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KIZILDERE İHTİLALİN YOLUDUR!
KIZILDERE ZAFERİN YOLUDUR!

KIZILDERE’DEN HAZİRAN AYAKLANMASI’NA
ALİŞANLAR’LA, MUHARREMLER’LE, BERKİNLER’LE
FEDA RUHUYLA DEVRİME YÜRÜYORUZ!

İHTİLALİN YOLUNU YAPIYORUZ!

Gazi’den Haziran’a, Haziran’dan Berkin’e
Ayaklanmaları Yaratan Halk, Zulmün Kalelerini de Yıkacak!
Gazi ve Ümraniye Katliamını Unutmadık, Unutmayacağız!

Hesabımız Mahşere Kalmayacak
Üzerinden yıllar geçse de halkı katledenler ve bu katliamlarda toprağa verilen şehitler unutulmadı, unutulmayacak. 12
Mart 1996’da Gazi ve Ümraniye mahallelerinde devletin
kontrgerilla saldırısında toplam 18 kişi şehit düşmüştü. Katliamın 19. yılında Gazi şehitlerini anmak için Eski Karakol’dan
Gazi Mezarlığı’na doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Saat
10.00’da başlayan yürüyüşte kortejin ilk sırasında Gazi ve Ümraniye şehitlerinin aileleri yer aldı. Ellerinde pankart ve şehitlerin fotoğraflarıyla yürüyen ailelerin ardından, hesabı
mahşere bırak-mayan feda eylemi savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın
pankartı taşındı. Pankartın önünde iki sancak dalgalanıyordu.
Önde giden araçtan sık sık sloganlar atılarak şehitlerin isimleri okundu. Gazi ve Ümraniye şehitlerinin yanı sıra Haziran Ayaklanması şehitlerinin adları da okundu. Her bir şehit
için “yaşıyor” denildi. Ve hesaplarının sorulacağı da haykırıldı.
Halil dedenin şehit düştüğü kıraathaneye karanfiller bırakıldıktan sonra devam eden yürüyüşte karakola gelindiğinde
kortej görevlileri tarafından zincir oluşturuldu.
Ve Umudun Çocuğu Berkin... Akranları onun pankartını
taşıyordu. Hesabını mahşere bırakmayacaklarının ilanıydı ellerindeki gülen fotoğrafı. Aynı gün onun 269 gün boyunca direnen bedeni toprağa kavuşacaktı. Caddenin üzerindeki bir otobüs durağına CEPHE imzasıyla “Berkin’in Hesabını Soracağız”
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yazılı bir pankart asıldı. Anonslarla sık sık Berkin’in cenaze
töreni için cemevi önünden otobüslerin kaldırılacağı duyuruldu.
Mezarlığa gelindiğinde, Gazi şehitlerinin mezarlarına karanfiller bırakıldı, ardından bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. Aileler adına okunan açıklamada Gazi Katliamı’nın kısa
tarihi anlatılarak “devletin döktüğü kanı durdurmanın tek yolu
birlik ve dayanışmadır” denildi. Yapılan açıklamada ayrıca Haziran Ayaklanması’na değinilerek, Gazi şehit ailelerinin de Berkin Elvan’ın ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Ailelerin yaptığı açıklamanın ardından Halk Cephesi
temsilcisi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, o günlerde devletin yaptığı katliama halkın susmadığını, şehitlerine sahip
çıkarak ayaklanma çıkardığını anlattı. Bugün başından sonuna kadar çürümüş devletin katletmeye devam ettiğini de söyleyerek, Berkin’i de katledenin devlet olduğunu belirtti.
Açıklama bittikten sonra anma sonlandı.
Anmaya katılanlar tekrar düzenli kortej oluşturdu. Berkin’in
cenaze törenine katılmak üzere otobüslere binmek için kortej Gazi Cemevi’ne yöneldi.
Her anmada kavga türküleriyle bulunan Grup Yorum bu sene
hem açlık grevi hem de Berkin Elvan’ın cenaze töreni nedeniyle anmaya katılamadı, ancak marşlar yine en coşkulu haliyle okunarak şehitler anıldı.
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Büyük Direniş’ten
Haziran Ayaklanması’na
Alişanlar’la, Muharremler’le
Berkinler’le feda ruhuyla
Kızıldere’nin yolunda yürüyoruz!

Kızıldere İhtilalin Yoludur!
Kızıldere Zaferin Yoludur!

