnce, "Önceden
biliyorsunuz, çocuğa para verirdik. Bakkala gönderirdik. Bizim çocukluğumuzda gaz yağı alırdık, tuz alırdık. Artan üste bozuk parayla ciklet,
sakız alırdık. Bunun oğlan ne diyor. 'Dağıttım' diyor. Ali'ye verdi, Ahmet'e
verdi, enişteye verdi. 30 milyon Avro arttı diyor. Bir de artan parayla villa
aldım diyor. Şimdi 30 milyon Avroyu size bir fizik öğretmeni olarak, biraz
matematik bilen biri olarak anlatayım. 30 milyon Avro Türk parasıyla eski
parayla 90 trilyon yapar. 90 milyon yani şimdi. 90 trilyon versem siz alıp
gidebilir misiniz? 90 trilyonu 200 liralık banknotlardan yapsak, bir desteye
100 tane koysak, 20 bin lira yapar. 90 trilyon olması için 4 bin 500 tane
100'erli deste lazım. Bunları tartsak, 100 gram gelse, 450 kilo yapar. 50
gram gelse 225 kilo yapar. 200 liralık para yaptığımızda 225 kilo yapar,
eşek bile taşıyamaz. Anca beygir olması gerekir. 100 liralık yapsak 450
kilo yapar, 50 liralık yapsak 900 kilo yapar. Dağıttıktan sonra artan para
1 ton para yapıyor. Kamyonla getireceksin. Bu memleketi kamyonla
soydular, kamyon dolusu parayla soydular" diye konuştu.
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bir bir ortaya saçılmasıyla, Başbakan ve çocuklarının, Bakan
ve çocuklarının, AKP’lilerin
devasa zenginliğin ve servetin
nasıl oluştuğu, büyük malvarlığının nasıl edinildiği apaçık
ortaya çıktı.
Ağızlarından Allah, Kuran,
din, iman sözlerini düşürmeyenlerin,
Cuma’yı kaçırmayanların, Hacca,
Umre’ye gitmek için yarışanların
nasıl kul hakkı yediklerini, harama
nasıl el uzattıklarını, dini de, imanı
da hırsızlıklarını gizlemek için kullandıkları anlaşıldı.
Dünya nimetlerinde gözü olmayanların nasıl trilyon Avroluk servetler
edindiklerini gösterdi. Kul hakkı yemenin, çalmanın, yalanın günah olduğunu söyleyenlerin hilelerle, tehdit
ve şantaj ile nasıl çaldıklarını, nasıl
haraç aldıklarını gördük.
Yolsuzluğa, rüşvete adı karışan
Başbakan ve AKP bakanları, 30 Mart
yerel seçimleriyle kendilerini aklama
peşindeler. Seçim sandığı, hırsızlık,
yolsuzluk ve rüşvet suçlarını aklayamaz. Şaibeli duruma düşen AKP
iktidarına meşruiyet sağlayamaz. Hırsızlık ve rüşvet soruşturmalarının
engellendiği, delillerin karartıldığı,
medyanın susturulduğu bir ortamda
yerel seçimleri meşruiyetini sağlayacak referanduma dönüştürmeye
çalışıyor.

AKP ve Başbakan
Yolsuzluğa Kılıf ve
Hırsızlığa Paravan
Bulmakta Ustadır.
TÜRGEV, Başbakan ve
Ailesinin Yağma ve
Soygun Paravanıdır
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturma
dosyasında en geniş yeri Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
(TÜRGEV) alıyor. Fezlekede TÜRGEV için yapılan suçlamalar Erdoğan
ve ailesinin vurgun tezgahını çok
açık bir şekilde ortaya koyuyor.
TÜRGEV, Erdoğan ailesi için bir
şirketten daha karlı paravan bir kuruluştur.

TÜRGEV, Erdoğan’ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurdurduğu İSEGEV’in devamıdır. İSEGEV 2012 yılında isim
değişikliğine gitti ve TÜRGEV adını
aldı. AKP’li belediyelerin desteğiyle
10’un üzerinde açtığı yurtlardaki eğitimle kendi insan tipini yaratan TÜRGEV’e Bakanlar Kurulu kararıyla
vergi muafiyeti verildi.
TÜRGEV kurucularına bakıldığında bu vakfın hangi amaçla kurulduğu ve nasıl çalıştığı anlaşılıyor. Kurucuları; Başbakan Erdoğan’ın oğlu
Necmeddin Bilal Erdoğan, kızı Esra
Albayrak, Başbakan Erdoğan’ın damadının ağabeyi Serhat Albayrak,
Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınvalidesi Reyhan Uzuner, Başbakan Erdoğan’ın eniştesi
Ziya İlgen, Başbakan Erdoğan’ın kızı
Esra Albayrak’ın eltisi Şule Albayrak
ve Erdoğan’ın gölgesi gibi olan AKP
Milletvekilleri’dir. Bilal Erdoğan’ın
ve Başbakan’ın kızı Esra Albayrak
yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan AKP’li
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, TÜRGEV’in yönetim kurulu üyesidir. Fezlekedeki ses kayıtlarının dökümlerinde; TÜRGEV Genel Başkanı
Ergün, kendisinin bir formalite, bir
konu mankeni olduğunu, vakfın, yurdun ve öğrencilerin “mal sahibi” diye
ifade ettiği Başbakan Erdoğan’a ait
olduğu sözleri yer alıyor.

Erdoğan Ailesinin
Yönettiği Vakfa
Milyonlarca Lira Haraç
“Bağış” Olarak
Aktarılıyor
TÜRGEV hakkında hazırlanan
soruşturma dosyasında; mahkeme
kararıyla yapıldığı belirtilen telefon
dinleme dökümlerinde; başta Baş-

bakan ve çocukları olmak
üzere, bakan ve çocuklarının,
Emniyet Genel Müdürlerinin,
tehdit ve şantajla yetkilerini
ve devletin baskı gücünü kullanarak nasıl yağma ve talan
yaptıkları, devleti nasıl yönettikleri görülüyor.
Bilal Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler bu soruşturma
kapsamında 37 usulsüzlük olayından
soruşturulan TÜRGEV’e toplam 3
milyon TL aktarılmış. Vakfın fezlekesine göre işadamlarından arazi,
bina veya nakit bağışı isteniyor.

İşadamları İhalele
Karşılığında Bağış Adı
Altında Rüşvet Vermek
İçin Kuyruğa Giriyorlar
Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal
Erdoğan, Ali Ağaoğlu gibi pek çok
işadamından onlara sağladıkları yasal
kolaylıklar ve milyon dolarlık işlerini
halletmeleri karşılığında arsa bağışı(!)
almışlar. 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan, ancak tutuklanmadan salıverilen işadamı Ali
Ağaoğlu, Bilal Erdoğan’ın girişimi
üzerine İstanbul Küçükbakkalköy’de,
değeri 100 milyon dolar olan 20 dönümlük araziyi TÜRGEV’e bağışlamak durumunda kalıyor. Dosyada;
Bilal Erdoğan’ın “Bu Ağaoğlu’nun
bize bağışlayacağı araziyi takip edelim… Alalım inşallah onu” dediği
ve Ağaoğlu’nun bu bağışı karşılığı
İstanbul’da “Maslak 1453” gibi tartışılan projelerinin önündeki yasal
engelleri bertaraf ettiği iddia ediliyor.
Başbakan Erdoğan’ın oğluna özel
imar planı karşılığında 100 milyon
dolarlık arsa bağışlayan Ağaoğlu,
AKP’ye seçim desteği olarak 10 milyon dolar “bağış” yapıyor. Tabi ki;
Sarıyer’de AKP adayının kazandığı
takdirde imar değişiklikleri ve planlarının istediği şekilde yapılacağı,
Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nın bitimindeki, boğaz kıyısındaki
arazisine otel inşa etmesine izin verileceği sözünü alan Ağaoğlu kaz
gelecek yerden tavuk esirgemeyecek.
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Tabi ki; vakıf ve derneklere “bağış”
adı altında rüşvet verecek.
Fezlekede; “Bilal Erdoğan’ın
nüfuz kullanarak kamu arazilerini
istediği doğrultuda kullanarak
yolsuzluk yaptığı tespit edilmiştir”
deniliyor. “Bilal Erdoğan’ın Tayyip
Erdoğan adına hareket ettiği, şahısların özellikle hazine arazileriyle
ilgilendikleri, hazine arazilerini ihaleye fesat karıştırarak, usulsüz yöntemlerle vakıf zimmetine geçirdikleri, vakıf adına bedelsiz kamu arazisi kiraladıkları, bu araziler ile
ilgili yetkili kurumlara talimatla
ve önceden tasarlayarak imar plan
değişiklikleri yaptırdıkları” iddia
ediliyor.
Uygun hazine arazisi bulunamayan bölgelerde kamudan ihale
ile iş alan büyük şirketlere, iktidar,
siyaset ve kamusal nüfuzları ile
baskı kurulduğu ve arazileri vakıf
adına satın aldırdıkları ya da arazi
bedeline mukabil parayı şahıslardan
veya şirketlerden TÜRGEV adına
tahsil ettikleri dosyada öne sürülen
iddialar arasında.

Erdoğan ve Ailesi, Şantaj
ve İhale Yolsuzluğuyla
Kamu Arazilerini
Yağmalıyor
Başbakan Tayyip Erdoğan ile
oğlu Bilal Erdoğan, “vakfın arazi
devri ve bağış toplanması işlemlerinde
kamu nüfuzunu kullanarak ödemeler
yaptırmak”la suçlanıyor ve Bilal Erdoğan’ın ödemeyi yapan şahısların
kamu kurumlarında ihtiyaç duyduğu
belge izin vs. işlemlerinin gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
İstanbul’dan Tekirdağ’a, Tokat’a, Adıyaman’a, Şanlıurfaya,
Kütahya’ya kadar Türkiye’nin her
yerinde TÜRGEV’e kamu arazisi
aranıyor ve kamuya ait olmayan arazilerin önce Hazine’ye devri sağlanıyor, ardından rayiç bedelin çok
çok altında TÜRGEV’e kiralanıyor.
Dosyadaki ses kayıtlarının dökümlerinde; TÜRGEV’in İstanbul
Fatih-Şehzadebaşı’nda otel yaptırma
ve bu amaçla belediyeden gerekli
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TÜRGEV’e tahsis edilerek takas
yapılıyor.
TÜRGEV’in İstanbul Şehzadebaşı’nda yaptırmak istediği otel
için Bilal Erdoğan, telefonda TÜRGEV yetkililerine, otel yapılacak
AKP’nin hırsız bakanları...
arazinin bitişiğindeki 400 metreBirisi Egemen Bağış; Avrupa
karelik arsasını satmak istemeyen
mülk sahibine “Bunu satıyorsan
Birliği Bakanı... Satamayacağı
bize satacaksın. Yoksa biz senin
hiçbir şey yoktur...
yerin yokmuş gibi projemize başDiğeri Ekonomi Bakanı Zafer
layacağız” demelerini söylüyor.
Çağlayan... Rüşvet parasıyla
Dosya’da; Galatasaray Spor Kugünübirlik Umre ziyareti yapıyor.
lübü Başkanı işadamı Adnan PoKoluna 800 bin dolarlık rüşvet
lat’ın Kasımpaşa’da TÜRGEV adına
parasıyla alınmış saat takıyor.
bir imam-hatip lisesi yaptırma koOnun yanındaki Çevre ve
nusunda Bilal Erdoğan ile aralarında
Şehircilik Bakanı Erdoğan
geçen konuşmaları da yer alıyor.
Bayraktar. Namı diğer TOKİ
Ayrıca TÜRGEV’in, Hayırlıoğlu
bakanı... Ne yaptıysam
Vakfı’nın arazisine “imar çıkarılBaşbakanın emriyle yaptım dedi... ması karşılığında bir kısım arazi
Resimdeki dördüncü hırsız:
ve kar payı elde ettiği” iddia ediliBoyunsuz İçişleri Bakanı
yor.
Muammer Güler... Bir trilyon
Tuzla’daki 120 dönümlük baonlar için “üç-beş” kuruş...
kanlık arazisinin 57 dönümünü
TÜRGEV’e tahsis ediliyor.
izin ve imar düzenlemelerinin hızla
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
çıkarılması konuşmaları yer alıyor.
Rektörü Mustafa Şahin, AKP Tokat
Ayrıca, TÜRGEV’in, Fatih ilçesinde,
İl Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat
SİT alanında yükselen öğrenci yurdu
Belediye Başkanı Adnan Çiçek ile
tamamen belediye bütçesiyle yapılmış
TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç
ve belediyeye aylık maliyeti yaklaşık
arasında geçen ses kayıtlarında; kamu
5 milyon TL olan yurt, vakfa “25
arazisinin TÜRGEV vakfına Eyüp
yıllığına ücretsiz” tahsis edilmiş.
Eroğlu’nun adaylığı karşılığı verilmesi
Başbakan Erdoğan, TÜRGEV
konuşuluyor. Arazinin vakfa verilehakkındaki fezlekenin yayınlandığı
ceği haberine Başbakan’ın çok sevigün Isparta’da “Benim oğlum masneceği söyleniyor. Arazi veriliyor
tırını Harvard’da yaptı” diyerek
ve 30 Mart yerel seçimlerinde
oğlunun boğazından haram lokma
AKP’den Tokat Belediyesi başkanı
geçmediğini söyledi.
adayı oluyor.
TÜRGEV fezlekesindeki iddia
ve ses kayıtlarına göre Bilal Erdoğan,
Dini, İmanı Para Olan
Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstanDüzenbazlar Kutsal
bul’daki TCDD’ye ait arazi almak
Gördükleri Hac İbadetini
için yaptığı başvuruyu geri çekmesi
de Kullanıyorlar
için girişimlerde bulunuyor ve bakanlık müsteşarıyla görüştüğünü söyTÜRGEV Genel Başkanı Ahmet
lüyor.
Ergün ile TÜRGEV Genel Müdürü
Salih Koç, “hac kurasına bile hile
Başbakan Erdoğan, Vatan Cadkarıştırmak” iddiasıyla da suçlanıdesi’ndeki İGDAŞ’a ait TIR garajının
yor. Ergün telefonda hacca gitmeye
TÜRGEV’e tahsisi yolunda İstanbul
hazırlandıklarını söyleyince Bilal ErBüyükşehir Belediye Başkanı Kadir
doğan, “Kaçıncı gidişin, nasıl çıkar
Topbaş’a talimat veriyor. Fakat Garaj
ya” diye sitem ediyor.
Medikal Park Hastanesi’ne, hastanenin yurt yapımına uygun yeri de
Sürecek
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AKPʼnin Hasta Tutsak Politikası; Tutsakları Teslim Almaktır

HASTA TUTSAKLARI KATLEDEREK

DEVRİMCİ TUTSAKLARI
TESLİM ALAMAZSINIZ!
Tüm Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Aileler
AKP’nin hasta tutsak politikası hapishanelerdeki artan ölümlerle kendini
ortaya koymaktadır. Hasta tutsakların
tedavilerini yapmayarak tutsakları
gün gün ölüme götüren AKP, tedaviyi tutsakları teslim almanın aracı
olarak kullanıyor.
Yazı dizimizin ikinci bölümüne
hapishanelerdeki ölümlerle devam
ediyoruz.

AKP Döneminde
Hapishanede
Ölümler Artmıştır!
AKP, 12 yıllık iktidarında hukuku,
halka karşı ve oligarşi içi rakiplerini
tasfiye etmek için kullanmıştır. Ayrıca bu dönemde adli suçlarda patlama
olmuştur. Tüm bu nedenlerle Türkiye’de en fazla tutuklu ve hükümlünün
hapishanede bulunduğu dönem AKP
iktidarı zamanıdır.
AKP döneminde de hukuk alanında geçmişte olduğu gibi sürekli bir kriz
mevcuttur. Bu nedenle sürekli yasalar
çıkarılarak kriz aşılmaya çalışılmaktadır. Fakat ne kadar yasa çıkarılırsa çıkarılsın krizler aşılamamaktadır. Sistemdeki kriz artık yamalarla kapatılamamaktadır. Bunun nedeni sistem
krizinin olmasıdır. Tek başına hukuksal alanda bir kriz mevcut değildir. Yönetimin her alanında kriz mevcuttur.
AKP, hapishaneler politikasını
geçmiş politikalar üzerine kurmuştur.
F tipi tecrit politikasını geliştirerek devam ettirmektedir. Bundan dolayı
hasta tutsaklara yaklaşım, sonuçları
ağırlaşarak devam eden öldürme ve
cinayet politikasıdır.
Adalet Bakanlığı verilerine göre
hapishanelerde;
2000 yılında 193,

2001 yılında 158,
2002 yılında 89,
2003 yılında 163,
2004 yılında 54,
2005 yılında 59,
2006 yılında 157,
2007 yılında 176,
2008 yılında 211,
2009 yılında 196,
2010 yılında 252,
2011 yılında 268,
2012 yılında 260,
2013 yılında 158 kişi olmak üzere 13 yılda toplam 2304 tutuklu ve hükümlü katledilmiştir.
Bu ölümler ve cinayetler çok kolay
durdurulabilirdi. Fakat bu istenmemektedir. İstense bu ölümlerin hiçbiri olmaz. İstenmiş olsa başta F tipi tecrit politikasından vazgeçilir, tutsaklara tedavi imkanı sağlanır, hasta tutsaklar derhal özgür bırakılır, yasalar uygulanır veya yasalar değiştirilir.
Ama AKP bunu yapmak istememektedir.
AKP hasta tutsak sorununu, hasta tutsak Güler Zere’nin bedeller
ödenerek yapılan özgürlük kampanyası sonucunda serbest bırakılması ve
hapishanedeki ölümlerden dolayı iyice teşhir olmasından sonra yasalar yaparak aşmaya çalışmıştır. Fakat bu çıkarılan yasalar sorunu çözmemiştir.
Bunun nedeni yasalardaki eksiklikler
değildir, meselenin gerçekten çözümünün istenmemesidir.
AKP her soruna istatistikleri düşürmek olarak bakmaktadır. Hasta tutsaklar ancak ölüm noktasında olduğunda ve kesin ölecek denildiğinde cezalarının infazları ertelenmektedir. Po-

litikaları, hasta tutsakların tedavi ettirilmesinden veya ölümü durdurmaktan
uzaktır. “Ölecekse hapishane dışında
ölsün ve istatistiklere girmesin de, ne
olursa olsun” denilmektedir. Bu bakış
açısına göre bazı adli tutuklular serbest
bırakılmakta fakat siyasi tutsaklar serbest bırakılmamaktadır. Siyasi tutsaklar ancak yeni tutsaklıklarla ödenen bedeller sonucu serbest bırakılmaktadır.
Güler Zere, İbrahim Çınar, Yasemin
Karadağ, Mete Diş ve Kemal Avcı ancak TAYAD’ın bedeller ödemesi sonucunda serbest bırakılmıştır. Bunun dışında siyasi tutsaklar serbest bırakılmamaktadır.
AKP’nin hasta tutsaklara yaklaşımını özetlersek; hapishaneleri ölüm
merkezleri olarak görmekte, tedaviler
yapılmamakta, tutsaklar ölüm noktasına
getirilip, tedavi olsun diye değil, son
anda evinde ölsün diye bırakmaktır.
Bunun sonucu olarak bugün hala
hapishanelerde 162’si ağır 544 hasta
tutsak bulunmaktadır.
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Yasalar Keyfi Olarak
Uygulanmaktadır!
Hasta tutsakların hapishanelerde ölmesi konusunda iyice teşhir olan AKP,
3. Yargı Paketi’yle yasal düzenleme
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malde yasada böyle bir zorunluluk
veya düzenleme yoktur. Fakat hakimler bunu kanunsuz olarak uygulamaktadır. Hakimler bir tutuklunun
sadece hasta olmasının tespitiyle
veya diğer sağlık kurumlarının verdiği
raporlarla tahliye kararları vermek zorundadır. Bunun yapılmaması kanuni ve hukuki değildir. Bu nedenle hakimler de cinayet işlemektedir.
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yaptı. Yasal düzenleme eskisinden
pek bir farklılık taşımıyordu. Eski
düzenlemeye göre hükümlü hasta tutsakların tahliye edilebilecekleri daha
açık ifade edilmişti. Ancak bu AKP’nin
önemli bir düzenlemesi olarak tanıtıldı, hasta tutsakların tahliye edilmemesini yasal soruna indirgediler.
Bu pakete göre “hayatını tek başına idame ettiremez” raporuyla hasta tutukluların serbest bırakılmasının
önünü açan düzenleme yapıldı. Fakat
bu yasa hiç uygulanmadı.
Aslında yasa çok açıktı buna göre
birçok hasta tutsağın bırakılması gerekmekteydi. Ama tutsaklar bırakılmadı. Bu da sorunun yasal sorun
olmadığını göstermektedir.
AKP, 4. Yargı Paketi adı altında
yaptığı düzenleme ile devrimci olan hasta tutsakların serbest kalmasının önünü
kapatmak için yasal değişiklikleri yürürlüğe soktu. Bu düzenlemeyle “toplum için tehdit oluşturup oluşturmadığı” şartı da getirildi. Artık 3. Yargı Paketi’nden farklı olarak bu şartında olması gerekmesi nedeniyle tutsakların serbest bırakılması daha da zorlaştı.
Bu düzenlemeden dolayı savcılar
bu durumun tespitini siyasi şubeye sordular. Bunun sonucu olarak hasta tutsakların tahliye edilme şartı siyasi
şube polislerinin raporlarına, keyfine, bağlandı. Onların vereceği cevap
baştan bellidir. Bu konuda oldukça yaratıcı cevap verme düşmanlığına sahiptirler. Yapılan yeni düzenleme geçmişten daha kötü ve geridir.
Ayrıca 4. Yargı Paketi’nden önce
tutuklu olmadan yargılanan mahkemece üç yılın altında ceza almış devrimciler açısından hükmün infazına başlanmadan infazın ertelenmesi

hakkı bulunmaktaydı. Fakat 4. Yargı Paketi’yle bu kanuni haktan yani
infazın ertelenmesinden devrimciler yararlanamaz hükmü getirilmiştir.

Tutuklu Hasta Tutsaklar
Kanunda Olmamasına
Rağmen Hükümlülerde
Aranan Serbest
Bırakılma Koşullarına
Tabi Tutulmaktadır!
Kanunlarda tutukluluk ve hükümlülük ayrı düzenlemelerdir. Tutuklu
hakkında hüküm verilmemiş kişidir.
Yargılama sonucunda beraat edecek
veya hüküm alacaktır. Kişinin cezası,
yapılacak yargılama sonucunda yani deliller tartışıldıktan sonra verilecektir. Beraat etme imkanı olmasından kaynaklı tutukluluk kanunlarda istisna olarak
kabul edilip buna göre hakimlerin kararlar vermesi gerekmektedir. Fakat
bu durum devrimciler için tam tersidir.
İstisna olan tutukluluk devrimciler açısından zorunlu kabul edilmektedir.
Hükümlülük ve tutukluluk farklı
kavramlar olduğu için uygulanan kanunların da farklı olması gerekir. Bu
durum hasta tutsaklar açısından da geçerlidir.
Buna göre tutuklu hasta tutsakların serbest bırakılması için sadece
mahkemenin karar vermesi yeterlidir.
Fakat mahkemeler tutuklu olan hasta tutsakları serbest bırakmak için hükümlüler açısından aranan şartları
aramaktadır. Buna göre Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmektedir. Diğer
sağlık kurumlarının raporları kabul
edilmemektedir. Kanser olan birisi ancak “hapishanede kalamaz” raporu
verilirse serbest bırakılmaktadır. Nor-

Hasta Tutsakların Serbest
Bırakılması İçin Yasal
Düzenlemeler ve İşleyiş!
Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Kanun’unda hükümlüler açısından iki düzenleme bulunmaktadır.
Buna göre kanunun 16/2 maddesinde “Diğer hastalıklarda cezanın
infazına, resmi sağlık kuruluşlarının
mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa
mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır” denilmektedir.
Ayrıca aynı kanuna 2013 yılında
eklenen ek fıkra 16/6 maddesinde
“Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya
engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu
koşullarında hayatını yalnız idame
ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı
değerlendirilen mahkûmun cezasının
infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir” denilmektedir.
Bu iki kanun maddesi aynı şeyi
ifade etmemektedir. İkisi de ayrı anlamda ve ayrı maddelerde düzenlenmiş hükümlerdir. İkisinde de ayrı
koşullar aranmaktadır. Uygulamada
bu hükümlerin geri olan kısımları birleştirilerek karar verilmektedir. Buna
göre Adli Tıp, 16/2 maddesine göre
hastalığı değerlendirmekte ve buna
göre rapor vermektedir. Savcılar ise
“serbest bırakılması gerekir” raporu
verilirse bu sefer 16/6 hükmüne göre
“toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı” değerlendirmesi yaparak karar vermektedir. Her iki
kanunda da şartların en ağırı hangisiyse ona göre karar verilmektedir.
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Yani durumu ağırlaştırmak için elden
gelen yapılmaktadır. Kanunen bunun yapılmaması gerekmektedir.
Hükümlü hasta tutsak, cezasının ertelenmesi için öncelikle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmektedir. Adli Tıp
Kurumu dışındaki sağlık kurumlarının
verdiği raporlar geçerli sayılmamaktadır. Bir tutsağa herhangi bir resmi sağlık kurumu veya üniversite hastanesi
“hapishanede kalamaz” raporu verse
bile bunlar kabul edilmemektedir. Tek
yetkili, Adli Tıp Kurumu görülerek
onun raporu ölçü alınmaktadır. Bunun
nedeni Adli Tıp Kurumu’nun talimatla çalışması ve siyasi kararlar vermesidir.
Adli Tıp Kurumu’nun raporlarının
ne tıbbi, ne de hukuki bir içeriği
yoktur. Raporlar siyasidir.
Adli Tıp Kurumu raporları şu
esaslara göre vermektedir:
Hastalıklar incelenirken tutsak
ölüp ölmeyeceği üzerine değerlendirilmektedir. Buna göre tutsak, hastalıktan ancak ölecekse rapor verilmektedir.
Verilen raporlar hastalığın tedavi edilmesi anlayışıyla değil ölüm
olup olmayacağı anlayışıyla düzenlenmektedir.
Adli Tıp, hapishane koşullarının
hastalığın ilerlemesine etkisini ve tedavinin daha iyi yapılması koşullarını
incelememektedir. Bu bakış açısından kaynaklı tutsak hakkında, ağır
hastalığa yakalandığında genellikle
hastanelerdeki “hükümlü koğuşunda tedavisi yapılabilir veya hapishanede
tedavi sürer” diye raporlar verilmek-

tedir.
Adli Tıp, hastalıkların tedavisinde moral ve psikolojik yardımın önemini göz ardı etmektedir.
Adli Tıp için hastalık ölümcül
olsa bile yaşamın bakımla uzayabileyeceği gerçeği önemli değildir.
Adli Tıp, hastalığın geçmişteki ve
gelecekte gelebileceği aşamalara göre
değil hastalığın kendisinin tespiti aşamasındaki durumuna göre rapor vermektedir. Buna göre bir kişi ölümcül bir
hastalığın başlangıç aşamasında ise
Adli Tıp bunu önemsememektedir.
Ayrıca belli hastalıklar tedavi sürecinde tıbbi müdahaleler sonucunda sonraki
testlerde görünmemektedir. Fakat bu durum hastalığın geçtiği veya iyileştiği anlamına gelmemektedir. Örneğin kanser
olan bir tutsağın ameliyatla kanserli bölgesi alındıktan sonra tekrar kanserli bölge belli sürede gelişmektedir. Bu durumdan kaynaklı kanserli bölgenin
alınması için bir tutsağın 20-30 kere
ameliyat olması Adli Tıp için önemli değildir. Onun için test yaptığında kanserli
bölgenin olup olmaması önemlidir. Bu
bakış açısından kaynaklı kanser olan bir
tutsağa “hastalığı yoktur” raporu
verebilmektedirler.
Adli Tıp “ağır hastalık veya engellilik” esasına göre inceleme yapmamaktadır. Bu hüküm kanunda
açıkça belirtilmiştir. Bu hükme göre
kanser, kalp hastalığı, beyin kanaması
vb. hastalıkların sadece tespit edilmesi
ağır hastalığın olduğunun kabulüne
yeterlidir. Normalde Adli Tıp’ın tespit etmesi gereken husus bu hastalıkların olup olmamasıdır. Fakat Adli
Tıp, ağır hastalığın ölüm noktasına ge-

lip gelmediği kriterine göre değerlendirme yapmaktadır. Bu bakış açısı kanunun uygulanmamasıdır.
Ayrıca kanunda engelli olmak infazın ertelenmesinin diğer nedeni
olarak kabul edilmektedir. Ama Adli
Tıp, yüzde yüz engelli olan bir tutsağı
bile engelli kabul etmemektedir. Aslında kanunda hüküm açıktır. Buna
göre engelli raporu olan herkesin bu
kanundan yararlanması gerekmektedir. Buna rağmen gözleri görmeyenler, yatalak durumda olanlar bile
serbest bırakılmamaktadır.
“Ağır hastalık veya engellilik”
kriterine göre tespit yapılmadığı gibi
bir de bu raporu almak yeterli değildir. Bu rapor alındıktan sonra “toplum
için tehdit oluşturup oluşturmadığı”
şartı da aranmaktadır. Bunun anlamı
devrimcilerin tahliye koşullarının
ortadan kaldırılmasıdır. Oligarşiye
göre devrimcilerin varlığı kendileri
açısından tehlikedir. Yoksa hiçbir
devrimcinin toplum açısından tehlike oluşturmadığı açıktır. Bunu onlar
da bilmektedir. Bu hükmün olması
tecrit politikasının devrimci tutsakları
yok etme politikasının sonucudur.
Bu şartın aranması devletin hiçbir
hakkı mücadele etmeden vermeyeceğini göstermektedir. Bu şart olsun olmasın uygulamalar bize göstermiştir ki,
en iyi yasal düzenleme yapılsa bile
ezenler bunlara işlerine geldikleri zaman uyarlar ve keyfi olarak kendi yasalarına uymazlar. Onların yasalarına
uymaları bile ancak ezilenlerin mücadelesi sonucu olmaktadır.
SÜRECEK
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TUTSAK ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILSIN!

Arşiv

14 Mart’ta Dev-Genç’liler Çanakkale İskele Meydanı’nda tutsak öğrenciler için saat 12.00-17.00 arası oturma eylemi yaptı.
Okunan açıklamada; “2785 tutsak öğrencinin tutsak bulunmasının nedeninin demokratik hakkını aramaları, Ortadoğu’da emperyalist haydutluğa karşı olmaları, parasız eğitim isteme gibi hak
arayışları içerisinde olmaları olduğu; iktidardaki yerli uşakların ülkeyi daha kolay talan etmek için karşılarında duran sanata, avukatlara olduğu gibi öğrencilere de saldırarak sindirmeye çalıştığı” belirtildi. Eylemden sonra her cuma günü yapılacak eyleme çağrı yapıldıktan sonra eylem atılan sloganlarla bitirildi.
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Genel-İş ve DİSK’in Patronu Kani Beko ve Arkadaşlarının Gerçek Yüzü:

Devrimci İşçi
Hareketi
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İhbarcılık Ahlaksızlıktır,
Namussuzluktur, Şerefsizliktir!
Devrimcileri AKP’ye İhbar Eden
Alçakların DİSK ve Genel-İş’te
Yeri Yoktur!

Yaklaşık 1 yıldır GENEL-İŞ Sendikası’nın başına çöreklenmiş patron sendikacılarına karşı mücadele ediyoruz.
Patron sendikacılığı bir anlık durum değil bir anlayıştır. Böyle ele aldık ve patron sendikacıları Kani BEKO ve arkadaşlarını sendikaların yönetimlerinden uzaklaştırmak için
mücadele ettik. Bazı çevreler bizi anlamadılar. Sendikaların yıprandığını söylediler. Genel-İş ve DİSK’in korunması
gerektiğini söylediler. Şunu anlayamadılar: Bizim bu sendikalara ilişkin eleştirilerimiz yok. Bizim sendikaların başındaki yöneticilerin anlayışlarıyla sorunumuz var. İşçiyi satan bu anlayışın işçi sınıfının mücadelesine hiçbir katkısı olmayacağı gibi, telafisi zor zararları olacaktır.
Kendilerine olmadık payeler biçen çevreler bunu anlayamadı. Patron sendikacılarının tüm icraatlarını tek tek
anlattık. Her birisine bir kulp buldular. Patron sendikacılığı dibi belli olmayan bir çukurdur. Bu çukura girenlerin
nerede duracağı belli olmaz. Nitekim KANİ BEKO ve arkadaşları da bunu yaptılar. Onlar artık ŞEREFSİZ BİRER MUHBİR, ALÇAK BİRER İHBARCIDIRLAR.
Genel-İş Sendikası’nın Kani BEKO’dan önceki başkanı Erol Ekici emekli olduktan sonra üyelik için yeniden başvuru yapmıştır. Emekli olduktan sonra belediye’ye
bağlı bir taşeron şirkette çalışmakta olduğundan, üyelik
hakkı bulunmaktadır. Ancak Genel-İş’in patronları Erol
Ekici’inin üyelik başvurusunu reddetmişlerdir. Bunun üzerine Erol Ekici sendika patronlarının almış olduğu kararın
iptali için dava açmıştır. Sendika patronları davaya verdikleri cevapta beyinlerindeki bütün pislikleri dökmüşlerdir.
İşte mahkemeye verdikleri ve artık dava dosyasına girmiş resmi bir evrak olan dilekçelerindeki bazı bölümler;
“… Davacı bu bağımsızlık ilkesini gözardı ederek kendi siyasal anlayışını sendika işleyişini etkilemesine olanak vermiştir…
Sendika dışı siyasal anlayışın müdahalesine engel olmamış, olanak sağlamıştır. Belirtilen istifa sonrasında
şubenin olağanüstü genel kurulları, bu siyasal anlayışın baskı ve engellemeleriyle iki kez tekrarlanmak durumunda kalınmıştır. Davacı bunlara da engel olmamış,
olanak sağlamıştır. Konu ile ilgili belgeler ve ilgili yayın
organlarının yayınları ektedir.
Davacı, sendikanın en yüksek karar organı olan genel
kurul kararı ile sendikanın bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu başkanlığına aday olmuş ve sendikayı temsil eden delegelerin de oylarıyla seçilmiştir. Sendika kararıyla aday olup sendikanın üst kurul delegelerinin
kararıyla seçilmiş olmasına rağmen kendi siyasal anlayışının baskısıyla DİSK başkanlığından istifa etmiştir. İs-

tifa ederken sendika yetkili organlarının görüş ve onayını almamış, Sendika faaliyetlerine, kararlarına dışarıdan
müdahaleye izin vermiş, olanak tanımıştır. Bu hususlardan da anlaşılacağı üzere davacı sendikanın tüzüğünde
yer alan bağımsızlık ilkesini açık ve kesin olarak ihlal etmiştir. Konuyla ilgili belge ve yayınlar ekte sunulmuştur...”
Aferin bunlara, aferin. Bugüne kadar işçiyi satıyorlardı, şimdi işi büyütüp ihbarcılığa başladılar. Herhalde
AKP’nin hakimleri, savcıları, polisi Kani BEKO ve arkadaşlarına teşekkür eder. Etmezse gerçekten ayıp olur!
Üstelik bunları gizli tanıkta yapamazlar, kimlikleri, her
şeyleri belli, ortada.
İhbarcılık, muhbirlik şerefsizliktir, alçaklıktır. Halkımız
muhbirliği lanetlemiştir. Kimse muhbirin yüzüne bile bakmaz. Biz de bu muhbirlerin yüzüne bakmayalım, gördüğümüzde yüzlerine tükürelim. Bunlar alçaktır, şerefsizdir, muhbirdir. Onursuz satılmış, hainlerdir. Bunlardan
işçi sınıfına hiçbir fayda olamaz.
Erol Ekici’yi işçi sınıfı iyi tanır. Mücadelesiyle tanır.
Ödediği bedellerle tanır. Erol Ekici örgütlü bir işçidir. DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’nde örgütlüdür. Erol Ekici örgütlü olmanın güç demek olduğunu bilir. Egemenlerin terörü ve zulmüne karşı örgütlü olmadan mücadele edilemeyeceğini iyi bilir. “Bir elin nesi var? İki elin sesi var”
atasözünün anlamını bilir. Kazanmak için örgütlü olunması
gerektiğini bilir ve bunun için örgütlüdür. Elbette örgütünü dinleyecektir. Örgütünün kararlarına uyacaktır. Biz burada Patron Kani BEKO’ya ve arkadaşlarına soralım; bu
kadar yıl Erol Ekici’nin yanında yöneticilik yaptınız. Hep
onun listesinde oldunuz. Onunla birlikte yönetime seçildiniz. Örgütlü olduğunu, bir siyasi kimliği olduğunu yeni
mi öğrendiniz? Bugüne kadar aklınız neredeydi? Peki ya
siz nesiniz? Sizin bir örgütünüz yok mu? Sizin bir siyasi
düşünceniz yok mu? Açıklayın, cevap verin. Siz hiçbir düşüncesi olmayan sıradan ablaklar mısınız? Siz faaliyetlerinizde bu siyasi düşüncenize göre hareket etmiyor musunuz? Üyesi ya da taraftarı olduğunuz siyasetin kararlarına uygun, perspektifine uygun, hedeflerine uygun hareket etmiyor musunuz? Bulunduğunuz yerlere seçilirken siyasi düşüncenizi kapıda mı bıraktınız? Bu ne saçma bir şey.
Siz sınıflar mücadelesini ne sanıyorsunuz? Bu mücadelenin kendiliğinden geliştiğini mi sanıyorsunuz? Bu kadar cahil misiniz? Size anlatalım; sınıflar mücadelesinin
kendi kuralları vardır ve bu kuralları devrimciler, sosya-
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listler bulmuş ve devrikez işgal edilmiştir.
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keyfi olarak üyelik taleMAHKEMELERİNE İHBARCILIĞA
Yani sizin yasal ve meşru
bini reddetmişlerdir.
SOYUNMUŞLARDIR!
örgütlerinizi faşizm mi
Ve son olarak MUHbelirliyor? Faşizme göre
BİRLİKLERİ. Tüm
yasal olan size göre de yasal, faşizme göre yasadışı olan,
devrimci-demokrat değerleri bir kenara bırakarak, halkın
size göre de yasadışı öyle mi? Yazık, çok yazık. Binlerce
en hassas olduğu şeylerden birini yapmış ve Erol Ekici’yi
işçi sizi tanımadığı için güveniyor. Ama dikkat edin size
ihbar etmişlerdir. Suçlarına bir de ihbarcılık suçunu ekledeğil başına çöreklendiğiniz sendikalara güveniyor. Genelmişlerdir.
İş’e, DİSK’e güveniyor. Ve siz işçilerin güveni temelinde
Utanın! İhbar ettiğiniz, sattığınız Erol Ekici bir dönem
sendikanın olanakları üzerinden tepiniyorsunuz.
birlikte mücadele ettiğiniz insan değil midir? Siz de en
Patron KANİ BEKO ve arkadaşları faşizmin ağzıyazından böyle bir feodal değerde mi yok? Siz bu kültüla konuşuyorlar. Faşizm gibi örgüt demagojisi yapıyorrü ve ahlakı kimden aldınız? Patronlarınızdan mı? Eteklar. Örgütlenmeyi, örgütlü olmayı lanetliyorlar. Kani
lerinden yüzünü ayırmadığınız belediye başkanlarından
BEKO ve arkadaşlarına göre en büyük suç örgütlü olmak.
mı öğrendiniz? Birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından
Örgütlü olana her şey mübah. Acaba ihbarlarını takipte
kuyularını kazan belediye başkanlarından mı öğrendiniz?
ediyorlar mı? Çünkü henüz Erol Ekici’nin gözaltına alınZaten ahlakınız ve kültürünüz mahkemeye verdiğiniz didığını duymadık, yoksa AKP’nin polisi bu sadık muhlekçenin paragraflarında da görülüyor. Demişsiniz ki; Bu kabirleri ciddiye almıyor mu?
rara karşı davacı, sendika dışı siyasal anlayış ile birlikte
Kani BEKO ve arkadaşlarının muhbircilikleri bir anda
derhal kampanya başlatarak bu karara müdahalede buolan bir şey değildir. Patron sendikacılığı anlayışının solunmaya teşebbüs etmişlerdir. Oysa sendika yönetimleri
nucudur. Biz bu anlayışa karşı mücadele ediyoruz. Patron
her türlü kararlarıyla ilgili sadece, tüzüklerinde gösterisendikacılarının pratiği kendilerinin aynasıdır. Biz ihbarlen yetkili organlarına karşı sorumludur ve ancak bunlara
cılıklarına şaşırmadık. İşte pratiklerinden bazıları;
hesap verirler. Elbette yasa gereği yargı denetimine de ta* Şişli’de sendika şubesini Belediye Başkanı Mustafa
bidirler.
SARIGÜL’le birlikte yöneten Mevsim Gürlevik’e karşı veSanırsınız ki kanarya sevenler derneğinden bahsediyorlar.
rilen mücadelede, işçilere karşı faaliyet yürütmüşlerdir. SenGenel-İş ve DİSK adını işçi sınıfı tarihine yetkili organladika şube yönetimini işçilerin almaması için ellerinden gera karşı sorumluluk duyarak mı yazdı? Nerede kaldı deleni yapmışlardır.
mokrasi? DİSK bir demokratik kitle örgütü değil mi? Ge* 1 Mayıs’ta halk polisle çatışırken bunlar “işçilerin
nel-İş sadece üyesi işçilerin haklarını koruma mücadelesi mi
önünü açın, işçiler evlerine gidecekler” diyerek işçileveriyor? Genel-İş ve DİSK kendilerini halkın demokratik
ri evlerine göndermeye çalışmışlardır.
mücadelesi içinde görmüyorlar mı? Sizin halka karşı bir so* Halk Ayaklanması’nda İstanbul Elmadağ’da polis karrumluluğunuz yok mu? Orası babanızın tekkesi mi? Bilin
şısında kaçmışlar, halkı polisin karşısında bırakmışlardır.
ki eğer bugün işçi sınıfı ve halk DİSK’e güveniyorsa, bunu
* İzmir’de 10.000 işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işsağlayan sizin bu düşünceniz değildir. DİSK halkın her keçileri masada satmışlardır.
siminin her yerdeki mücadelesinin içinde olmaya çalışarak
bu hakkı kazanmıştır. Eğer zamanındaki DİSK yöneticile* AKP operasyonuyla tutsak edilen iki devrimciyi işri sizin gibi düşünselerdi, şimdi DİSK kalmazdı. Hepiniz
ten atmışlardır. AKP operasyonunu kendi cephelerinde sürTÜRK-İŞ’in içinde olurdunuz. DİSK’in bu misyonunu kaldürmüşlerdir.
dıramıyorsanız gidin, TÜRK-İŞ’e gidin. Orada rahat eder* Genel-İş Sendikası’nın tüzüğüne aykırı olarak bölsiniz.
ge başkanlıklarını kapatma kararı almışlar, bölge başkanSon olarak size söyleyeceğimiz şudur; siz iflah olmaz
larından ikisi açlık grevi yapınca da kapılarının önünde yabir alçaksınız. Çukurun en dibindesiniz.
pılan açlık grevini 70 gün izlemişlerdir.
* Kendilerinin yönetiminde DİSK işçiler tarafından 3
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ
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Dünya Halklarının Baş Düşmanı Emperyalizm,
Yeryüzünden Silininceye Kadar, Silahlanmaya ve
Halkların Kanını Dökmeye Devam Edecektir!