8 Kızıldere yolumuzu
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aydınlatıyor; şehitlerimizle
devrime yürüyoruz
Berkin Elvan için adalet istiyoruz!
Katiller cezalandırılana kadar
susmayacağız!

13 Basından...
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hiç sönmeyecek...
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Kawalar’dan
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İsyanı Büyütüyoruz!
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34 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim:
2014 Newroz mesajı:
Her koşulda düzene dönüş

Faşist saldırılara
boyun eğmeyeceğiz!

20 Röportaj: Berkin Elvan’ın
babası Sami Elvan anlatıyor;
Bugün olmasa da bir gün
mutlaka adalet yerini bulacak!

42

36 AKP’nin Yolsuzlukları-3:
Bu düzen her şeyiyle
gayrimeşrudur!

Yürüyüş Dergisi, Okurları ve
Dağıtımcılarıyla Buluşuyor!
Dergi dağıtımcılarımız ve okurlarımızla
dergimizi halka nasıl ulaştırdığımızı ve
nasıl daha çok insana
ulaştırabileceğimizi tartışıyoruz.
Tüm okurlarımızı ve halkımızı dergimizi
sahiplenmek için toplantımıza
davet ediyoruz!
Yer: Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı
Tarih: 5 Nisan 2014 - 17.00

Hiçbir Dev-Genç’liyi
sahipsiz bırakmayacağız!
Devrimci İşçi Hareketi:
Devrimcileri işten atan DİSK ve
Genel-İş yönetimi şimdi de
ihbarcılığa soyundu!
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39 Ülkemizde Gençlik:

kumarhaneleri kapatıyor,
AKP kapısında nöbet tutuyor
Yozlaşmaya izin vermeyeceğiz,
tüm bataklığı kurutacağız!
Türkülerimiz her daim umut
olmaya devam edecek!
Adalet sorunu daha çözülmemiştir,
bu sorun halkın
adaletiyle çözülür!
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tutsağı sahipsiz bırakmayacak
zulmün elinden çekip alacağız!
Avrupa’da Yürüyüş:
Berkin Elvan’ın hesabı sorulacak!
Yitirdiklerimiz...

56
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Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
Gecesinde Sarıgazi’de Buluşalım!
Hasta Tutsaklarımız ancak büyük bir dayanışmanın sonucunda serbest bırakılabilir. Biz bunu
Güler Zere’yi zulmün elinden çekip aldığımızda
en somut biçimde gördük. Ve işte bu nedenle
dayanışmayı büyütmek umudu büyütmektir
gerçeğinden yola çıkarak, birincisini Gazi
mahallesinde yaptığımız “HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN GECESİ”nin ikincisini
düzenliyoruz.
Al Yüreğini Öfkeni Kuşan da Gel!
Daha Sırada Serbest Bırakılmayı
Bekleyen Onlarca Hasta Tutsak Var

4 NİSAN CUMA - 19.00
KARACA DÜĞÜN SALONU /
SARIGAZİ

KIZILDERE İHTİLALİN YOLUDUR!
KIZILDERE ZAFERİN YOLUDUR!
KIZILDERE’DEN BÜYÜK DİRENİŞ'E, BÜYÜK DİRENİŞ’TEN

HAZİRAN AYAKLANMASI'NA, ALİŞANLAR’LA,
MUHARREMLER’LE, BERKİNLER’LE, FEDA RUHUYLA

KIZILDERE’NİN YOLUNDA YÜRÜYORUZ!

30 MART-17 NİSAN, Devrim
Şehitlerimizi Anma ve Parti’nin
Kuruluşunu Kutlama Günleri’mizde, 44 yıllık onurlu tarihimizin
yaratıcısı şehitlerimizi saygıyla anıyor, kuruluşumuzun 44. yılını milyonların coşkusuyla selamlıyoruz.
Kızıldere’nin yolundan bir milim bile sapmadan yürüyerek geldik
buralara. ’84 Ölüm Oruçlarından 12
Temmuzlar’a, 17 Nisanlar’dan Büyük
Direniş’e, sayısız ilklerin, kahramanlıkların yaratıcısıyız.
Her sayfası, her satırı şehitlerimizin
kanıyla yazılmış, sahiplenemeyeceğimiz tek bir satırı olmayan onurlu bir tarihin mirasçılarıyız. Bu mirası geleceğe taşımak, kahraman şehitlerimize
devrimi, zaferi armağan etmek ödeyeceğimiz sayısız bedellerle mümkün
olacak. Devrime kadar tarihin sayfaları
kanla yazılmaya devam edecek...
Erdallar, Hasan Selimler, İbrahimler, Alişanlar, Muharremler, Berkinler ve 600’ün üzerindeki şehidimiz
devrimin dolambaçlı yollarının yol
açıcılarıdır. Şehitlerimizle tarihi yazmaya devam ediyoruz.
Aralık 1970’te Mahir Çayan önderliğinde kurulan THKP-C’den Kızıldere’ye; Kızıldere’den bugüne
Marksizm-Leninizmin evrensel değerlerine olan inancını kaybetmeden; her türlü uzlaşmacılık ve teslimiyetle aramıza kalın duvarlar örerek
sürdürdüğümüz yarım yüzyıla yaklaşan bir tarihin sahibiyiz.
Sosyalizm yıkılırken, emperyalizm dünya halklarına ideolojik ve fiziki saldırılarını arttırırken; emper-