EMPERYALİST-KAPİTALİST SİSTEM

SAVAŞSIZ YAŞAYAMAZ!
Bugün ABD emperyalizminin dizginsiz silahlanmasının
ve saldırganlığının kökleri bu
fikre dayanmaktadır. Yüzyıldır,
yeryüzünde ne kadar insanlık
suçu varsa hepsini ya bizzat işlemiş ya da teşvikçisi, destekçisi
olmuştur. En vahşi ölüm silahları, en korkunç katliamlar, en
büyük provokasyonlar, hep
“USA” damgası taşır. Cuntalar,
darbeler, kontrgerilla hep onun
eseridir.

Sayı: 409

BİRİNCİ BÖLÜM

Yürüyüş

Emperyalizm ve savaş hep iç içe
olmuş iki kavramdır. Çünkü emperyalizm sömürü ve kanla beslenen bir
sistemdir; savaşsız yapamaz, savaşsız
yaşayamaz. Emperyalizmin tarihi
halklara karşı yapılan katliamlar,
işgal, yağma, talan ve haksız savaşlarla doludur. Ve emperyalizm
var oldukça bu böyle devam edecektir.
Emperyalist ekonomiyi soluklandıran savaşlardır. Başta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalistlerin sömürü pazarlarını genişletmek, dünyaya hakim olmak için temel
politikaları hep savaş olmuştur.

23 Mart
2014

1908 yılında ABD Başkanı olan
William H. Taft’ın söyledikleri emperyalizmin sömürgeci, işgalci ve yayılmacı ruhunu anlatan örneklerden
biridir. Şöyle diyordu H. Taft; “Yıldızlı
bayrağımızın, birbirinden eşit uzaklıktaki üç noktada, Kuzey Kutbu, Panama kanalı ve Güney Kutbu’nda dalgalanacağı gün yakındır. Irkımızın üstünlüğü gereği, manevi olarak zaten
bizim olan bütün yarım küre gerçekten
bizim olacaktır.” (Latin Amerika’nın
Kesik Damarları, sf. 114)
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Savaşmayan,
Silah Satamayan
Bir ABD Ölür!
Emperyalizm, II. Paylaşım Savaşı
sonrasında, içte ekonomisini askerileştirmiş ve dışta ise eski sömürgecilik
metoduna ilaveten yeni-sömürgecilik
yöntemlerini uygulamaya başlamıştır.
Ekonomisini askerileştiren emperyalizm sömürüsünün önemli bir bölümünü de silah tekelleri üzerinden
gerçekleştirmiştir. Ekonominin askerileşmesinin anlamı; emperyalist
savaş mekanizmasının alabildiğine
büyütülmesi, silah tekellerinin ekonomideki ağırlığının artması, politikanın savaş ve askeri harcamalar
üzerine şekillenmesidir.
Emperyalizmin içte ekonomisini
askerileştirmesinin ikinci sonucu;
dünya çapında saldırganlığını arttırması, ülkeleri, halkları birbirine düşürerek silah tekellerine kan vermesi
demektir. ABD emperyalizmi bu durumun en klasik örneğidir. Amerikan
ekonomisinin yüzde 70’ini silah
sanayisi oluşturuyor. Bu nedenle
savaşmayan, silah satamayan bir
ABD ölür.

ABD’de Carter yönetiminin Savunma Bakanı H. Brown 1980’de,
Bütçe Komisyonu’nda bunu; “Askeri
harcamalar ekonomimiz için çok yararlıdır. Çünkü askeri alanda yapacağımız her ek harcama ileri teknoloji
ile sanayilerde üretimi arttırmaktadır.” diyerek itiraf etmiştir.
2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra
kendi aralarında büyük savaşlara başvuramayan emperyalizm, bölgesel
savaşlar ve savaş gerginlikleri yaratarak ekonomik krizine çare aramaya başlamıştır. Bölgesel savaşlar
ekonomiye soluk işlevini görüyor,
böylece emperyalizm kendine sürekli
silah pazarları da yaratmış oluyordu.
Emperyalizm bir yandan ulusları, ülkeleri birbirine karşı kışkırtıp düşürerek çıkardığı savaşlarla silahlarını
satabileceği pazarı büyütürken, diğer
yandan da bu çatışma ve savaşları
yeni ve gelişmiş silahlarını denediği
labaratuvarlara dönüştürüyordu. Yani
silahlar halkların canı, kanı üzerinde
deneniyordu. Silah tekellerinin karının
yanında insan canının hiçbir kıymeti
olamazdı.

Emperyalistlerin
Halklara Karşı Savaş İçin
Silahlanma Yarışı
Devam Ediyor!
Dünya genelinde silahlanmaya
harcanan bütçeleri araştıran IHS
Jane Havacılık, Savunma ve Güvenlik Araştırma kuruluşunun 2014
askeri harcamalar araştırma raporu
açıklandı.
Raporda “küresel savunma“ harcamalarının 2013’e göre yüzde 0,6
artarak 1,547 trilyon dolara ulaşacağı
belirtiliyor. IHS Jane’nin emperya-
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lizmin diliyle “küresel
ve zırhlı piyade araçlarına
HALK CEPHESİ’NİN KÜRECİK’TEKİ
savunma harcamaları“
büyük bir yatırım yapıyor.
diye ifade ettiği asıl olarak
Kafkasya ve Kuzey Kutup
FÜZE KALKANI’NA KARŞI KAMPANYASINDAN
küresel saldırı harcamabölgesinde modernizasyona
larıdır. Savaşsız yaşayahız veriyor.
mayan emperyalistlerin
Bu gelişmeler elbette ki
silahlanması ve silah teABD emperyalizminin kokellerinin karlarının katlay tahammül edebileceği
lanarak büyümesidir.
bir durum değildir. NATO
Rapora göre; silahGenel Sekreteri Anders
lanmaya ayrılan bütçe
Fogh Rasmussen, Rusya ve
sıralamasında; yılda 585
Çin’in silahlanma harcamilyar doların üzerinde
malarındaki artış üzerine
bütçe ayıran ABD açık
söyledikleri bunu gösteriyor.
ara ile birinci sırayı alırBBC Newsnight programıAsya-Pasifik bölgesine kaydıracağını
ken, Çin 139,2 milyar dolar ile 2.,
na açıklama yapan Rasmussen “...Diilan etmesi emperyalistler arası siRusya 68,8 milyar dolarla 3. sırada,
ğer güçlerin çok fazla yatırım yapması
lahlanma yarışını azdırmıştır. FiliTürkiye, 20,6 milyar dolar ile 14.
endişe konusu ve günün sonunda
pinler, Avustralya ve Guam’da
sırada yer alıyor.
uluslararası sahnede daha az nüfukalıcı
üsler
edinmeye
çabalayan
zumuz olur, boşluk diğer güçler taSilahlanmaya ayrılan miktarın üç
ABD’nin
halihazırda
Güney
Kore’de
rafından doldurulur ve bizim çıkaryıl içinde yüzde 44 oranında artacağı
ve Japonya’da kalıcı üsleri bulunuyor.
larımızı ve değerlerimizi paylaşmaya
tahmin ediliyor. Yani, silaha ayrılan
Bu iki ülkeyle ortak tatbikatlar dügerek görmezler“ diyor. ABD embütçe neredeyse ikiye katlanacak dezenleyerek, Çin’e gözdağı veriyor.
peryalizmi, “dünya jandarmalığını
niliyor. Bu, daha fazla işgal ve talan,
Çin
bu
tehdit
nedeniyle
bir
yandan
kimseye kaptırmayız” tehdidini sadaha fazla savaş ve ölüm demektir.
hava
ve
deniz
kuvvetlerinde
silahlı
vurdu açıkça.
Açlık ve yoksulluğun ikiye katlanması
gücünü
artırıyor.
Rusya,
Balistik
demektir. Tüm bu silahlar halkları
füze, nükleer denizaltılar, helikopterler
ABD Emperyalizminin
katletmek için kullanılacak. Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye’de
Ortadoğu Ülkelerine
2013’te Ülkelerin Silahlanmaya
olduğu gibi dökülen kanlar hepsi
Silah Satışı Rekor
Harcadıkları Pay:
silah tekellerinin karı içindir.
Seviyeye Çıktı!
1. ABD 585,4 milyar dolar
Silahlanmaya harcanan bütçeleri
Emperyalizmin silahlanma yarışını
araştıran IHS Jane’in raporunda,
2. Çin 139,2 milyar dolar
ve
tekellerin karı için sömürgelere
2013 yılında hızlı büyüyen beş silah
3. Rusya 68,8 milyar dolar
nasıl
silah yığınağı yaptığını gösteren
pazarından dördünün Ortadoğu’da
4.
İngiltere
58,8
milyar
dolar
bir
başka
rapor da Washington’daki
yer aldığı ve silaha en fazla para
Demokrasileri
Koruma Vakfı’nın(Fo5. Japonya 56,8 milyar dolar
harcayan iki ülkenin Suudi Araundation
for
Defense
of Democrabistan ve Umman olduğu belirtiliyor.
6. Fransa 53 milyar dolar
cies-FDD)
yayınladığı
son
rapordur.
Umman ve Suudi Arabistan’ın askeri
7. Hindistan 46,1 milyar dolar
Ulusal güvenlik, dış politika ve
bütçelerinin son iki yılda yüzde 30
8. Almanya 44,6 milyar dolar
terörle mücadele üzerine araştırmalar
büyüdüğü, Riyad’ın savunma büt9. Suudi Arabistan 42,8 milyar
ile ilgili 21 Şubat 2014’de yayınlanan
çesinin ise 10 yıl içinde üç kat arttığı
raporda; ABD emperyalizminin, Or10.
Güney
Kore
31,5
milyar
belirtiliyor. Irak ve Bahreyn de
tadoğu’daki birçok ülkeye ve örgüte
2013’de silah bütçesini en fazla
11. Brezilya 29,5 milyar dolar
bugüne kadar görülmemiş bir oranda
artıran ülkeler arasında ilk sıralarda
12. Avustralya 29,5 milyar dolar
silah satımı yaptığı bilgisi yer alıyor.
yer alıyor. İsrail’in savunma bütçesi
13. İtalya 27, 7 milyar dolar
Ortadoğu devletlerinin ve bölgedeki
ise 2013 yılında 15 milyar dolara
14.
Türkiye
20,
6
milyar
dolar
örgütlerin, başta ABD olmak üzere
ulaşmış.
birçok ülkeden silah alımının rekor
15. Kanada 19,6 milyar dolar
seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Bölgeye
ABD Emperyalizmi
16. Tayvan 14,8 milyar dolar
silah satışını arttıran sadece Amerikan
17. İspanya 13,1 milyar dolar
Dünya Jandarmalığını
emperyalizmi değil elbette. Rusya’da
18. Kolombiya 13,1 milyar
Kaptırmak İstemiyor!
bölgedeki savaşlardan, çatışmalardan
19. İsrail 12, 09 milyar dolar
payını alıyor.
ABD emperyalizminin, 2020 yılına kadar, donanmasının yüzde 60’ını
20. Cezayir 10, 7 milyar dolar
SÜRECEK
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laşma sorunu tarihsel
bir sorundur.
Bu farklılaşmayla birlikle ezen sınıflar kendilerini halk
yığınlarından tamamen kopardılar. Yaşama ve doğaya yabancılaşmaya başladı. Kültürel soysuzlaşma ile düşünce, ahlak vb. gibi tüm değer yargıları temelden iki ayrı biçim kazandı. Ezen sınıf köleci toplumda saraylara ya da tapınaklara; feodal toplumda
şatolara, kapitalist toplumda villalara
veya sitelere kapattılar kendilerini. Buralar halktan uzak her türlü ahlaksız-

Ders: Yozlaşma
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba;
Yozlaşma sözlük tanımı olarak
"özündeki iyi nitelikleri bir takım dış etkenlerle zamanla yitirmek... bozulmak... soysuzlaşmak, dejenere olmak...
özünden uzaklaşmak... manevi anlamda değer yargılarını kaybetmek..."
vs. şeklinde verilir. Bu tanım doğru olmakla birlikte eksiktir. Çünkü sınıfsal
bir tanımlama değildir. Uyuşturularak ve yozlaştırılarak teslim alınmaya çalışılan milyarlarca insanı yok
saymamak, yozlaşmanın sorumlularını ve nedenlerini de belirtmek gerekir.
Bu yüzden bizim için sorunun asli
konusu sadece yozlaşma değil; bir
bütün olarak yozlaştırma politikasıdır.

 Yozlaşmanın

YOZLAŞMA

Nedenleri
Yozlaşmanın başlangıcını sınıflı toplumların oluşmaya başlamasına kadar götürmek mümkündür.
İlkel komünal toplumda insan,
insan tarafından sömürülmüyordu.
Sınıfsal farklar yoktu ve insanın doğasına uygun bir şekilde ortak yaşam sürdürülüyordu.
Bu nedenle de herhangi bir yozlaşmadan söz etmek mümkün değildi.
Ne zaman ki sınıflı toplumla birlikte insanlar arasında sosyal farklar
oluşmaya başlamış ve toplumda iki
farklı yaşam biçimi ve kültürel farklılaşma başlamış, işte o zaman insan
ilişkilerinde de yozlaşma başlamıştır.
Ezen ve ezilen iki sınıf üzerine kurulu tüm toplumlarda sömürü, adaletsizlik, ekonomik gelir dağılımı vs. farklılığı insan doğasına aykırı olduğundan
soysuzlaşmayı beraberinde getirmiş ve
değer yargılarını yok etmiştir. Yoz-
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lığın yapıldığı yerlere dönüştü.
Ezilen sınıf ise yoksulluk içinde
sadece egemenlere çalışmak zorunda
kaldı. Köleci toplumda doğrudan
efendisinin malı, feodal toplumda
toprağı senyör (feodal bey) için işlemek zorunda kalan köylü; kapitalist
toplumda ise emeğini patrona satmak
zorunda kalan bir işçi oldu. Böyle bir
yaşam ezilen sınıfın doğasına aykırıdır. Ezilenlerin önünde iki seçenek
vardır; ya sömürüye başkaldırıp isyan
ederek doğasına uygun yaşam biçi-

mini kuracak ya da sömürü çarkı içinde daha fazla yozlaşacaktır. Her halükarda iki seçenek de ezilen sınıfı
yine tek bir seçeneğe götürür. O da isyan etmektir yine... Ki Marks "tarih"
için diyor ki; "sınıflar savaşından
başka bir şey değildir"
Sınıf savaşı eğer sınıflı toplumları ortadan kaldırmıyorsa, yozlaşma da
varolagelecektir.
Dünya bugün hiç olmadığı kadar
küçük bir azınlık tarafından pervasızca sömürülüyor. Emperyalistlerin
denetiminde olmayan, emperyalizme
biat etmeyen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Emperyalistler bu
devasa sömürü çarkını süreklileştirmek ve sömürgelerini kaybetmemek için halkların kültürlerine
saldırıyor, değer yargılarını yok
ediyor, insanı insana yabancılaştırarak adeta kendi bataklığında yok
etmek istiyor.
Kapitalizm insanı önce kendi
ürettiklerine hemen ardından da değerlerine yabancılaştırır.
İnsan elleriyle ve aklıyla yaratır. Üretir... Kapitalizm, insanı elleri ve aklıyla yarattıklarıyla karşı karşıya getirir.
Bu çelişki insanın kendisine, diğer insanlara ve değerlerine yabancılaşmasına neden olur...
Yozlaşma başlar...
Ayrıca her şeyin alım satım konusu olduğu kapitalizmde insanın
değeri ürettikleri ile değil satın
alma gücüyle ölçülür. İnsanlar arasındaki ilişkilerin nesneler arasındaki ilişkilere dönüştürdüğü bu
ilişki biçimi değerlerdeki yozlaşmanın bir başka biçimidir.

 Oligarşinin
Yozlaştırma Politikası
Yeni-sömürge ilişkileriyle emperyalizme göbekten bağlı Türkiye'de kendi iç dinamiğiyle gelişen değil çarpık bir kapitalizm yaratılmıştır.
1950'lerden sonra, Menderes Hükümeti döneminde emperyalizme
bağımlılık başladı. Emperyalizm bu
dönemden sonra Türkiye'deki hego-
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manyasını sürekli kılmak için her
yola başvurdu. 1971 ve 1980 faşist
askeri cuntalarıyla faşizm oligarşik
devletin tüm kademelerinde kurumsallaştırıldı. Ekonomik ve siyasi
olarak emperyalist hegemonya tahsis edilse de, ideolojik hegemonya
hiçbir zaman istenilen düzeyde
oluşturulamadı. Halkın emperyalizme öfkesini hiçbir zaman bitiremediler.
Halklarımızın, binlerce yıllık tarihi
içinde oluşturduğu değerleri her zaman emperyalizm karşısında direnme
damarlarını oluşturdu.
Emperyalist saldırılar ile soldaki
ideolojik savrulmalar, tek tek kişilerin emperyalizme teslimiyetinden
çıkmış, örgütsel teslimiyetler hız kazanmıştır. Beyinler emperyalizme
teslim edilmiş, emperyalist ideoloji
kutsanmıştır.
Dönekleşmiş eski solcular aracılığıyla emperyalistler kendi düşüncelerini halka yaymaya çalıştılar...
Sivil toplum örgütleri, kitle iletişim araçları, sinema, tiyatro, edebiyat
gibi "sanat ürünleri" ile emperyalist propaganda yaygınlaştırıldı.
Yoksulların yaşadığı mahallelerde kumar, fuhuş, uyuşturucu, sapkın
eğlence mekânları, şans oyunları biz-

zat devlet tarafından ya da devletle
ilişkisi olan çeteler tarafından kurumlaştırılmaya çalışıldı.

 Yozlaştırma Saldırısına
Karşı Mücadelede
Cephe Geleneği
Yozlaşma yoksulluğun bir sonucu olarak devrime kadar var olacaktır.
Emperyalistler ve işbirlikçileri
halkları uyuşturmak, apolitikleştirmek
için yozlaşmayı iradi bir politika haline getireceklerdir.
Savaşmak, savaşı halklaştırmak isteyen, iktidar perspektifi taşıyan devrimci bir örgüt yozlaşmaya karşı mücadele vermek zorundadır.
Bu, devrime kadar sürecek bir
mevzi savaşıdır.
Devrimciler mevzi kazandıkça
devrimci mücadeleye ve devrimci

Ayaklanma Şehitlerimiz
Her Yerde
15 Mart tarihli habere göre Çanakkale Biga'da Dev-Genç’liler üniversite bünyesinde
yer alan Halk Bilim Topluluğu 15. Yılını
Biga Belediyesi Kültür Sarayı’nda her sene
düzenli olarak da yapılan kültür şenliği ile
kutladı.
Haziran Ayaklanmasını ve direniş şehitlerini anlatan tiyatro gösterisi yapıldı. Zeybek ve Anadolu’nun her yöresinden oyunların yer aldığı halkoyunları gösterisinin,
Berkin Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz ve
Gezi Direnişini anlatan slayt gösterimleri
oldu. Ayrıca Çanakkale’den gelen Grup
Erbane'nin ve yıllardır topluluğun müzik grubu olan Grup Gündoğdu'nun Anadolu halk
ezgileriyle, türküleriyle sahnede yer aldığı
büyük beğeni toplayan küçük konsere yaklaşık olarak 250 kişi katıldı.

değerlere yer açılacaktır.
Ayrıca yozlaşmaya karşı mücadele halkın talebidir.
Devrimciler halkın taleplerine
sahip çıkmak ve halkı örgütlemek
zorundadırlar.
Cepheliler yozlaşma saldırılarına karşı her zaman mücadele ettiler. Devrim sonrasına ertelemediler.
Yozlaşmaya karşı kampanyaların
örgütlenmesi halkta ciddi bir siyasi bilincin yaratılmasını sağlamıştır. Yozlaşmaya kaşı mücadele eden devrimcilerin yüzlerce yıla kadar varan
hapis cezalarına çarptırılmak istenmesi yozlaşmanın kaynağının devlet
olduğu gerçeğini herkese bir kez
daha göstermiştir.
Cephe, yozlaşmaya karşı mücadeleyi sadece bir kaç çete veya kişi ile sınırlı tutmamış, bunların oligarşik devletle bağları halka teşhir edilmiştir.
Yozlaşma en nihayetinde bir düzen sorunudur. Ancak bu böyle diye
halkı yozlaşma bataklığına terk edecek değiliz. Yozlaşmaya karşı iktidar
perspektifi ile halkı örgütleyecek ve
savaştıracağız.
Sevgili okurlar;
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın...
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Devrimin Meşalesi Devrimci Kadınlarla

Büyüteceğiz Mücadelemizi

8 Mart günü Çanakkale Biga'da Dev-Genç’liler Dünya Emekçi
Kadınlar günüyle ilgili Biga merkezde eylem yaptı. Yapılan açıklamada 8 Mart'ın bir bayram değil katliam ve direniş günü olarak anılması gerektiği anlatıldı. Bir yandan Sivil polislerin eylemi ve eyleme 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. Eylem atılan sloganlarla bitirildi. Eyleme 12 kişi katıldı.
10 Mart günü de On sekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Halk
Bilim Topluluğu olarak Biga İktisadi idari bilimler Fakültesi’nde
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü için fakültedeki bir derslikte “Lal Gece” filminin gösterimi yapıldı. Film gösterimine 17
kişi katıldı. Filmin öncesinde de
8 Mart'ın anlam ve önemini içeren kısa bir konuşma yapıldı.

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN VERMELİYİZ!
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Polisiyle, MİT’yle, Faşist Yasalarıyla, Mahkemeleriyle,
TOMA’larıyla, Gaz Bombalarıyla, Halkı Teslim Alamayan AKP,
Provokasyonlarla Halkı Birbirine Kırdırarak Teslim Almak İstiyor!

DÜZENİN HİÇBİR MEŞRULUĞU KALMAMIŞTIR! BERKİN'İN
KATİLLERİNİ BULUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ!

Artık Ölen Hep Biz Olmayacağız!
Elimiz Armut Toplamayacak!
Berkin’in Çektiği Acılar Kadar
Acımasız Olacağız Halk Düşmanlarına!
Burak Can Karamanoğlu Kimdir Anlatıyoruz
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Berkin'in cenazesinin kaldırıldığı
12 Mart akşamı Okmeydanı'nda, kendilerine "Kasımpaşa 1453" adını veren AKP'nin beslemesi sivil faşistler
provokasyon yaratmaya çalıştılar.
Cepheliler, Berkin'in hesabını sormak için Okmeydanı'nda kurdukları
Berkin Elvan barikatlarının başında
beklerken, mahalledeki 3 tane mobese
kamerasını imha ettiler. Ayrıca Örnektepe'deki iki seçim bürosu ile Talatpaşa'da bulunan üç katlı AKP Seçim
Koordinasyon Bürosu yakılarak tahrip
edildi. AKP'nin tüm seçim malzemelerinin olduğu depoları tamamen yandı.
Halka saldıran bir akrep aracına silahla
karşılık verildi.
Cepheliler, mahallelerini savunmak
için, yeni Berkinler’in katledilmemesi
için resmi ve sivil tüm faşistlere karşı
direndiler.

AKP Yönetemiyor,
Krizi Derinleştikçe
Saldırganlaşıyor
AKP, yönetememe krizi ile birlikte
terörünü artırıyor. Çünkü faşizmin
başka bir çıkar yolu yoktur. Faşizmin,
halkın sorunlarını çözmek gibi bir çabası yoktur, olamaz. Faşizm, tekelci
burjuvazinin en gerici, en şovenist,
en katliamcı ve saldırgan kesiminin
açık baskıcı, kan dökücü diktatörlü-
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AKP’nin futbol türibünlerinde, sokaklarda provokasyon
çıkartmak amacıyla oluşturduğu gerici faşist 1453
KASIMPAŞA TARAFTARLAR Derneği’nin Amblemi...
ğüdür.
Yani faşizm, halkları bölüp-parçalayarak sindirmeyi; emperyalizme ve
faşizme karşı birlikte yürüteceği mücadeleyi engellemek ister, bunun için
çalışır.

Faşizm Burjuvazinin
Gerçek Yüzüdür
AKP, saldırıyor çünkü halk, Berkin
Elvan'ın cenazesine sahip çıkmıştır.
Çünkü halk, Haziran Ayaklanma-

sı’yla birlikte, devrimci politikalara
destek vermiş, AKP'nin iktidarı tehlikeye girmiştir.
AKP, politikalarına karşı meydanlara çıkan milyonlarca insanın varlığından korkmuştur.
Çünkü AKP, "arkamızda yüzde
51 var" böbürlenmesinin altının boşluğunu çok iyi biliyor.
Çünkü AKP, yolun sonunu görmüştür; iktidarının ebedi olmadığının
çok iyi bilincindedir.
Soygunculuklarının, talanlarının
bu derece büyük olmasının bir nedeni
de budur. AKP telaş etmektedir. Kendisinden olmayan herkese saldırmakta,
balkondan ayakkabı kutusu göstereni
gözaltına almakta, cenazeye gidenlere
plastik mermilerle saldırmakta, gerçekleri yazan gazeteciyi kapı önüne
koydurmakta, çıkar çatışmasına girdiği
iktidar ortaklarını tasfiye etmeye çalışmaktadır...
Bir avuç mutlu azınlığın çıkarları
uğruna kan ve gözyaşı ile halklara
dayatılan faşizm gerçeği işte budur.
Devrimci demokrat muhalefet yükseldiği zaman, devlet düzenini sürdüremez hale geldiği zaman devrimcilerin
üzerine saldırmaktadır. 12 Eylül öncesi
MHP'li faşistlerle yapılmak istenen
sivil faşist terör şimdi AKP'li gençlik
eliyle yapılmaktadır.
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12 Mart gecesi Okmeydanı'nda
yaşanan da budur.
AKP’nin eli sopalı, eli satırlı çeteleri
halka ve devrimcilere saldırdı. Bu saldırı Cepheliler’in inisiyatifiyle püskürtüldü. AKP’nin çeteleri kaçıp polislerin, akrep araçlarının arkasına sığındılar. Bunun ardından AKP’li sivil
faşistler silahlanarak devrimcilere saldırdı. Cepheliler bu saldırı karşısında
kendilerini ve halkı savunmak için silahlanarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada sivil faşistlerden Burak Can
Karamanoğlu adında bir kişi öldü
iki kişi de yaralandı.

Mahallelerimize Girerlerse,
Meşru Müdafa Hakkımızı
Kullanacağız
AKP'li sivil faşistler, cenazemiz
varken, bizim mahallemize girerek
açıkça provokasyon yaratmak istemiştir. Haneye tecavüz suçtur... Ve
haneye tecavüzde, hane sahibinin silah
kullanma hakkı vardır.
Meşru müdafa burjuvazinin kendi

yasalarında dahi
vardır.
Devrimciler
kendilerini savunmasa, Berkin gibi
öleceklerdi.
Cenazeye saygısızlık suçtur!
Şehit ailesini
tehdit etmek suçtur!
Devrimcilerin
mahallesine sopalarla, palalarla girmek suçtur!
Berkin'i katledenlerin yalanlarıyla halkın üzerine
saldırmak suçtur!
Polis denetiminde devrimcilere
ateş edip, yalan
söylemek suçtur!
Cepheliler, yeni
Berkinler olmasın
diye hesap sorma
hakkına sahiptir. En
meşru haktır direnmek!
Eğer bize saldırılırsa artık sadece
yoksul halk çocukları ölmeyecek!
Bu düzenin adaleti yoktur, artık
adaleti bu düzenden beklemeyeceğiz;
tırnaklarımızla söke söke alacağız o
adaleti!
Gece yatağa aç giren çocuklarımız,
evine ekmek götüremeyen babalarımız,
günyüzü görmeyen analarımız adına
söz veriyoruz ki, halkın adaleti kazanacak!

Berkin'le Burak
Aynı Değildir
Berkin Elvan ile Burak Can Karamanoğlu'nu aynı kefeye koyuyorlar.
“İkisi için de üzülmeliyiz, Burak da
Berkin de aynı” diyorlar.
Sınıflar var olduğu sürece kimse
bize herkesin kardeş olduğu yalanını
söyleyemez. Burjuvazi ve proleterya
arasındaki sınıf savaşımı, ideolojilerin
savaşıdır. Bir yanda ezen, zulmeden,
halkı aşağılayan, sömüren, yok sayan,

halkın malını çalan, halkı yoksul ve
aç bırakan faşist AKP iktidarı vardır;
bir yanda emeğine, vatanına, geleceğine
sahip çıkan, adaletsizliklere karşı ADALET, yoksulluğa karşı EKMEK, hak
gasplarına karşı ÖZGÜRLÜK isteyen
devrimciler ve halk vardır.
Berkin, bu ekmek, adalet ve özgürlük kavgasında Umudun Çocuğu
olarak başından vurulmuştur. Burak,
Berkin'i vuranların yalanlarıyla yola
çıkarak halkın karşısında yer almış
birisidir. AKP'nin yalan ve demagoji
ile kemikleştirdiği bir faşisttir Burak.
Burak ve Berkin'i aynı kefeye koyanlar, düşmanlarımıza hizmet ediyordur. Çünkü faşizm, kim dost kim
düşman ayırdını yapmayalım diye
uğraşıyor. Gözlerimizdeki sis perdesini
kalınlaştırarak, düşmanımızın yüzünü
gizleyerek hesap sormamızın da önüne
geçmek istiyor. AKP, açık açık yalan
söylüyor... Bir Başbakan, her ağzını
açtığında, yalan kusuyor. Devrimcileri
karalıyor. Berkin'in katillerini açıkça
sahipleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan:
"‘Polise talimatı kim verdi’ diyorlar:
Ben verdim. Polisimiz kahramanlık
destanı yazdı” demişti 6 kişinin katledildiği Haziran Ayaklanması’nda...
Berkin de Tayyip’in aynı talimatıyla
başından vurulmuştur.
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Hırsız, Katil AKP
Hırsız, Katil Recep Tayyip
Erdoğan
Berkin'in katillerini çok iyi tanıyoruz... Okmeydanı'nın Cepheliler’in
denetiminde olmasını, Okmeydanı
halkının Cepheliler’e sahip çıkmasını
hazmedemeyen AKP iktidarı, halka
gözdağı vermek için 14 yaşındaki
Berkin'i ekmek almaya giderken hedef
alarak başından vurdu.
19-22 Aralık Katliamı’nı canlı yayınlarla halka izlettirerek, görüntülerini
yayınlayarak halkı ve devrimcileri
korkutmayı hedefleyen faşizm ne idiyse, Berkin'i, gençlerimizi kafasından
gaz fişekleriyle vurarak, gözlerini çıkartarak, sakat bırakarak gözdağı vermek isteyen de aynı faşizmdir. Talimatı
veren kendisi itiraf etmiştir, cezasını
halk verecektir.
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lambaları söndürüldü. Elektrikleri kestiler... Bu, polis
operasyonlarından bildiğimiz
bir yöntemdir. Elektrikleri keserek, korku yaratmak, paniğe
sevk etmek isterler.
İkinci bir tanıdık yöntem
ise, milliyetçilik temelinde
kışkırtma yapılmasıdır. AKP,
tabanını sokağa çıkartabilmek
için "PKK'liler saldırıyor" yalanını söyledi.
AKP'nin işkenceci polisi
açıklamasına göre Cepheliler,
Kulaksız'a giderek iş yerlerini
ve arabaları tahrip etmeye çalıştı. Hepsi yalandır. Yalanda
sınır tanımıyorlar.

Faşizm Yalan
Söyler, Kara
Propaganda Yapar
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Faşizm yalan, demagoji
ve terör ile yönetir.
Berkin'i "terörist" olarak
gösterip katilliklerini meşrulaştırmak isteyen AKP,
yalancıdır. Tayyip'in söylediği her söz yalandır.
Yalancılığının nedeni
ahlaki bir yozlaşma değildir.
AKP yalancıdır çünkü,
faşizm tekelci burjuvazinin
çıkarlarını en kanlı, en zorbacı, en saldırgan yöntemlerle savunur. Hem böyle
hareket edip hem de halkı
yönetebilmek için yalana
başvurmak zorundadır.
Yalan söyler, çünkü:
* Bilinç bulanıklığı yaratıp halkın
hesap sormasını engellemek,
* Düzenine karşı gelişen tüm tepkileri yumuşatıp düzen içi kanallara
akıtmak,
* Halkın fazla düşünmesine fırsat
bırakmamak için gerçekleri saptırmak,
adaletsizliğin sorumlularını gizlemek,
* Gerçekleri yalnızca kendi işine
geldiği gibi vererek oligarşinin ideolojisini, politikalarını kitlelerin günlük
yaşamına sokabilmek ister.
Haziran Ayaklanması’ndan bu yana
bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından
yalanlar dinledik... Sadece ikisi bile
AKP'nin yalan söylemekte sınır tanımazlığını göstermektedir:
Bezm-i Alem Camii'nde içki içildiğini söyledi. YALAN ÇIKTI!
Kabataş'ta bir kadına ve bebeğine
üzeri çıplak erkeklerin saldırdığı yalanını söyledi... YALAN ÇIKTI!
Şimdi de Berkin'in ekmek almaya
gitmediğini, elinde torpil, çatıştığı yalanını söylüyorlar.
Devrimcilerin adaletini karalamaya
çalışıyorlar.
Devrimcilerin meşruluğunu bozmak için "cinayet", "katil" yaftasını
yapıştırmak istiyorlar.
AKP, yalanlarının altında kalacaktır.

Halk, gözünü açmış, gerçekleri görmüştür... Gerçekler sonsuza dek susturulamaz; er ya da geç bir gün mutlaka
açığa çıkar.
Kaldı ki, Berkin mahallesini savunmak için eylemlere de katılmıştır;
ancak onu vurduklarında ekmek almaya gidiyordu. Faşizme karşı direnmek suç değildir.
Başbakan Erdoğan bu sözleriyle
Berkin’i katlettiklerini de itiraf etmiştir.
Ne diyor Başbakan? Polise taş atanı
başından vururuz diyor. Bana karşı
çıkanı katlederiz diyor. Direneni öldürürüz diyor.
On yıllardır faşist devlet devrimcileri çatışma süsü vererek katletmişti.
Susurluk’un kontrgerillacıları bile katletmek için çatışma süsü veriyorlardı.
Başbakan Erdoğan ona bile gerek
duymuyor. Berkin’in yüzünde fular,
elinde sapan ya da taş olması katledilmesi için yeterli... Katil Erdoğan
Berkin’i katletmelerini bu kadar da
pervasızca sahipleniyor.

AKP'nin Yalanlarına
İnanmayın, Kendinizi
AKP'ye Kullandırtmayın
Kasımpaşa 1453 isimli sivil faşist
çete, tekbir getirerek Cepheliler’e saldırmadan önce Fatih Sultan Mehmet
Caddesi üzerindeki sokak aydınlatma

"Kasımpaşa 1453"
AKP'li Faşist Bir
Çetedir
Kasımpaşa 1453, Kasımpaşaspor'un taraftar grubu olarak görünüyor.
Maçlarda tekbir getiren, slogan dahi
üretme becerisinden yoksun, papağan
gibi Haziran Ayaklanması sloganını
çalarak "Her yer Tayyip, her yer
Erdoğan" sloganını atan bir çete...
Kasımpaşaspor'un kendisi gibi zorlama bir çete...
Kasımpaşaspor, Turgay Ciner tarafından satın alınarak, AKP'nin tabanını güçlendirmek için bir araç
olarak kullanılmak istendi. Futbol ile
gençliği uyutmak ve kendi kitlelerini
yaratmak istediler. AKP'li tekellerin
desteğiyle oluşturulan “havuz” ile finanse ediliyor Kasımpaşaspor. Yönetim
Kurulu'nda kimlerin olduğunu Yurt
Gazetesi’nden Hakan Gülseven’in 14
Mart tarihli köşe yazısından aktaralım:
"İşadamı Zafer Yıldırım, Tayyip Erdoğan'ın aile dostu Hasan Hilmi Öksüz,
Fethullah Gülen'in 'dostu' armatör
İhsan Kalkavan, reklamcı Yiğit Şardan, Mesut Yılmaz'ın biraderi Turgut
Yılmaz, Rus gizli polis teşkilatında
astsubayken kısa zamanda dünyanın
sayılı armatörleri arasına giren Mübariz Mansimov, Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan
ve nihayet, son dönemde 'Alo Fatih'
olarak tanınan Fatih Saraç!.."
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direnenlerin safındadır; Burak
ise katillerin safındadır.
5- Çocuklarımızın ekmek
almaya giderken beyinlerinin
akıtılması karşısında, cenazelerimize plastik mermilerle
Burak Can Karamanoğlu
saldırılması karşısında kimse
vurulduğu zaman, haberi polisten de önce AKP İstanbul İl
"terör" edebiyatı yapamaz.
Başkanı Aziz Babuşçu verdi.
Cepheliler, kendilerini savunBabuşçu, CNN Türk’te telemuşlardır, halkın adaletini uyfonla bağlandığı Tarafsız Bölge
gulamışlardır.
programında canlı yayında "1
Şişli, Berkin’in cenaze sonrası polisin saldırısı
6- AKP, TOMA’larıyla,
saat önce 22 yaşında bir genç
gaz bombalarıyla, copuyla,
Okmeydanı’nda öldürüldü.
faşist yasalarıyla, katillerini koBERKİN'İ KATLETTİLER
Polis yapmadı” dedi.
ruyan mahkemeleriyle halkı teslim
Facebook’taki “Kasımpaşa
almayı başaramamıştır. Halk ülCENAZEMİZE SALDIRDILAR
1453 grubu” hesabında paylakenin dörtbir yanında her gün soşılan mesajlarda, Berkin Elvan'ın MAHALLEMİZDE PROVOKASYON kaklarda taşla, sopayla, barikatcenaze töreni hedef gösterildi.
larıyla, sapanlarıyla direnmekteYARATMAK İSTEDİLER
Akşam saatlerinde “Çeşme Dudir.
rağı geçilmez… Kısa sürede
AKP iktidarını korumak için
selmesi, adalet özleminin ete kemiğe
1000 kişi olduk” gibi kışkırtıcı ifason çare olarak halkları birbirine dübürünerek halkın adaletinin savunulur
delerle durakta toplanma çağrısı yapıldı.
şürmek gibi alçakça provokasyonlara
hale gelmesinin korkusuyla pervasızÇağrıya cevap veren Kasımpaşa
başvurmaktadır.
laşmıştır. Daha da artacaktır bu per1453 üyesi bir kişi "Emanetlerle ge7- Burak Can Karamanoğlu gibi
vasızlığı. Çünkü bu faşizmin niteliğidir.
lelim mi?" diye sordu.
AKP’nin kullandığı yoksul halk ço12 Eylül öncesi MHP'nin üstlendiği
Babuşçu'nun açıklamasından sonra
cuklarına çağrımızdır:
görev, şimdi AKP kendi tabanıyla yaAKP’liler tarafından “katil Geziciler
AKP, HIRSIZ, KATİL, TEKELpıyor.
Burak’ı öldürdü” etiketi altında inLERİN
TEMSİLCİSİ HALK DÜŞSivil faşist örgütlenme devletten,
ternet üzerinden saldırı başlatıldı.
MANIDIR!
kontrgerilladan ayrı değildir. Sivil
Olayla ilgili olarak valilikten ve
YAĞMA TALAN DÜZENİNİ
faşist saldırılar devlet politikasıdır,
Emniyet Müdürlüğü'nden uzun süre
KORUMAK
İÇİN SİZİN GİBİ YOKAKP'nin Haziran Ayaklanması'ndan
bir açıklama yapılmadı. İstanbul VaSUL
HALK
ÇOCUKLARINI YAbu yana sonunun başlangıcını görmeliliği, Babuşçu’nun televizyondaki
LANLARLA
BESLEYEREK
KULsiyle birlikte son çırpınışlarının ürüaçıklamasından yaklaşık bir buçuk
LANMAKTADIR.
nüdür.
saat sonra, gece saat 01.10′da yazılı
SİZLER YİYECEK EKMEK PESonuç
Olarak;
bir açıklama yaptı.
ŞİNDE KOŞARKEN, ONLARIN
1- Okmeydanı’ndaki saldırı sağYani Emniyet Müdürlüğü, BabuşEVLERİ KAMYONLAR DOLUSU
sol
çatışması
değil,
sivil
faşist
saldırıçu'nun hızına yetişemedi.
BİZİM EMEĞİMİZDEN ÇALDIKdır.
Sonuç olarak, yaşanan masum bir
LARI
PARALARLA DOLUDUR.
2- Saldırı doğrudan AKP'nin Berkavga değil, sağ-sol çatışması değil,
SİZİN
SAFLARINIZ
HALKIN SAFkin’in cenazesinin kaldırıldığı akşam
bizzat AKP İstanbul İl teşkilatları taLARIDIR!
saldıracak kadar alçakça bir provorafından örgütlenmiş sivil faşist sal8- AKP’nin korkularını büyütecek,
kasyondur.
dırıdır. Burak Can Karamanoğlu ise
provokasyona
gelmeyeceğiz, mahalbizzat AKP üyesidir.
3- AKP’nin provokasyonu Ceplelerimizi
faşist
çetelere karşı tüm
heliler’in direnişiyle, hesap sormasıyla
12 Eylül öncesinde sivil faşistler
meşruluğumuzla
savunacağız.
boşa çıkartılmıştır.
"Biz devlete yardımcı olduk" di9- Sivil faşist teröre karşı onların
yordu. Bugün yaşanan da budur. Po4- Burjuva basın aracılığıyla Berkin
anladıkları
dilden cevap vereceğiz.
lisine sokak ortasında adam vurma
ile Burak aynılaştırılmaya çalışılıyor.
Faşizm
insanlık
suçudur. Faşizme karşı
yetkisi veren, işkencecilerini yasal koBerkin ile Burak aynı değildir. Berkin
tavırsız kalmak da suçtur. Onun için
rumaya alan AKP, torba yasalarla haAKP faşizmine karşı direnen halkın
tüm halkımızı AKP’nin faşist terörüne
yatın her alanında haklarımızı gasp
çocuğudur. Cephe’nin genç militanıdır.
karşı tüm halkımızı Cephe saflarında
eden AKP, krizini bunlarla da çözeBerkin, vatanımızı emperyalizme sadirenmeye çağırıyoruz.
memiştir. Halkın başkaldırısının yüktanlara, halkımızı sömürenlere karşı

Okmeydanı’na Saldırı
Bizzat AKP İstanbul İl
Teşkilatları Tarafından
Örgütlenmiştir!
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BERKİN VE BURAK AYNI DEĞİLDİR
BURAK FAŞİZMİN MAŞASI,
BERKİN UMUDUN ÇOCUĞUDUR
BERKİN ELVAN
UMUDUN ÇOCUĞU!
CEPHE’NİN ÇOCUĞU
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Yürüyüş
23 Mart
2014
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Umudun Çocuğu'dur Berkin. 14
yaşında mahallesini işkencecilere
karşı savunan, annesini gaz bombalarından korumak için kendisini feda
eden, polis operasyonlarına karşı
devrimci abileri ablalarıyla omuz
omuza halay çeken, ekmek, adalet
ve özgürlük mücadelesinde yer almış
ve bu uğurda ölümsüzleşmiş bir halk
çocuğudur Berkin!
Halk düşmanları, 3 milyonluk bir
insan seli ile toprağa verilen Berkin'in
sahiplenilmesinden o kadar korktu
ki, devrimcilerin kazandığı meşruluktan öylesine korktu ki, faşist çetelerini Okmeydanı'nın üzerine saldı.
Burak işte bu çetelerde yer alan
bir faşisttir.
Faşizm katliamcılıktır!
Faşizmin olduğu yerde "hümanizm"in olması mümkün değildir. Bu
nedenle "Burak da bizim evladımızdır"
demek bilinçlerin çarpıtılmak istenmesinden başka bir şey değildir.
Hümanizm, "kim olursan ol gel"
düşüncesi, sahte bir "insan sevgisi"
burjuvaziye aittir. Asalak bir sınıf
olan egemenler, emekçileri rahatlıkla
sömürebilmek için "biz aynıyız",
"aynı gemideyiz" yalanını söyler.
Burak'la Berkin'i aynı kefeye koymak
isteyenler işte bu bir avuç asalağın
sömürüsüne hizmet eder.
İnsanı sevmek, onun emeğinin
sömürülmesine karşı çıkmaktır.
Berkin'i sevmek, onun katillerinden hesap sormaktır!
Berkin'i sevmek, provokasyon
yaratmak isteyen AKP iktidarına
karşı mücadele etmektir!
Berkin'i sevmek, umudun sesine
kulak vermektir!
Burak kim?

Burak, halk çocuklarını katletmek,
provokasyon yaratmak için Kağıthane'den Okmeydanı'na gelmiş eli
sopalı bir faşisttir.
Facebook sitesinde 10 Mart'ta "Sedat Peker reis tahliye oldu. Çok şükür"
diye yazmış bir çetecidir Burak.
Burak, cenaze evini basmaya giden küçük bir Sedat Peker'dir...
Sedat Peker kimdir? Devletin en
önemli kontra adamlarından biridir.
Devlet bütün pis işlerini Sedat Peker'e,
onun gibilere yaptırır… İşte Burak'ın
sevindiği, sahiplendiği kişiler bunlar.
Burak da Sedat Peker'in yolundan
gidiyordu. Ki ölünce onun yanına
ilk gelenlerden biri Sedat Peker oldu.
Kasımpaşa'da toplanan bir grup Sedat
Peker'le beraber bir toplantı yapıp
saldırı hazırlıkları yaptı. Gecesinde

Burak Can
Karamanoğlu
Faşizmin
maşası

Burak ile Berkin aynı değildir.
Burak faşist bir tetikçidir. AKP’nin
şovenizmle zehirlediği, saflarını
halktan yana değil, Erdoğan gibi
halk düşmanlarının kasalardaki
hırsızlık paralarını korumak için
halkın karşısında olmuştur

de Alevi halkımızın evlerine yönelik
saldırılar oldu.
Burak, kurt işaretiyle poz veren,
AKP'nin yarattığı "Kasımpaşa 1453"
taraftar grubunun bir üyesi, Berkin'lerin katilidir.
Berkin'in ekmek almaya değil,
eyleme gittiği yalanını söyleyenler;
Burak'ın da yoldan geçen masum bir
genç olduğunu söylüyorlar. Bu külliyen YALAN'dır. Burak, cenaze akşamı Okmeydanı'nda çekilmiş görüntülerde yer alan, çatışmalara katılmış, kızıl fularlı Cepheliler’e saldıran bir katildir.
Kaldı ki, Berkin eylemlere de katılmıştır ama vurulduğu zaman ekmek
almaya gidiyordu.
Burak, Giresun Alucralı işçi emeklisi bir babanın 8 çocuğundan birisidir.
Yoksul bir halk çocuğudur Burak
da... Devrimcilere karşı yapılan antipropagandalara inandırılmış, vatan
sevgisinin "Tek millet tek vatan" demagojisi olduğuna inandırılmış; tetikçilik yapmak üzere devrimcilerin
üzerine gönderilmiş bir faşisttir.
İnsanlar değil ideolojiler savaşır.
Burak'ı masumlaştırmaya çalışanlar, bu gerçeğin üzerini örtmek
istiyorlar, izin vermeyeceğiz!
Faşizm varsa orada direniş olmak
zorundadır.
Mahallelere saldıran faşist çete
üyesi Buraklar varsa, umudun çocukları da olacak. Vatan, kızıl fularlıların ayak bastığı yerdir, savunacağız; faşist çeteleri dağıtacak, onları
halkın üzerine salan iktidarı yıkacağız!
Sonuç olarak;
1- Berkin ve Burak iki farklı
sınıfa aittir. Uzlaşmayan, uzlaşmayacak olan iki sınıfın... Biz, halkın
safındaki Berkin'iz!
2- Burak, yoksulluğumuzun, açlığımızın sorumlularının tetikçisidir;
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Okmeydanı'nda saldıran kitlenin en
önünde yer almıştır. Kimse aksini
ispat etmeye çalışmasın.
3- Burak, kendi mahallesi Kasımpaşa'ya yürüyerek 45 dakika,
araçla 15 dakika mesafedeki Okmeydanı Yolağzı'nda, mahallelerini
savunan Kızıl Fularlı Cepheliler tarafından vurulmuştur.
4- Çatışma saat 18.00'den gece
04.00'e kadar sürdü, Burak saat 23.00
civarında vuruldu. Madem yoldan
geçiyordu, o saate kadar Okmeydanı'nda ne işi vardı?
5- Saldırı sırasında faşistlerin arkasında destekçi olan polis, Burak
vurulduktan sonra ortaya çıktı. Yani

kenara çekilmiş, hazırladıkları provokasyonu izliyorlardı.
6- Burak'ın üyesi olduğu faşist
çete, 13 Mart gecesi Okmeydanı'ndaki
Alevilere ait bazı evlere de saldırdı.
7- 12 Mart akşamı yaşanan çatışma sırasında polislerin 2 kişiyi akrebe
bindirirken görüntüleri var. Bunlardan
birinin omuzlarında Türkiye bayrağı
var. Gecenin bir yarısı, çatışma devam
ederken polisin otosuna binen bu siviller kim? Polislerle ne işi var?
8- Yaşanan faşist bir saldırıdır...
Berkin'in hesabını soruncaya kadar
susmayacağız, mücadeleye devam!
HALK ÇOCUKLARININ ELİ
ARMUT TOPLAMAYACAK!
halka anlattı.
Yürüyüşe etraftan katılan gençler de destek verdi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde yürüyen sayısı
44 kişiye çıktı. Yapılan açıklamadan sonra oturma
eylemine geçildi, 100’e yakın bildiri dağıtıldı.
Oturma eyleminde de sloganlar atıldı ve sesli konuşmalar yapıldı. Bu arada Grup Yorum için destek açlık
grevinde olan TAYAD’lılar da yürüyüşe ve açıklamaya
önlükleriyle katıldılar.
Oturma eylemi TAYAD’lıların ve etrafta açıklamayı
izleyenlerin hep birlikte söylediği “Çav Bella” marşı ve
alkışlarla sona erdi.

Mehmet Yamaç Serbest Bırakılsın!
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Aileler’in cumartesi akşamları haftalık
olarak yaptığı “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” yürüyüşlerinin ikincisi 15 Mart akşamı yapıldı.
Taksim Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar yapılan
yürüyüşte TAYAD’lı Aileler, bu yürüyüşü neden yaptıklarını ve hasta tutsakların bugün çok acil olan durumlarını

Sayı: 409

Yürüyüş
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Korkunuzu Büyütmeye
Devam Edeceğiz
18 Mart’ta Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale mitingi
öncesi polis, Berkin Elvan eylemlerini gerekçe göstererek 22 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı
çıkarılanlardan 22′si sabah saatlerinde farklı noktalardan
gözaltına alındı. Mitingin ardından serbest bırakılanlar
gözaltı süresi boyunca karakolun kapalı spor salonunda
tutuldular.

Devrime Meşale
Bizim Kadınlarımız

Çanakkale Emniyeti’nin
Yalanı Ayağına Dolandı

8 Mart’ta Dev-Genç’liler Balıkesir’de Dünya Emekçi
Kadınlar Günü anması yapıldı. Anma açılış konuşması ve
devrim mücadelesinde şehit düşenlere bir dakikalık saygı
duruşu ile başladı. Arkasından 8 Mart’ın tarihsel önemi ile
ilgili video izlendi. Onun ardından şehitlerimizin ve dünyadaki kadın devrimcilerin anlatıldığı bir sinevizyon
gösterimi yapıldı. Nazım Hikmet’in Kadınlarımız şiiri Sabonun Kızları, Zafere Dair ve Kadife Tenli Zamanlara
şiirleri okundu.

18 Mart günü Çanakkale Emniyeti polisleri, devrimci
kurumlara saldırarak ve evin dışına çıkan her devrimciyi
sorgusuz sualsiz gözaltına aldı. Çanakkale Emniyeti
tarafından olmayan bir savcının ismi ve imzası kullanılarak hazırlanan uydurma dosya sonucunda 30 kişi
gözaltına alındı. Tayyip Erdoğan’ın şehre gelmesinden
kaynaklı yalanlarla hazırladıkları dosya sonucunda
gözaltına alınanlar Erdoğan’ın Çanakkale’den gitmesiyle
akşam 18.00’da serbest bırakıldılar.
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Cepheliler Seçim Aldatmacasına
AKP Bürolarını Tahrip Ederek Cevap Veriyor
Polisin, 12 Mart günü Berkin Elvan'ın cenaze törenine
plastik mermilerle saldırmasının
ardından, Cepheliler AKP'nin
10 seçim bürosuna tahrip etti.
12-13 Mart günlerinde,
AKP'nin İstanbul'daki 10 seçim
irtibat bürosu ile 2 mobil aracı
Cepheliler tahrip etti.
AKP'nin Şişli'deki Seçim
AKP'nin Şişli'deki Seçim
Koordinasyon
Merkezi tamaKoordinasyon Merkezi
men yakılırken, Kurtuluş'ta 5
ayrı seçim irtibat bürosu tahrip
edildi. Beşiktaş'taki iki seçim irtibat bürosu tamamen
tahrip edilen AKP'nin Beyoğlu'nda da yine iki seçim
irtibat bürosu kullanılamaz hale getirildi. Avcılar'da
partinin iki adet mobil (AK Nokta) aracı tahrip edildi.
Kurtuluş'taki AKP seçim bürosu molotof ve havai
fişeklerle yakıldı.
AKP, hırsızlığının bu kadar açığa çıkmasına, deşifre
olmasına rağmen hala halka yalan söylemeye devam
ediyor. Halkın iktidara karşı olan öfkesini düzen içinde
Sayı: 409
tutmak için seçimler yine bir alternatif gibi sunuluyor.
Yürüyüş
Cepheliler, tek alternatifin halkın iktidarı olduğunu söy23 Mart
leyerek, düzen partilerinin yoksul halkın mahallelerinde
2014
yalan ve demagoji yapmalarına izin vermiyor.

Ayrıca, 13 Mart günü gece devriye gezen Halk Cepheliler, Küçükarmutlu girişine asılan CHP, MHP ve
AKP bayrakları yakıldı.
Sarıgazi’de ancak polis desteğiyle çalışma yapabilen,
akrep araçlarıyla korunan AKP seçim büroları Cephe’nin
adaletinden korunamadı. Mahallede seçim büroları önünde
akrep araçlarıyla birlikte elleri sopalı nöbet tutan AKP'nin
faşistlerine Sarıgazi’de hiçbir seçim çalışması yaptırılmamaktadır. Sarıgazi'de ise 7 Mart günü Nazım Hikmet
Parkı’ndan geçmekte olan AKP’nin sesli anons otobüsü
Cepheliler tarafından durduruldu. Cepheliler şoförü indirerek mahalleden kovdu ve AKP’nin otobüsünün camlarını kırarak ateşe verdiler. Evlerinden inen halk, Cephelilere destek verdi. 8 Mart günü Sarıgazi’de Atatürk
Mahallesi üzerinde bulunan AKP seçim bürosuna Cepheliler tarafından eylem gerçekleştirildi. Silahlarla güvenlik
alan Cepheliler AKP seçim bürosu önüne gelerek faşistlerin
çalışma yaptığı büroyu molotoflarla tahrip etti ve silahlarla
havaya ateş ederek eylemi bitirdiler.
9 Mart’ta Bağcılar’da Devrimcilerin üzerine anons
arabasını süren ve bir Devrimciyi ezmeye kalkan Saadet
Partisi'nin Bağcılardaki seçim bürosu 10 Mart günü Cepheliler tarafından molotoflanarak tahrip edildi.
Seçimlerle halkın kandırılmak istenmesine karşı
sadece Cepheliler politika üretiyor. Düzen partilerinin
mahallelerimizde örgütlenmesine izin vermeyeceğiz.

AMED, BERKİN İÇİN NÖBET TUTTU
Adalet İstiyoruz! Kim İçin; Berkin İçin!
Vermeyecekler; Alacağız Yazıyoruz Tarihe; Hesap Soracağız Halkın Adaletiyle!
Diyarbakır'da (Amed) liseli ve üniversiteli öğrencilerin
Umudun Çocuğu Berkin Elvan için 11 Mart’ta Ofis
Sanat Sokağın’da başlattığı oturma eylemine 3 gün boyunca Dev-Genç’liler de katıldı. “Çocuklar Uyurken
Susulur Ölürken Değil” şiarıyla başlatılan oturma eylemi,
her akşam saat 17.00’da başlayıp 22.00’a kadar devam
etti. 18 Mart’a kadar devam eden eyleme desteğe gelen
liselilere Berkin anlatıldı.
Amed’de 12 Mart’ta Dev-Genç’liler devrimci-demokrat
kurumlara çağrı yaparak
Berkin ELVAN için meşaleli
yürüyüş ve oturma eylemi
gerçekleştirdi. Saat 17.00’da
Koşuyolu Yaşam Anıtı
önünde toplanıldı. Ardından
Ofis AZC Plaza önüne doğru yüzlerce kişiyle yürüyüş
AMED
başladı. Pencerelerden, cad-
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delerden halk Berkin için yapılan yürüyüşe destek
verirken, esnaflar ve yoldan geçenler alkışlarla destek
verip kitleyle beraber yürüyüşe katıldı. Amed Dayanışması
(Halk Cephesi-Dev-Genç, Partizan, DHF, TKP) PSAKD,
İHD ve birçok kurumun beraber gerçekleştirdiği yürüyüşün
ardından PSAKD Gazi katliamı ve Berkin için açıklama
yaptıktan sonra yarım saatlik oturma eylemi yaptı.
Amed de Dev-Genç’liler Umudun Çocuğu Berkin
için 14 Mart’ta 3.
kez yürüyüş yaptı.
Oturma eyleminin
ardından kitle ile beraber Umudun Çocuğu için 4 günden
bu yana Sanat Sokağı’nda devam
eden oturma eylemiAMED
ne desteğe gidildi.
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Ülkemizde Gençlik

Edirne

Samsun

Beyazıt’tan Gazi’ye Katleden Devlettir!

HESAP SORACAĞIZ!
16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi çıkışında devrimci öğrencilere yönelik yapılan faşist saldırı sonucunda, 7 devrimci katledilmişti. Yaşanan bu katliamın sorumlularının
devlet tarafından bilinmesine rağmen, devlet faşist katliamın üzerini
örtmeye katilleri aklamaya çalıştı.
Ancak Dev-Genç’liler yaşanan katliamı da katliamın sorumlularını da
unutmadı. Anadolu’nun dörtbir yanında Dev-Genç’liler katilleri unutmadıklarını ve hesap soracaklarını
inanç ve kararlılıkla haykırdılar.

Ankara:

Ankara'da Yüksel caddesinde Beyazıt katliamımın 36.yıl
dönümünde Dev-Gençliler katliamda
şehit düşen yoldaşlarını anmak için
eylem yaptı. Açıklamada '16 Mart
Beyazıt’tan Gazi’ye, Gazi’den Berkin'e Katleden Devlettir Hesap Soracağız' pankartı açıldı.
Beyazıt Katliamını lanetleyen sloganlar atıldıktan sonra eylem bitirildi. Eyleme 20 kişi katıldı.

Edirne: 16 Mart’ta Edirne DevGenç’liler Saraçlar Caddesi’nde yapılan dergi dağıtımı sonrası Beyazıt,
Halepçe katliamıyla ilgili bir eylem
gerçekleştirdi. Eylemde “16 Mart
1978 Beyazıt Katliamı’nı Unutmadık!
Hesabını Soracağız! Edirne DevGenç” pankartı taşındı. Okunan açıklamanın ardından atılan sloganlarla

eylem bitirildi.
17 Mart günü Dev-Genç’liler Beyazıt Katliamı’nı anmak için sinevizyon gösterimi yaptı. Program
öncesinde gelenlerle yemek yendi, çay
içildi, sohbet edildi. Ardından 16
Mart 1978’de yaşanan ve 7 devrimcinin katledildiği Beyazıt Katliamı ile
ilgili bir sinevizyon izlendi. Sonrasında katliamı yaşayan ve şehidimiz
Hatice Özen’i tanıyan bir kişinin anlatımları okundu.
Belgesel üzerine konuşulurken
kontrgerillanın, faşist terörün o dönemden bugüne devam ettiği görüldü. Faşist çetelerin ne için, kim için,
kime karşı kullanıldığı konuşuldu. Faşist çetelerin devletten bağımsız olmadığı ve söylendiği gibi sağ-sol
kavgası, derin devlet değil faşist terörün varlığından bahsedildi. Bugün
de aynı provokasyonun yaratılmak istendiği üzerine konuşuldu.
15 Mart günü Dev-Genç’liler
“Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın
Film Günleri”nin beşincisini yaptılar.
DİSK’in salonunda gerçekleşen etkinlikte “Damında Şahan Güler Zere
Belgeseli” izlendi. 10 kişinin katıldığı
film gösteriminin ardından hasta tutsaklardan, Güler Zere’den bahsedildi.
Dev-Genç’liler ayrıca tutsak öğrenciler için 5 ayrı yere “2785 Tutsak
Öğrenciye Özgürlük- DEV-GENÇ”
ile bir yere “ Berkin Elvan Ölüm-

süzdür/Dev-Genç” yazılamaları yaptılar.

Malatya: 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 devrimcinin katledildiği
ve katliam sorumlularının hala cezalandırılmadığını Malatya Dev-Genç
unutmadı ve 16 Mart saat 19.00’da bir
araya gelerek anma yaptı.
Anma saygı duruşuyla başladı.
Ardından şiir okundu ve gelen konuklara 16 Mart Katliamı’yla ilgili bir
sinevizyon izletildi. Daha sonrasında
da Gazi Katliamı ve Halepçe Katliamı’na değinildi. Program sonrasında
konuklarla 16 Mart Beyazıt ve Halepçe katliamları hakkında sohbetler
edildi.

Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

Samsun: Samsun Dev-Genç’liler
“Beyazıt'tan Gazi'ye Katleden Devlettir! Hesap Soracağız!” pankartı
altında 16 Mart’ta Süleymaniye Geçidi’nde eylem gerçekleştirdi. Eylemde okunan açıklamada “dün onlarca canımızı katledenlerle, bugün
15’inde Berkin’ i katledenler aynıdır”denildi.

Çanakkale:

16 Mart günü Çanakkale’de devletin bizzat arkasında
olduğu katliamlar halka teşhir edildi.
İlk önce Golf Çay Bahçesi’nin yanında toplanılıp İskele Meydanı’na
kadar sloganlarla gelindi ve burada
açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada
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“Eli kanlı faşist devletin katliamlarla dolu tarihinin bir örneği de 12 Mart
Gazi ve 16 Mart Beyazıt katliamlarıdır” denilerek katledilenlerin her zaman yoksul halk olduğu vurgulandı
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi’nde Gazi, Beyazıt, Halepçe
ve Gezi de katleden devlet lanetlendi. Saat 13.00’da Yunus Emre Kampüsü yemekhane önünde toplanan
devrimci ve yurtsever öğrenciler,
yemekhane önünden ana giriş kapısına kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüş “Halepçe’den Gazi’ye Beyazıt’tan Gezi’ye Mücadele Büyüyor”
pankartıyla birlikte yapılırken, giriş
kapısı üzerine asılmış olan katliamların hesabının sorulacağının yazılı
olduğu pankart altında basın açıklaması okundu. Okunan açıklamada
bugün Berkin’e kıyanlar, Haziran
Ayaklanması’nda katledenler; Gazi’de, Beyazıt’ta, Halepçe’de katledenlerdir, denilerek, devletin katliamlara devam ettiği ve katillerden er
geç hesap sorulacağı vurgulandı.
DEV-GENÇ, SYKP, GENÇ-DER,
GENÇ-SEN, BDP, DHF, SDP’nin
ortak yaptığı eyleme yaklaşık 50
kişi katıldı

İzmir: 18 Mart günü Dev-Genç’liler Ege Üniversitesi’nde masa açtılar. 6 saat açık kalan masada tutsak
öğrencilerin serbest bırakılması için
imza toplandı, aynı zamanda Grup
Günışığı’nın 20. yıl konserinin duyurusu yapıldı.
Hapishanelerdeki 2785 tutsak
öğrencinin serbest bırakılması için,
yoksulların matbaası olan duvarlara
yazılamalar yapıldı. 5 ayrı yere
“2785 Tutsak Öğrenciye Özgürlük/DEV-GENÇ” yazılamaları ya-

pıldı.
Ayrıca merkezi bir yere de Berkin Elvan için “Berkin Elvan Ölümsüzdür/DEV-GENÇ” yazılaması yapıldı. O sırada parkta bulunan çocuklar “Helal olsun size” diyerek
Berkin’e sahip çıkıp, destek verdiler.

Çanakkale

Mersin: Kazanlı’da Dev-Genç’liler 7 adet yazılama yaptı.

Kocaeli: Dev-Genç’liler; 11 Mart
günü İzmit’te Fethiye Caddesi ve
Cumhuriyet Parkı çevresinde yazılamalar yaptı. Kocaeli Dev-Genç; 17
Mart günü İzmit'in merkez mahallelerinde Berkin Elvan ve Umudun
adının olduğu 17 adet yazılama ve
tutsak öğrencilerle ilgili 7 adet şablonlu yazılama yaptı.

Çanakkale

Çanakkale Biga: 15 Mart tarihli habere göre Çanakkale Biga'da
Dev-Genç’liler, üniversite bünyesinde yer alan Halk Bilim Topluluğu’nun 15. Yılını Biga Belediyesi
Kültür Sarayı’nda, her sene düzenli
olarak da yapılan kültür şenliği ile
kutladılar.
Haziran Ayaklanması’nı ve direniş şehitlerini anlatan tiyatro gösterisi yapıldı. Zeybek ve Anadolu’nun
her yöresinden oyunların yer aldığı
halkoyunları gösterisinin, Berkin
Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz’ı ve
Gezi Direnişini anlatan slayt gösterimleri oldu. Ayrıca Çanakkale’den
gelen Grup Erbane'nin ve yıllardır
topluluğun müzik grubu olan Grup
Gündoğdu'nun Anadolu halk ezgileriyle, türküleriyle sahnede yer aldığı büyük beğeni toplayan küçük
konsere yaklaşık olarak 250 kişi katıldı.

Armutlu’da Geleneksel 4. Bağımsız Türkiye
Konseri’nin Çalışmaları Hızla Devam Ediyor...
Bu sene 4. düzenlenecek olan Bağımsız Türkiye
Konseri çalışmalarında Armutlu’nun dört bir tarafı Grup
Yorum afişleri ile donatıldı. Ayrıca konser çalışmaları öncesinde toplantı yapılarak Küçükarmutlu Mahallesi’nde
Grup Yorum konseri için çalışma yapacak komiteler oluşturuldu.
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Malatya

Eskişehir

Liseliyiz Biz

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Berkin’in Elindeki Sapan
Şimdi Tüm Liselilerin Elinde
Hepimiz birer Berkiniz! Liseliler
belki de tarihlerinde ilk kez Türkiye
çapında bu kadar yaygınlıkta eylemler yaptılar. Haziran Ayaklanması’nda
başından polisin attığı gaz fişeğiyle
vurulan ve 269 gündür direnen Berkin Elvan’a sahip çıktılar...
Türkiye çapında okullarda yapılan
eylemlerden...
- İzmir/Karataş Lisesi öğrencileri
Berkin için oturma eylemi yaptı.
Berkin için yapılan saygı duruşundan
sonra okula girmediler.
- Yüksekova: Yüksekova Lisesi
önünde bir araya gelen onlarca öğrenci, Cengiz Topel Caddesi üzerinden
Eski Cezaevi Kavşağı’na kadar yürüdü.
- Hozat: Meslek Yüksek Okulu
öğrencileri, iki gün boyunca derslere
girmedi. Dersleri yüzde 100 katılımla boykot edildi.
- İstanbul: Ahmet Sani Gezici Lisesi önünde 16 Mart’ta insan zinciri
eylemi yapıldı.
- Amed: Fatih Lisesi öğrencileri
15 Mart’ta eylem yaptı. Öğrenciler
okulda dövizler astı.
- Amed: Bismil'in liselerinde de
eylemler yapıldı.
- Antakya: Birçok lisede öğrenciler boykot ve yürüyüş yaptı.
- İstanbul: Kurtuluş Lisesi öğrencileri Berkin Elvan için oturma eylemi yaptı.

- İstanbul: Asım Ülker Lisesi'nde öğrenciler yakalarına Berkin'in
fotoğrafını astılar.
- Ankara Ege Anadolu Lisesi öğrencileri Berkin Elvan için boykot
yaptı.
- İstanbul Esenkent'te Halil Akkanat Lisesi öğrencileri, Berkin için
yürüyüş yaptı.
- İstanbul/Aslangazi İlkokulu
öğrencileri eylemler yaptı.
- Gazi Mahallesi’nde lise öğrencileri karakola dogru yürüyüş yaptılar. " katiller" diye tepki gösterdikten
sonra eylemi sonlandırdılar.
- İstanbul/Elmadağ Harbiye İlkögretim Okulu’nda çocuklar dakikalar boyunca “Berkin Elvan Ölümsüz” diye slogan attı.
- Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri Berkin için ellerinde ekmeklerle oturma eylemi yaptılar.
- İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileri oturma eylemi
yaptı.
- İzmir Mustafa Kemal Anadolu
Lisesi öğrencileri okula siyah giyerek
gitme kararı almışlar, sabah ilk derse
girmeyip Berkin için eylem yaptılar.
-Adana/Hacı Ahmet Atıl Lisesi
öğrencileri boykot yaptılar.
- Ankara/Nermin Mehmet Çekiç
Anadolu Lisesi öğrencileri Kızılay’a kadar yürüyüş yaptı.
-Sarıgazi Küçük Ülkü İlköğretim

Okulu öğrencileri yürüyüş yaptı.
- Ankara: Gölbaşı’nda öğrenciler
topluca Kızılay'a doğru yürüyüş yaptılar.
- Dersim: Birçok lisede Berkin
için yürüyüşler yaptı.
- İzmir/Bornova Mustafa Kemal
Lisesi öğrencileri Berkin’i anmak
icin yürüyüş yaptı.
- Ankara/Tuzluçayır Lisesi öğrencileri dersleri boykot ettiler.
- Ankara Kirami Refia Alemdaroğlu Lisesi öğrencileri eylem
yaptı. Eylemlerini idare engellemeye
çalıştı.
- İzmir Tevfik Fikret Lisesi:
Berkin Elvan için boykot yaptı. Öğrenciler gün boyu boykotlarına ve
oturma eylemlerine devam ettiler.
- Ankara İncirli Lisesi öğrencileri Berkin Elvan'ın şehit düştüğü gün
okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Berkin Elvan için 40 kişinin katıldığı bir insan zinciri oluşturdular.
- Ankara Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi ve Çankaya
Anadolu Lisesi öğrencileri Berkin Elvan’ın şehit düştüğü tarihte birleşerek
Seyranbağları'ndan Güvenpark'a yürüdü. 11.03.2014’te okullarında bulunan spor salonunda yapılan okul
maçı sırasında Berkin sloganları attı.
- Dersim: Moğultay Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan lise
öğrencileri, "Berkin Elvan Ölüm-
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Liseliyiz Biz
süzdür" yazılı pankart açarak Seyit
Rıza Parkı'na kadar yürüdü.
***
ÜNİVERSİTELER
- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri 'Berkin yoksa derste yok'
diyerek boykot yaptılar.
- Akdeniz Üniversitesi(Antalya) öğrencileri Berkin Elvan için iki
gün boyunca Yakut Çarşısı girişinde
oturma eylemi yapıyor.
- Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi önünde öğrenciler eylem
yaptı.
- Yeditepe Üniversitesi: Öğrenciler "Derslere girmiyoruz acımız
büyük. Berkin'in ve tüm çocukların failleri yargılanana kadar buradayız!" diyerek eylem yaptı.
- Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Fen Edebiyat Fakültesi önünde Berkin için oturma eylemi ve
boykot yaptı
Sayı: 409

Yürüyüş
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2014

- Okan Üniversitesi’nde öğrenciler Berkin ELVAN için eylem yaptı.
- İTÜ Konservatuarı Maçka
Kampüsü yemekhanesi önünde dersler Berkin Elvan için boykot edildi.
- Erzurum Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde anma yapıldı.
- Çukurova Üniversitesi’nde
anma yapıldı.
- Bilkent Üniversitesi öğrencileri fb309 Amfisi’nin adını Berkin Elvan Amfisi olarak değiştirdiklerini duyurdular.
- İstanbul Üniversitesi’nde ders
boykotu yapıldı. Öğrenciler Berkin
için yürüyüş yaptılar.
- Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri boykot yaptı.
-Gaziantep/Hasan Kalyoncu
Üniversitesi ögrencileri eylem yaptı.
- Mardin Artuklu Üniversitesi
anma yaptı.
- Edirne'de Trakya Üniversite-

HER DUVAR HALKIN MATBAASIDIR
Mersin: 14 Mart tarihli haberde Mersin Kazanlı’da
Dev-Genç’liler 7 adet yazılama yaptı. “Dev-Genç” adı
halkın matbaası olan duvarlara nakşedildi.

Samsun: Ayrıca Dev-Genç’liler Berkin Elvan’ın siluetinin olduğu şoblonlar kullanarak 30 tane “Berkin Elvan Ölümsüzdür! Hesabını Soracağız! Dev-Genç" yazılamaları yaptı.

Hikmet Sami Türk; Soluk Aldığın Her
Yerde, Karşında Bizi Göreceksin!
19 Aralık günü devletin faşist güçleri savaşa gider gibi
binlerce asker, tonlarca kimyasal gaz ve silahlarla hapishanelerde tecrite karşı direnen, bedenini ölüme yatıran halkın onurlu evlatları devrimcilere saldırmıştı.
28 devrimcinin katledildiği saldırının baş sorumlularından Hikmet Sami Türk, 13 Mart’ta İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği Hukuk konulu bir panele katıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi ve Halk Cepheliler de panelin yapılacağı yere giderek katil Hikmet
Sami Türk’ü teşhir ettiler. “Haktan hukuktan bahsedilecek bir yere Hikmet Sami Türk gelemez” denilerek katil
teşhir edildi. “19-22 Aralık şehitlerimizi asla unutmayacağız, 19- 22 Aralık Katliamı’nın sorumlularını asla unutmayacağız!” denildi. Daha sonra panel sloganlarla terk edildi ve bina önünde basın açıklaması okundu.
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si Tıp Fakültesi anma yaptı.
-Uşak Üniversitesi'ne yaklaşık
300 kişilik öğrenci grubu anma eylemi
yaptı.
- Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi bir grup, Berkin Elvan
için yürüyüş yaptı.
- Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletme Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Atatürk
Anıtı önünde oturma eylemi yaptı.
- Ereğli ilçesinde BEÜ Ereğli
Eğitim Fakültesi öğrencileri eylem
yaptı.
- Şırnak Üniversitesi’nde duran
adam eylemi düzenlendi. Tek kişiyle başlayan eylem dersten çıkan öğrencilerin alkışlarıyla çoğaldı.
Bunların dışında da hemen bütün
illerde, okullarda Berkin elvan eylemlerle anıldı.

Erzincan: 17 Mart’ta Halk Cepheliler tarafından Erzincan’da 3 adet Berkin Elvan ve Cephe yazılamaları yapıldı.

Balıkesir: Balıkesir’de 12-13 Mart’ta

Dev-Genç’liler tarafından Kasaplar ve Sütçüler mahallelerinde,
Plevne ve Bahçelievler’de 5 tane Berkin Elvan şablonu
ve “12 Mart Şehitleri Ölümsüzdür”, “Berkin Elvan’ın Hesabını Soracağız” yazılamaları yapıldı.

Yozlaşmaya Karşı
Bayrağımızdır Hasan Feritler
Yozlaşmaya karşı bayrağımız olan Hasan Ferit'in dedesi Mustafa Dede 7 Mart’ta Ankara’da Ankaragücü taraftarları ile buluştu. Öncelikle Mustafa Dede'ye başsağlığı
dilendi. Ardından soru cevap ile başlayan konuşma sohbet şeklinde devam etti.
Sohbette Hasan Ferit'in çocukluğundan, gençliğinden,
mahalledeki çalışmalarından, kentsel dönüşüm ile ilgili yaptığı çalışmalardan, Haziran Ayaklanmas’ında forumlarda
yaptığı konuşmalardan, örgütlülüğünden söz edildi. Taraftarlar Mustafa Dedeye dönem dönem çıkardıkları İmalat-ı
Harbiye/Sokak isimli fanzinlerinden hediye verdi. Yaklaşık
2 saat süren sohbetin ardından hep birlikte ''Çetelere Karşı Birleşelim” isimli video izlendi. 20 kişinin katıldığı sohbet Ankara Mamak'ta 23 Mart'ta yozlaşmaya karşı gerçekleştirilecek yürüyüşte buluşma sözü verilerek bitirildi.
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GRUP YORUM HALKTIR SUSTURAMADINIZ,

ASLA SUSTURAMAYACAKSINIZ!

Grup Yorum Açlık Grevi Günlüğü
4 Mart Salı 19. gün

zarlarda tezgah açan pazarcılar geldi. Dostlarımız 24
saat açlık grevi ile destek verdiler.

Cihan ve İbrahim açlık grevine ara verdi, Ankara
konserine gittiler... Hüsnü Yıldız başladı açlık grevine...
Kurtuluş’tan, Üsküdar’dan ve Şişli’den her gün gelen
konuklarımız geldiler... Bursa'dan bir tutsak yakınımız
ziyaretimize geldi. Türkülerimizi söyledik. Ankara'da Sakarya caddesinde 24 saatlik destek açlık grevi başladı.

7 Mart Cuma 22. gün

5 Mart Çarşamba 20. gün
Sultangazi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri
bir günlük destek açlık grevine başladı. Bağcılar’dan bir
dostumuz iki gün destek açlık grevi yaptı. Kazova direnişiyle birlikte tanıştığımız Öteki Kültür Sanat Merkezi
iki günlük destek açlık grevine başladı. Türkülerimizi
birlikte çaldık söyledik. Kalabalık bir grupla açlık grevi
sürüyor. On dokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi camlarından saat 12.00'de asılan “Devrimci Sanat
Engellenemez, Grup Yorum Halktır Susturulamaz-DevGenç” imzalı pankart ile 29 yıldır hiç susmayan halkın
haklı sesi Grup Yorum selamlandı. Ankara'da Sakarya
Caddesi'nde 24 saatlik oturma eylemi bugün bitti..
Venezüella konsolosluğu, Chavez için bir program düzenliyor, Yorum da davetli. Konser verdik. Aynı gün İdil
Kültür Merkezi önünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
günü için bir fotoğraf sergisi açıldı... Destek mesajları
gelmeye devam ediyor; "kimse sesinizi kesemez ne zindanlar
ne baskılar böyle dostlarınız olduğu sürece. Teşekkürler
Grup YORUM" Beşiktaş'ın taraftar grubu Halkın Takımı
ziyaretimize geldi, atkı hediye ettiler... "Bir Fenerbahçeli
olarak Çarşı ile gurur duyurum. Grup Yorum Candır Can",
"sizin zılgıtlarınızla, doğan bebekler şimdi (20) yaşındalar.
Sizler birer ömürsünüz. Dimdik yaşayan!"

6 Mart Perşembe 21. gün
Sabah erkenden İstanbul'un büyük semtlerindeki pa-

Açlık Grevinin 22. Günü… Bu hafta sonu 8 Mart
coşkusu yaşanacak ve biz de güne bu coşkuyla başlıyoruz.
Bu sabah Caner de bir haftalık açlık grevine başladı. İbrahim ise Ali ve Caner’le birlikte üç gün daha açlık grevinde… Yunanistan Halkın Sesi telefonla aradı. Açlık
grevi başladığı günden itibaren Yunanistan’daki dostlarımız
bizi yalnız bırakmadı. Direnişimizi önümüzdeki hafta
başında Beyoğlu İstiklal Caddes’inde bulunan Divriği
Kültür Derneği’ne taşıyacağız. Bir de büyük yürüyüş
çağrımız oluyor dostlarımıza: 14 Martta Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyeceğiz. Bir
internet afişi hazırlayıp hemen duyuruyoruz. Gece Berkin
Elvan’ın sağlık durumunun kötüleştiğine dair haber alıyoruz. Aylardır bir yanımız hep Berkin… Dışarıdaki
Yorumcular’dan haberler alıyoruz. Hemen hastaneye
koştuklarını, bazı sanatçılarla beraber Berkin’in durumunu
öğrenmeye gittiklerini öğreniyoruz.

Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

8 Mart Cumartesi 23. gün
Haftalardır kurak geçen hava bu sabah yağmurla karşılıyor bizi. Sabah ilk işimiz hastanedeki arkadaşlarımızı
aramak oluyor. Berkin’in durumunun iyi olmadığını öğreniyoruz. Zaten gün boyu ziyaretimize gelen herkes ya
hastaneye Berkin’in yanına gidiyor ya da onun yanından
geliyor. Bursa’dan yaklaşık yirmi kişilik bir Grup Yorum
dinleyicisi ziyaret ediyor bizi.

9 Mart Pazar 24. gün
Bugün Diren-Kazova’daki son günümüz. FOSEM
çalışanları saat 9.30’dan itibaren Diren Kazova’ya gelmeye
başladılar. Zaten her gün yanımızda olan arkadaşlarımız
bugün toplantı yapmak için gelmişler Kazova’ya. Direniş
boyunca Kazova’yı kimi buluşmalarla, toplantılarla pay-
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laştık. Ali Okmeydanı SSK’ya
gitti, Berkin için nöbet tutan ailesi
ve yoldaşlarını ziyaret etti.
Saat 13’te yaklaşık kırk kişilik
Beşiktaş Çarşı grubu direnişimize
destek vermeye geldiler. Gözümüz
kulağımız Okmeydanı Hastanesinde.

10 Mart Pazartesi 25. gün
Sabaha Okmeydanı SSK Hastanesi’nin bahçesinde bekleyen
kitleye polisin saldırdığı haberiyle
uyandık. Açlık grevinde bugün
İbrahim nöbeti Ayfer’e devrediyor.
Ayfer öğleden sonra Kazova’ya
gelip önlüğünü giyiyor. Şimdi Ali
ve Caner’in yanında o da var. Bugün 25. gün Ali’nin sağlığı yerinde.
Sıvı, şeker, tuz… Hepsini düzenli
alıyor. Diğer Yorumcular için de
aynı şey geçerli. Bu akşam geç
saatlerde Gazi Pir Sultan Cemevi’nden konuklarımız vardı.
Sayı: 409

Yürüyüş
23 Mart
2014

11 Mart Salı 26. gün
Sabah saat 7.00’da kaybettik
on beşinde fidanımızı, Berkin Elvan’ı… Haziran Ayaklanması’nın
şehidi hepimizin içinde hüzünle
karışık bir öfke bıraktı giderken.
Okmeydanı yanıyor. Caner ve Ayfer sırayla Okmeydanı’na gidiyor.
Selma, İnan, Muharrem, Seçkin
cemevindeler. Kimisi Berkin’in
ailesinin yanında, kimisi cenazenin
Adli Tıp’tan getirilmesini bekliyor.
İdil’de ise yoğun bir çalışma var.
Cihan, Dilan, İbrahim ve Caner
de stüdyoda Berkin için önceden
hazırlanan bir şarkı üzerinde çalışıyorlar. Yetişirse bir klip hazırlayıp bugün internete koyacaklar.
Şarkı bitiyor ve küçük bir klip
hazırlanıyor. Okmeydanı sokakları
ise halkın denetiminde… Okmeydanı’na gidenler, dönenler, açlık
grevini de ziyarete geliyorlar, Kartal’dan, Anadolu Yakası’ndan dostlarımız geldiler.

12 Mart Çarşamba 27.gün
Yorumcular’ın hepsi cenazede
bir işin ucundan tutuyorlar. Öğleye
doğru binler, on binler oldu, yüzbinler oldu...
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Grup Yorum, 32 Gün Süren
Açlık Grevini Sonlandırdı
Yurt dışı çıkış yasaklarını ve sanatçılar
üzerindeki baskıların son bulması için
14 Şubat tarihinde bir aylık açlık grevine
başlayan Grup Yorum elemanları 17
Mart’ta İstiklal Caddesi Suriye Pasajı
önünde yaptıkları eylemle açlık grevini
sonlandırdıklarını duyurdu.
Açlık grevini sonlandıran açıklamada
önce Grup Yorum elemanı Cihan Keşkek
söz aldı. Keşkek, açlık grevi direnişinin
zorunluluğu ve sıradan bir eylem olmadığını vurguladı. Ardından bir ay kesintisiz
açlık grevinde olan Ali Aracı ise aydın
ve sanatçıların basın açıklamaları dışında
meşru zeminde farklı eylemlerle de haklarını araması gerektiğini söyledi. Yapılan
konuşmaların ardından yorum şarkıları
ile eylem sonlandırıldı.
Çanakkale, Grup Gündoğdu üyeleri
15 Mart’ta saat 15.00’da Çanakkale
İskele meydanında Grup Yorum'a 24 saatlik destek açlık grevi başladı. Bir günlük
açlık grevinde sürekli Yorum türküleriyle
halaylar çekildi ve onları destekleyen
sloganlar atıldı.
İstanbul
14 Mart Cuma günü Grup Yorum’ un
açlık grevini devam ettirdiği İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Divriği Kültür
Derneği önünde saat 13.00’da TAYAD’lı
Aileler, yaptıkları eylemle Grup Yorum
için 2 günlük açlık grevine başladıklarını
halka duyurdu. Yorum’a destek sloganlarının atıldığı eyleme 20 kişi katıldı.
Eylem sonrasında TAYAD’lı Aileler 3
kişi olarak 2 gün sürecek destek açlık
grevine başladı. Devrimci Memur Hareketi
de destek açlık grevinin 2. günündeydi
ve yapılan eyleme destek verdi.
Kamu Emekçileri Cephesi, 13 Mart
günü saat 17.30’da Grup Yorum’un açlık
grevini sürdürdüğü İstiklal Caddesi’nde
bulunan Divriği Kültür Merkezi önünde
basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını
Kamu Emekçileri Cephesi adına Akman
Şimşek okudu.
Basın açıklamasında aralarında KESK
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Akman
Şimşek’in de bulunduğu Kamu Emekçileri
Cepheliler’in Grup Yorum’a destek için

3 günlük açlık grevine başladıkları duyuruldu. Eylem bir gün önce toprağa verilen Haziran Ayaklanması şehidi Berkin
Elvan’ı anarak başladı. Halkın öğretmenleri, doktorları, hemşireleri, vergi memurları, belediye emekçileri olarak halkla
birlikte mücadele edeceklerini ifade ettiler.
Basın açıklamasından sonra Grup Yorum’un neden açlık grevi yaptığını anlattığı
bildiriler halka dağıtıldı.
Tekirdağ, Tekirdağ'da Grup Yorum'un
açlık grevine destek vermek amacıyla
Tekirdağ Halk Komitesi tarafından eylem
düzenlendi. Yapılan açıklamada faşist
AKP'nin devrimci sanat üzerindeki baskıları halka anlatıldı. Katil AKP'nin Grup
Yorum elemanlarına verdiği keyfi yurt
dışına çıkma yasakları protesto edildi.
Yapılan basın açıklamasından sonra yarım
saatlik oturma eylemi yapıldı. Aynı içerikte
sloganlar atıldıktan sonra eylem sona
erdi. Eyleme 40 kişi katıldı.
Dersim, 16 Mart'da, Dersim Grup
Yorum Korosu, Grup Yorum’un üzerindeki
baskılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Baskılar hep direnişlere
gebedir ve direnişler kahramanları doğurur.
12 Eylül faşizmi de Grup Yorum’u doğurdu. Koskoca bir halkın türkülerini
yapmak bilek ister, yürek isterdi. 29 yıl
boyunca bir gün bir saat bile durmadan
yaptı bunu Grup Yorum.”
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KEC

Çanakkale

DİSK; DİRENEN ÜYELERİNE SAHİP ÇIKMAK YERİNE, DİRENİŞİ SESSİZLİĞE BOĞARAK,
ÜYELERİNE SAHİP ÇIKMAYARAK PATRON SENDİKACILIĞI YAPTIKLARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER!

GREİF İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ; NE PATRON
SENDİKACILIĞI YAPAN DİSK YÖNETİMİ NE DE GREİF
PATRONLARI TESLİM ALAMAYACAK!
DİRENENLER KAZANACAK; GREİF İŞÇİLERİ KAZANACAK! BİZ KAZANACAĞIZ!
Greif işçileri haftalardır direniyor.
Patronun toplu sözleşme görüşmelerindeki dayatmalarına karşı fabrikayı
işgal eden Greif işçileri, tüm saldırılara
rağmen direnişlerini ilk gün ki heyecan
ve coşkuyla sürdürüyorlar.
DİSK/Tekstil üyesi olan Greif işçileri sadece patrona karşı değil, üye
olduğu DİSK'e karşı da direniyorlar.
Kendilerine sahip çıkmayan
DİSK'e karşı, DİSK'i göreve çağırıyor,
patron sendikacılığını teşhir ediyor...
Greif'in 16 Mart tarihinde elimize
ulaşan açıklamalarında son duruma
ilişkin şunları söylediler;
"Onurlu mücadelemizi kırmak için
GREİF yönetimi ve uşakları kirli oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Direnişimizin 33. gününde GREİF yönetiminin ve DİSK Tekstil yönetiminin
kirli hesapları ve saldırısı ile karşı
karşıya kaldık. Örgütlü gücümüzle bu
saldırıyı da boşa düşürdük. Fakat biz
şunu biliyoruz ki haklı ve onurlu direnişimizi kırmak için bu tarz oyunlar ve
saldırılar son bulmayacaktır. Sınıf düşmanlarımız her geldiğinde aynı cevabı
alacaktır.
Direnişimizin 33. günündeki saldırıya dair açıklığa kavuşturulması gereken bazı yanlar olduğu ortadadır.
Özellikle GREİF'in 45 taşeron firmasından biri gibi davranan DİSK Tekstil
yönetiminin yaptığı yazılı açıklamayla
kamuoyunda yaratılmaya çalışılan bilgi
kirliliğini ortadan kaldırmak için bu
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Saldırıya dair ön bilgi...
Kirli provakasyondan bir önceki
akşam GREİF yönetimi ve GREİF
taşeron patronlarının direnişimize
karşı kirli bir saldırı içerisinde olduğu
haberine ulaştık. Durum hakkında
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerke-

zoğlu'nu arayarak durum hakkında
bilgi verdik. Böyle bir saldırıda
DİSK'in yanımızda olması gerektigini
ifade ettik ve görüşmeyi sonlandırdık.
Aynı gün GREİF yönetimi, DİSK
Tekstil İstanbul Şube Başkanı ile fabrikaya gelerek “işçilerle toplantı yapmak
istiyoruz” haberini gönderdi. Cuma sabahı Hadımköy Fabrika Komitesi olarak,
GREİF yönetiminin görüşme teklifini
konuşurken taşeron patronların öncülüğünde silahlı ve sopalı bir gurubun
fabrikaya 200 metre yakında bulunan
benzin istasyonunda toplandığı haberini
aldık. Bunun üzerine hızlıca görev dağılımı yaparak fabrikamızı korumak
için hazırlandık. Aynı zamanda DİSK
Tekstil yöneticilerini ve DİSK Genel
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nu aradık.
Durum hakkında bilgi verdik. Saldırı
karşısında direnişimizin sahiplenilmesini
istedik. DİSK Tekstil yönetimi sürecin
başından beri direnişimiz karşısında takındığı direniş kırıcı rolünü sürdürdü.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise kendisini aradığımızda
GREİF yönetimi ile görüşme halinde
olduklarını, Süleyman Çelebi'nin fabrikaya gelmek üzere olduğunu, kendilerinin de toplantı sonrası yola çıkarak fabrikaya geleceğini ifade etti.
Keza Süleyman Çelebi geldi. Fakat
DİSK yönetimi adına hiç kimseyi direniş alanımızda görmedik. Bilgi almak
için dahi aramadılar. GREİF yönetiminin (DİSK Tekstil yönetiminin bilgisi
ve desteği ile olduğuna dair sayısızca
kanıtın ortada olduğu) saldırı girişimi,
örgütlü gücümüzle boşa düşürüldüğünde dahi durum hakkında bilgi almak
için arama ihtiyacı duymadılar. Sonradan anladık ki direnişçi işçilere itibar
etmek yerine GREİF yönetimine ve
taşeron patronlara itibar etmeyi tercih

etmişlerdir."
Yine açıklamanın devamında DİSK
yönetimini teşhir eden GREİF işçileri,
onurlu işgallerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak şu şekilde
açıklamlarına devam ettiler...
Bizler artık sendika bürokratlarına
direnişimize destek olmaları çağrısı
yapmıyoruz. DİSK ve DİSK Tekstil
yöneticilerine 35 gündür çağrı yaptık.
Direnişimiz karşısında en ufak bir
adım dahi atmadılar. Bizi kazanıma
götürecek kendi gücümüz ve sınıf
kardeşlerimizin desteğidir.
Bunun için başta fiili meşru mücadele
ile sokaklarda kurulan konfederasyonumuz DİSK'in gerçek sahibi olan işçi
kardeşlerimize direnişimizle aktif dayanışma çağrısı yapıyoruz. Biz bu köleliği ancak birlikte sonlandırabiliriz.
DİSK'in değerlerini ayaklar altına alanlara ancak tabandan birliğimizi sağlayarak dur diyebiliriz. Bugün GREİF'e
sahip çıkmak sokaklarda kurulan
DİSK'in mücadele değerlerine sahip
çıkmaktır. Fiili meşru mücadele değerlerini yaratırken ölümsüzleşen işçi önderlerinin mirasına sahip çıkmaktır.
Bugün GREİF'e sahip çıkmak sınıf
mücadelesini ve DİSK'i patronların
yasalarına hapsederek ehlileştirenlere,
değersizleştirenlere karşı Kavel'in,
15-16 Haziran'ın, Alpagut'un vb. mücadele değerlerini yaşatmaktır.
Bugün GREİF direnişi, DİSK'tir.
DİSK ise tabandan iradesini açığa
çıkarmış işçilerdir. Bunun için DİSK'e
bağlı sendikalarda örgütlü olan işçiler
GREİF direnişini sahiplenmeli, GREİF
kazanırsa işçi sınıfı ve DİSK kazanır
anlayışı ile hareket etmelidir.
Yaşasın onurlu işgalimiz,
Yaşasın işçi sınıfının DİSK'i, kahrolsun bürokratların DİSK'İ"
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Direnen Kazanır, Direnmeyen Çürür
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Kazova işçileri yaklaşık bir yıl süren
direnişleri sonucunda kooperatifleştikleri ve üretimlerini satmak için açtıkları
“Diren Kazova” mağazasında daha
uzun süre ve daha çok üretim sergilemek
için düzenledikleri dayanışma gecesi 16
Mart’ta gerçekleşti.
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde hazırlanan fuaye alanına Boran Yayıncılık, TAYAD, Van konteynır kentte emeği ile üreten kadınlar, şair Duygu Çivi,
Dev-Genç’liler, çeşitli ressamlar masalar
ve resim sergileri açarak Kazova işçilerine destek oldu.
Program, saat 14.00’da Tiyatro Simurg’un Roboski Katliamı’nı anlattığı
oyun ile başladı.
Saat 17.00’a kadar yapılacak tüm etkinliklerin fuaye alanında yapılacağının
duyurulmasının ardından direnen ve
direnerek kazanmış olan işçiler ile Devrimci İşçi Hareketi’nin konuşmacı olduğu panel gerçekleşti. Panelde sözü
Rozateks işçilerinden Meral Özyürek,
BELTAŞ işçilerinden Rıdvan Çalışkan, hala direnişe devam eden Senapa
Stampa işçisi Salih Savaş ve Goldaş işçisi Caner Akbıyık, BEDAŞ işçisi Ali
Çakır, Kazova işçisi Bülent Ünal, Şişli Belediyesi işçilerinden Savaş Doğan
ve tek başına direnerek kazanan Türkan
Albayrak aldı. Hepsinin direnişlerinden
çıkarttığı sonuç ise insanların hakları için
mücadele etmesi ve kazanmak için direnmesi gerektiğiydi. Bu sonucu Türkan
Albayrak şu cümle ile özetledi; “Direnen kazanır, direnmeyen çürür” dedi.
Yapılan panelden sonra Hatay Samandağ’dan gelen ve Kazova işçileriyle
dayanışmak için fuaye alanında imza
masası da açmış olan şair Duygu Çivi

DİH’in oluşturduğu Direnen İşçi Kokendi şiirlerinden okudu.
rosu, Grup Emeğe Ezgi, Aylin Yılmaz,
Fuaye alanında yapılan etkinlikler
boyunca Tiyatro Simurg ABD’de komHilmi Yarayıcı, İlkay Akkaya, İdil Halk
plo sonucu tutuklanan ve katledilen
Tiyatrosu, Efkan Şeşen, şair Duygu
Rosenbergler’in öyküsünün ve 2009 yıÇivi, Ötekiler Müzik Topluluğu, Ortalında Ayamama Deresi’nin taşması sodirek Tiyatrosu ve Tiyatro Simurg, Kanucunda ölen 7 işçi kadının, 7 emekçizova işçileri ile dayanışmak için genin anlatıldığı iki oyun sergilendi.
lenlerle birlikte oldu. Ortadirek Tiyatİdil Halk Tiyatrosu da Kazova işçirosu oyununda Haziran Ayaklanması ve
lerini anlattığı oyunları ile fuaye alaBerkin Elvan’ı anlatırken, Tiyatro Sinında işçilerle birlikte oldu.
murg ise Şeyh Bedrettin’in hayatından
Kültür merkezinin salonunda devam
bir kesit canlandırdı.
eden programın açılış konuşmasında
Programın sonunda ise sahneye
“Selam olsun işçi sınıfının umudu olan
Grup Yorum çıktı. Grup Yorum hareketli
Devrimci İşçi Hareketi’ne... Umudun Çoparçalar söyleyeceğini belirterek devcuğu Berkin Elvan’a and olsun ki hesarimcilerin üzerlerine bombalar yağarken
bı mahşere kalmayacak” denilerek Dev19 Aralık Katliamı’nda dahi halaylar
rimci İşçi Hareketi çalışmalarında emeçektiğini söyleyerek direniş halaylarıği geçmiş olan Bedii Cengiz ile İbrahim
nı söyledi. “Haklıyız Kazanacağız”
Erdoğan ve Haziran Ayaklanması şehitmarşının söylenmesiyle gece sona erdi.
leri başta olmak
üzere tüm devrim şehitleri için
saygı duruşunda
bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından
Devrimci İşçi
Hareketi adına
Behiç Aşçı söz
aldı. Sanat Meclisi adına söz
alan Cihan Keşkek ise işçi sınıfının direnişlerini selamladı.
Yapılan konuşmaların ar12-15 Mart’ta Esenyurt Kuruçeşme’de, Hadımköy yolu üzedından Hakan rinde, İstiklal Mahhallesi fabrika çevresinde, Bağcılar ve ŞişYeşilyurt, şair li’de Devrimci İşçi Hareketi’nin “direnen kazanır”afişleri
İbrahim Karaca, asıldı, masalar açıldı.

DİRENEN KAZANIR, KAZANACAĞIZ
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İşçi Meclislerinde Birleşelim,
Örgütlenelim, Kazanalım
Devrimci İşçi Hareketi 9 Mart’ta Galatasaray Lisesi önünde bir eylem gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Hareketi, İşçi
Meclislerini kurma, meclislerde örgütlenme kampanyası başlattığını açıkladı. DİH’liler eylemde "Açlığa, Pahalılığa, İşsizliğe, Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya Karşı İşçi Meclislerinde Örgütlenelim" yazılı pankart açtı.
Eylemde DİH adına yapılan açıklamada “düzen patronların düzenidir’ denilerek işçilere örgütlenmenin zorunluluğu anlatıldı örgütlenme çağrısı yapıldı. Eylemin ardından DİH’liler Galatasaray Lisesi önünde 16 Mart günü
yapacakları ‘Direnen Kazanır’ gecesinin çağrı bildirilerini
dağıttılar.

Film Gösterimlerinde Buluşalım
15 Mart’ta Ankara +İvme Dergisi Bürosu’nda Halkın
Mühendis Mimarları tarafından "Sarıya Boya" filminin gösterimi yapıldı. 3 saat süren film gösterimine 9 kişi katıldı.
Liseliler Komitesi de 9 Mart'ta İstanbul Sarıgazi
Haklar Derneği'nde "Suç Ordusu" adlı filmi izledi. Film
gösterimine 20 kişi katıldı.

Susma Haykır Taşerona Başkaldır!
MİGROS mağazalarının depo bölümünde faaliyet gösteren Ceva Lojistik ve Mbm Taşımacılık ve Üst Grup’ta DGD
– SEN isimli sendika kurma çalışmalarını yürüttükleri için
işten atılmıştı. Atılan işçiler 6 Mart’ta İstanbul Kartal Adliyesi önünde eylem yaptı. Okunan açıklamada şunlara yer
verildi:” “… Bizleri yönetenler sürekli yeni yasalar yapıyorlar ve bu yasaları takdim ederken hepimizin özgürlüğü,
eşitliği ve gelecek güvencesi için yapıldığını söylüyorlar. Ancak uygulamada görüyoruz ki bu yasalar daha çok güçlüler için yapılıyor. Sendika kurmak ve sendikalara üye olmayı
bizler Anayasal bir hak olarak biliyorduk. Ama öyle değilmiş. Direnişimiz patronları korkutuyor, işçilere güç veriyor.
Tüm dünyaya sendika ve işçi düşmanı MİGROS ve yeni taşeronu ÜST GRUP’U teşhir etmeye devam edeceğiz” denildi. Eylem “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız! Susma Haykır Taşerona Başkaldır!” sloganlarıyla bitirildi. Devrimci
İşçi Hareketi de katıldı.

Van Halkı:
Üşüyoruz, Sesimizi
Duyan Var mı?
2,5 yıl önce yaşanan depremden bu yana konut sorunları çözülmeyen Van'daki depremzedeler seslerini bir nebze duyurabilmek
için Van’dan İstanbul’a kadar geldi. Van Anadolu Konteynır Kent
Sakinleri Temsilcileri, 19 Mart günü Galatasaray Lisesi’nin önünde sorunlarının çözümü için eylem yaptılar. Halk Cephesi’nin destek verdiği eylemde temsilcilerden Ali Ahi basına bir açıklama
yaptı. Ahi, Van’da yaşadıkları soruları anlatıp bunlara bir çözüm
bulunmasını söyleyerek anayasal hakları olan barınma hakkını
istediklerini vurguladı. Ayrıca Ahi “Bu sorunlarımız çözüme kavuşturulmazsa şu anda konteyner kentin bulunduğu alanı daha yaşanılabilir bir alan haline getirir ve orayı kesinlikle terk etmeyiz,
direniriz” dedi.
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DİH Emekçi Kadınların Sesidir
Diren Kazova-DİH 10 Mart’ta Özel Arel Üniversitesi’nde
düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü programına
katıldı. Kalabalık bir kitlenin katıldığı program Devrimci İşçi
Hareketi’nin yayınladığı mesajla başladı.
Dünya ve Türkiye kadın önderlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Kazova işçisi Nurten Yaman Kazova sürecini anlatarak mücadelelerini ve dayanışma örneklerini sundu. Programın sonunda AREL öğrencileri tarafından Nurten Yaman’a
bir plaket verildi.

Dayanışma Büyütür Her Alanda
Dayanışmayı Büyütelim
Halkın Mühendis Mimarları halkın sorunlarına sahip çıkmak
halkla birlikte olmak daha kolay ulaşabilmek için karavan almak için kampanya başlatmıştı. Bununla ilgili 19 Mart’ta yapılan yazılı açıklamada ocak ayında başlattıkları kampanyayı
6 Mart’ta karavanı aldıktan sonra sonlandırdıklarını. Bu kampanya destek olanların tümüne teşekkür ettiklerini belirttiler. Açıklamanın sonunda Bu bilinçle söz bitti sıra eylemde demiştik, bu
sözümüzün hakkını vermeye, tüm bilgi ve tecrübemizi yalnızca halkın çıkarları için kullanmaya devam edeceğiz. Bu ruh halini bizimle paylaşan tüm dostlarımızı Halkın Mühendis Mimarlarının saflarında mücadele etmeye çağırıyoruz.” denilerek
açıklama bitirildi.

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN VERMELİYİZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
30

M art - 0 5

N i s an

31 Mart 1998ʼde Ege Bölgesiʼnde gözaltına alındılar. Gözaltına alındıkları kabul
edilmedi. Kaybedildiler. Yaklaşık bir yıl sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal adlı
kontrgerilla elemanı, dört devrimcinin Foçaʼdaki askeri birliklerde işkence yapıldıktan
sonra, kolları, bacakları kırılmış olarak bir
Neslihan USLU
Metin ANDAÇ tekneye konulduklarını ve teknenin Seferihisar açıklarında bombayla batırıldığını
açıkladı.
Neslihan Uslu (Hayat), 1968, BoluDüzce Çilimli Beldesi doğumludur. Gürcüʼydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesiʼnde DevGenç'li oldu. İYÖ-DER kurucularındandı.
Gençlik örgütlenmesinde bölgesel soMehmet Ali
Hasan AYDOĞAN
rumluluklar üstlendi.
MANDAL
Metin Andaç, Bergamaʼda bir çiftçiydi. "Siyanürcü Şirket"i Bergamaʼdan söküp atma mücadelesinin önderlerinden biriydi. '80 öncesinde TARİŞ Direnişi'nin militanlarındandır. '90'dan sonra İzmir İşçi Hareketi gazetesinin temsilciliğini üstlendi.
Mehmet Ali Mandal, 1958ʼde İzmir Menemen-Aliağa'da doğdu.
1974ʼde işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 1984ʼde Yunanistan'da örgütlü mücadeleye katıldı. Her türlü göreve hazırdı ve ülkesine koştu.
Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğumludur. Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaştayken başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler aldı.

Bülent ÜLKÜ

Kadir Bülent Ülkü, 1964 yılında Ankaraʼda doğdu. Devrimci düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursaʼda Körfeze Bakış gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. İşçi
alanında sorumluluklar üstlendi. Polis tarafından kaçırıldı
ve 31 Mart 1992ʼde Uludağ yolunda işkence yapılmış ve
başından vurulmuş olarak bulundu.

Hasan Ateş, devrimci hareketin işçi alanındaki örgütlülüğü içinde yer alıyordu. Eczacıbaşı İlaç Fabrikasıʼnda
ilk grevi örgütleyenlerdendi. 4 Nisan 1977 gecesi, grev
nöbeti sırasında faşistler tarafından katledildi.

Hasan ATEŞ

Ümit GÜNGER

Ümit Günger, 1972 Artvin'in Şavşat İlçesi Kayadibi
Köyü doğumlu. 1990'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencisiyken DEV-GENÇ saflarında yer
aldı. Kısa bir tutsaklık yaşadı. Temmuz 1991'de illegal
alanda mücadelesini sürdürdü. Ardından bir savaşçı oldu.
23 Nisan 1993ʼte gözaltına alınarak tutuklandı. 9. Ölüm
Orucu Ekibi direnişçisi oldu. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde
31 Mart 2004 günü bedenini tutuşturup zulmü yere sererek şehit düştü.

“Hareketimiz tüm güzelliklerin, erdemlerin,
değer ve geleneklerin, kahramanlıkların
toplandığı bir aile. Bu ailenin bir savaşçısı
olmaktan gurur duyuyorum.”
Ümit Günger

Mustafa Işık, cuntaya karşı mücadeleyi sürdüren devrimcilerdendi. Gözaltına alınıp işkence yapıldıktan sonra,
3 Nisan 1981ʼde İstanbul Küçükköyʼe
götürülüp, kurşuna dizilerek katledildi.

Mustafa IŞIK

Kemal KARACA

Kemal Karaca, Kırklareliʼnin Pehlivanköy İlçesiʼnde doğdu. Babaeski Demokratik Kültür Derneğiʼnin kurucularındandır. Mücadelesini İstanbulʼda sürdürüyordu. 4 Nisan 1977ʼde bir sol
grup tarafından İstanbulʼda pusuda
katledildi.

Meryem Altun, 5. Ölüm Orucu Ekibi
direnişçisiydi. 31 Mart 2002ʼde direnişin
90. şehidi olarak Sağmalcılar Devlet
Hastanesi'nde şehit düştü. Meryem,
18 Ağustos 1976ʼda İstanbulʼun gecekondularından 1 Mayıs Mahallesiʼnde
doğdu. Ümraniye Lisesiʼndeyken genMeryem ALTUN çliğin mücadelesi içinde yer aldı. Ağabeyi Kahraman Altun, emperyalizme karşı bir eylemde şehit düşmüştü. Ağabeyinin bayrağını
devralıp kavgasını sürdürdü. 1991 sonlarında İngiltereʼye götürüldü ve 7 yıl orada yaşadı. Yurtdışında da
mücadeleden uzak kalmadı. Ve bunun sonucunda İngiltereʼnin tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem
1998ʼde Türkiyeʼye döndü. Tutsak düştü. Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

Çok uzak b ir
liman k entindeyiz
Çok uzak lardan geldik
Çok uzak lara gideceğiz
Ve fak at
Bu bir liman öyküsü de ğil
Denizlerin ve
ser üve nciler in türküsü
"Yarın bizimdir"
diyenler in öyküsü
Bu bizim öyk ümüz
Gerçeğin
Gerçeğin yalın kılınç öyküsü
Mar t 2004
Ümit G ünger

Bedii Cengiz SPB üyesiydiler.
4 Nisan 1995ʼte Gaziantepʼte
ölüm mangaları tarafından katledildiler. 1962 Dersim doğumlu
Hüseyin Coşkun, 1976ʼda devrimci mücadeleye katıldı. 1985
sonrası İzmir ve Ege yöresinde
Hüseyin COŞKUN
Demet TANER görevler aldı. Kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 1993ʼte Gaziantep
sorumluluğunun yanında, Bedii Cengiz Silahlı Propaganda Birliğiʼnin komutanlığını üstlendi.
1971 Antep doğumlu Demet TANER, İzmirʼde üniversitede
Dev-Gençʼli oldu. 1992ʼde Ege TÖDEF Temsilciliği yaptı. İlerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin sorumluluğunu
üstlendi. Daha sonra bir savaşçı olarak görev aldı.

Selim Mehmet
YÜCEL

1956 Çanakkale doğumlu olan Selim Mehmet Yücel, İstanbul Maliye Muhasebe Yüksek
Okulu öğrencisiyken mücadeleye katıldı. İstanbul
Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu. SDB üyesi olarak mücadelesini sürdürdü. 3 Nisan
1981ʼde İstanbul Kadıköyʼde, cadde ortasında
polis tarafından katledildi.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı anlatıyor:
“DEMET TANER; Bir inşaat ustası”
‘92 yılında İzmir'de gecekondu yıkımları vardı. Gündüzleri
TÖDEF'e maddi gelir için bir anket şirketinin anketlerini yapıyor ve bir sabun şirketinin promosyonlarını dağıtıyorduk.
İşimiz biter bitmez de Küçük Yamanlar yıkım bölgesine gidiyorduk. Bu dönem Demet Taner Ege Bölgesi TÖDEF temsilciliği görevini de sürdürüyordu.
Küçük Yamanlar'da farklı milliyet ve mezheplerden pekçok aile vardı. Hepsi de düzenin böl parçala politikasından
etkilenmişler, birbirlerine yabancılaşmışlardı. Bu yüzden "önce
benim evimi yapın” vb. söylemlerle hareket ediyorlar, bu yüzden de dağınıklık, kendini koruma, kendini düşünerek hareket
etme düşüncesi hakimdi. İlk birkaç gün böyle bir dağınıklık yaşandı. Birgün Demet Taner, inşaatına yardım ettiği bir
evde, evin genç kızlarının oturmasına bayağı içerlemişti. Aynı
gün halkı mahalle meydanına toplantıya çağırdık. Demet Taner konuşmaya başladı. Herkes kendini düşünüyor. Hiçbir iş,
hiçbir araç gereç, aş, ekmek paylaşılmıyor. Bizler buraya sizlere destek olmaya geldik. Sizlerle bu konduları birlikte yeniden yapmaya geldik. Ama sizler birlikte hareket etmezseniz gelip gene yıkarlar, birlik olursanız gelemezler, birlikten
güç doğar" diyerek halkın birbirine yabancılaşmasını, bunun
olumsuzluğunu anlattı ve konuşmayı bitirdi. Ertesi gün mahalle halkı ortak bir çalışma ile işe koyulmuştu.
İzmir Çınarlıtepe'de de yıkım olduğu haberini günlük ga-

30 Mart-17 Nisan Şehitlerini Anma Günleri dolayısıyla faşist bir polis timine karşı düzenlenen eylem sırasında, 1 Nisan 1993ʼte şehit düştüler. SDB
üyesiydiler.
Hakkı KARAHAN, 1989ʼda
Hakkı KARAHAN
Ferda CİVELEK
İ.Ü. Veterinerlik Fak. öğrencisi
iken Dev-Genç saflarına katıldı. Dev-Gençʼin
bölge sorumluluğunu, milis komutanlığını
üstlendi.
Ferda CİVELEK, Dev-Gençʼliydi. 1988ʼde
Sağlık Meslek Lisesiʼnde devrimci mücadeleye
katıldı. Dev-Gençʼin Kadıköy bölge örgütlenVeysel BEYSÜREN mesinde sorumluluklar üstlendi.
Veysel BEYSÜREN, 1991ʼde Liseli DevGenç saflarında mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

Mustafa KURAN

Mustafa Kuran 1991ʼde Avusturyaʼda devrimci hareket içerisinde yer aldı. Yaklaşık 4 yıl
Avusturya hapishanelerinde tutsak kaldı.
2000-2001 Ölüm Orucu çalışmaları sırasında,
sağlık koşullarını hiçe sayarak koşturdu. Kanser hastalığının ilerlemesi sonucunda, 3 Nisan
2001ʼde aramızdan ayrıldı.

zetelerden öğrenen Demet Taner, aynı gün TÖDEF'lileri toplayarak Çınarlıtepe halkına dayanışmaya gideceğimizi söylemişti. Öyle ki Çınarlıtepe'nin nerede olduğunu da bilmiyorduk. Kısa bir çabadan sonra yerini öğrendik ve kalabalık bir grup olarak oraya gittik.
Vardığımızda durum kötüydü. Hemen her ev yıkılmıştı.
Birçok insan eşyalarını alarak başka mahallelere gitmişti. Kalanlarda gücü, kimi kimsesiz olmayanlardandı. Özellikle dikkatimizi çeken de Diyarbakır'lı bir aileydi. Altı çocukluydular.
Baba hastalığından dolayı çalışamıyor, evi tek başına çocukların en büyüğü olan evin genç kızı tekstilde çalışarak geçindiriyordu. Evleri tek tek dolaştık. Niçin geldiğimizi, kim
olduğumuzu söyledik. Halk biraz kuşkuluydu. Ama bizlerin
de halkın evlatları olduğumuzu, halkın çıkarları için burada
olduğumuzu uzun uzun anlattık. Ertesi gün inşaatlara başlanmış, diğer mahallelere taşınanlar da geri gelmişlerdi.
Öğleye doğru mahallenin aşağı yanından önünde Demet
Taner ardında da bir grup insan geliyordu. Yaklaştıklarında
gelenlerin farklı gecekondu mahallelerinden tanıdığımız insanlar olduğunu gördük. Halk meraklanmış alana toplanmıştı.
Yeni gelenlerle merhabalaştıktan sonra Demet Taner söze başladı, "hepiniz merak etmişsinizdir bunlar kim. Evet arkadaşlar.
Bu insanlarda sizden farklı değil. Onlar da konduda oturuyorlar. Konduları defalarca yıkıldı. Yılmadılar direndiler ve
bugün aynı sorunları yaşayanlar olarak sizlerle dayanışmaya geldiler" dedi. Herkes bir anda hoşgeldiniz, merhaba, hoşbulduk, nerelisin gibi sorular ve cevaplarla konuşmaya
kaynaşmaya başladı. O gün inşaatların büyük bir kısmı bitirilmişti. Akşam Diyarbakır'lı ailenin evinde sohbet ederken
Demet Taner şöyle demişti, "halkı kaynaştırmak, örgütlemek.
İşte en güzel inşaat en, güzel işçilik bu" demişti...

İhbarcılık Ahlaksızlıktır, Namussuzluktur, Şerefsizliktir
Devrimcileri AKP’ye İhbar Eden Alçakların DİSK ve Genel–İş’te Yeri Yoktur
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Devrimci İşçi Hareketi 19 Mart’ta
DİSK ve Genel-İş yöneticilerinin
DİH’li Erol Ekici’yi AKP’ye ihbar etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada; 1 yıldır Genel-İş sendikasının başına çöreklenmiş patron sendikacılarına karşı mücadele
yürüttükleri dile getirildi. Açıklamanın devamında Genel-İş Sendikası’nın Kani BEKO’dan önceki
başkanı Erol Ekici, emekli olduktan
sonra üyelik için yeniden başvuru
yapmıştı. Emekli olduktan sonra belediyeye bağlı bir taşeron şirkette çalışmakta olduğundan kaynaklı üyelik hakkı bulunmaktadır. Ancak Genel-İş’in patronları Erol Ekici’inin
üyelik başvurusunu red etmişlerdir.
Bunun üzerine Erol Ekici Sendika
patronlarının almış olduğu kararın iptali için dava açmıştır. Sendika patronları davaya verdikleri cevapta
beyinlerindeki bütün pislikleri dök-

müşlerdi.
İşte mahkemeye verdikleri ve artık dava dosyasına girmiş resmi bir
evrak olan dilekçelerindeki bazı bölümler;
“...Davacı bu bağımsızlık ilkesini göz ardı ederek, kendi siyasal anlayışının sendika işleyişini etkilemesine olanak vermiştir...
Sendika dışı siyasal anlayışın müdahalesine engel olmamış, olanak
sağlamıştır. Belirtilen istifa sonrasında şubenin olağanüstü genel kurulları bu siyasal anlayışın baskı ve engellemeleriyle iki kez tekrarlanmak durumunda kalınmıştır. Davacı bunlara
da engel olmamış, olanak sağlamıştır.
Davacı, sendikanın en yüksek
karar organı olan genel kurul kararı
ile sendikanın bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı’na aday olmuş ve
sendikayı temsil eden delegelerin

Zafer Direnen Emekçinin Olacak
Tekirdağ Çerkezköy’de, Senepa
Stampa isimli bir tekele ait fabrikada taşeronda çalışan Salih Savaş
kadrolu işe alınacağı vaadiyle oyalandı ve kandırıldı. Daha sonra
fabrikadan atıldı. Fabrika önünde çadır kurarak direnişe başlamıştı. Fabrika yönetimine sesini duyurmak
için 18 Mart’ta kendini fabrika kapısına zincirledi. Polisin çağrılma-

sıyla gözaltına alınan ve karakola
götürülen Salih Savaş daha sonra serbest bırakıldı. Direnişine her şekilde devam edeceğini belirtti.
Tekirdağ’da Devrimci İşçi Hareketi tarafından 18 Mart’ta Çerkezköy Kapaklı’da “Yaşasın Senapa Direnişimiz!”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!” şeklinde 2 tane yazılama yapıldı.

KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
15 Mart’ta her hafta olduğu gibi
yine Kamu Emekçileri Cephesi tarafından tutsak KESK’lilerin serbest
bırakılması için yapılan eylemlere
devam edildi.
Ankara Yüksel Caddesi'nde yapılan eylemde şunlara değinildi:
"Halkımızın her kesiminin adalete
susadığı bugünlerde, biz kamu emekçileri olarak, tutsak olan KESK’liler
için bir kez daha adalet istiyoruz. 19
Şubat 2013 günü gerçekleşen ve
onlarca kamu emekçisinin tutuklanması ve aylarca hukuksuz bir şekilde hapishanelerde yatırılanlar için
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bir yıldır bu meydanda adalet istedik.
Şimdi de 19 Şubat 2013’ten bugüne
tutsaklığı devam eden 8 KESK’linin
ve diğer KESK’lilerin bir an önce
serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Ancak şunu bilin ki gözaltılarınız,
tutuklamalarınız, katliamlarınız, zalimin zulmüne dur diyen, hırsıza hırsız diyen, hak ve özgürlükler mücadelesi veren halkımızı ve biz kamu
emekçilerini bu halkı haklı mücadelesinden alıkoyamayacaktır.”
Sloganlarla bitirilen eyleme 25
kişi katıldı.

de oylarıyla seçilmiştir. Sendika kararıyla aday olup, sendikanın üst
kurul delegelerinin kararıyla seçilmiş
olmasına rağmen, kendi siyasal anlayışının baskısıyla DİSK başkanlığından istifa etmiştir. İstifa ederken
sendika yetkili organlarının görüş ve
onayını almamış, sendika faaliyetlerine, kararlarına dışarıdan müdahaleye izin vermiş, olanak tanımıştır. Bu
hususlardan da anlaşılacağı üzere
davacı sendikanın tüzüğünde yer
alan bağımsızlık ilkesini açık ve kesin olarak ihlal etmiştir. Konuyla ilgili belge ve yayınlar ekte sunulmuştur..." denilerek, "Aferin bunlara, aferin. Bugüne kadar işçiyi satıyorlardı şimdi işi büyütüp ihbarcılığa başladılar. Herhalde AKP’nin hâkimleri, savcıları, polisi Kani BEKO
ve arkadaşlarına teşekkür eder. Etmezse gerçekten ayıp olur!” sözlerine yer verildi.

Sorunlarımızın Tek Çözümü
Halk Meclislerinde Örgütlenmektir
İstanbul'da Kuruçeşme Halk Komitesi sürekli yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili imza
kampanyası başlatmıştı. Toplanan 873 imza
28 Şubat’ta Halk Komitesi üyeleri tarafından
BEDAŞ’a verildi. Ve bu sorunun takipçisi
olunacağı anlatıldı.
Halk Komitesi 9 Mart’a kadar da Halk
Meclisi çalışması yaptı. Kuruçeşme Halk Komitesi çalışanları halkla yaptıkları anket çalışmasında, bu sorunlarımızı ancak birlik olarak, bir araya gelip birlikte hareket ederek,
birlikte toplantılar yaparak, bu toplantılarda
sorunlarımızı ve çözümlerimizi tartışarak, çözüm yolları bulunabileceğini belirtti. Bir
kahvehanede, bir Köy Derneği’nde, bir araya gelebileceğimiz herhangi bir yerde tüm
mahalleliyle toplanmamız gerektiği ve böyle bir yapı kurmamız gerektiği anlatıldı.
Çalışma boyunca, halkın artık yaşanan sorunlardan bunaldığı ve devletten bir beklentisinin kalmadığı gözlendi. Çoğu insan
böyle bir çalışmanın olumlu olacağını, bir araya gelmenin en azından çocuklarımız için bir
şeyler yapmanın iyi olacağını söyledi. Çalışma boyunca 120 anket tamamlandı.

Ö ğretmenimiz
Yanlış olanla, eskiyle ve bizi
hedeflerimizden uzaklaştıran
engel ve olumsuzluklarla uzlaşan
bir devrimci olamaz.
Bugün yapmadığımız, değiştirmekte
ayak dirediğimiz her şey düşmanla
uzlaştığımız noktalardır. Değiştirmek,
burjuvaziyi ifade eden her şeye karşı
savaşmaktır.
Yani, uzlaşmazlık sürekli
bir yaşam tarzıdır.
Uzlaşmazlık, savaşma ve kazanma
azmidir. Kitleleri düzenden koparıp
devrim saflarına çekebilmek, yani onları
değiştirebilmek için önce kendi inancımızı
sağlamlaştırmakla başlamalıyız. Bu ise
yaşamın her anında, duygu ve düşüncede
düşmana ait olan her şeyle
savaşmak ve kazanmaktır.

Mahkemeleriyle, TOMA’larıyla, Gaz Bombalarıyla,

Halkı Teslim Alamayan AKP,
Provokasyonlarla Halkı Birbirine Kırdırarak
Teslim Almak İstiyor!

BERKİN'İ KATLETTİLER
CENAZEMİZE SALDIRDILAR
MAHALLEMİZDE PROVOKASYON
YARATMAK İSTEDİLER

www.yuruyus.com

Polisiyle, MİT’iyle, Faşist Yasalarıyla,

DÜZENİN HİÇBİR MEŞRULUĞU KALMAMIŞTIR
BERKİN'İN KATİLLERİNİ BULUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ!
info@yuruyus.com

Artık Ölen Hep Biz Olmayacağız!
Elimiz Armut Toplamayacak!
Berkin’in Çektiği Acılar Kadar
Acımasız Olacağız Halk Düşmanlarına!..