yalizmin “demokrasi”, “uzlaşma”,
“silahlı mücadelenin devrinin kapandığı” demagojileri geniş kesimleri
ikna ederken; üslerde, dağlarda, sokaklarda, hapishanelerde, okullarda...
katledilirken; tecritte, kuşatmada bize
“teslim olun” çağrıları yapılırken; emperyalizmin yalan ve demagojileri
inançları, “bireycilik” ideolojileri beyinleri kemirirken biz hep AYNI YERDE OLDUK. AYNI İNANCI KORUYARAK, KIZILDERE’NİN YOLUNDAN SAPMADAN YOLUMUZA DEVAM ETTİK.
Saldırı altında KENDİ YOLUNDA YÜRÜMEK, SAVAŞMAYA DEVAM ETMEK öncelikle ideolojik
sağlamlık gerektirir.
Parti-Cephe ideolojisi hayatın içinde kendisini doğrulayan, sonuç alan
özellikleriyle ülkemizde devrimin yolunu çizmiştir. Bu ideolojinin doğruluğu kadar onu hayata geçiren örgütün
savaşma kararlılığı da önemlidir.
Kızıldere’den Kurtuluş Grubu’na,
Cepheciler’e; Dev-Genç’ten Devrimci Sol’a, Parti-Cephe’ye savaşma
ısrarı ve kararlılığımız değişmemiştir. Savaşmaktan asla vazgeçmeme kararlılığı bugünkü Parti-Cephe gerçeğini yaratmıştır.
Ülkemizde devrimci bir örgütün
önünde iki seçenek vardır.
Ya koşulların, ülkenin siyasal ve
ekonomik şartlarının gereğini yerine
getirirsiniz.
Ya da koşulları yerine getirmemek
için her tür kaçkınlığı, soyut teoriyi ve
demagojiyi yaparsınız. Bu da sizi önce
siyaseten sonra da fiziken öldürür.

Biz her zaman savaştık, bedel
ödemekten kaçmak için gerçeklere
gözlerimizi kapatmadık.
Her koşulda ve her şeye rağmen
direnmek ve savaşmak ısrarı PartiCephe’yi büyüten ve var eden nedenlerin başındadır.
Ancak Parti-Cephe gerçeği bununla sınırlı değildir. Savaşa savaşa
yeni insanı, yeni ahlakı, yeni gelenekleri büyütüyoruz. Savaşta, hayatta, kavgada... her alanda, sevdadan fedaya kendi yolumuzu yapıyoruz.
Kendi yolumuz, kendi geleneklerimiz, kendi M-L bakış açımız ve Parti-Cephe ölçülerimizle kendi geleceğimizi yaratıyoruz.
Düşmanımızın “her teslim olun”
çağrısına verilen direniş cevabı siyasal bir zaferin habercisi olmuştur.
Aynı zamanda savaşın ve çelişkinin
bu en çetin anları kendi değerlerimizi, geleneklerimizi ya da çözümlerimizi yarattığımız zeminlerdir.
Savaştığımız için hiç umutsuz ve
çaresiz olmadık.
Savaştığımız için irademizi, o iradenin yarattığı geleceği kazandık...
Savaştığımız için bu düzene alternatifiz.
Kendi yolu olmayan, kendi ölçüleri olmayan yenilir.
Ya kendi savaşını verirsin ya da
uzlaşırsın.
Ülkemiz ve dünya tablosu bunun
sayısız örneği ile doludur.
Ya geleceği yaratırsınız, kopartarak, dişle tırnakla... ya da teslim
olursunuz.
Kendi iradesini ortaya koyamayan

sürüklenir, yok olur.
Geleceği yaratmak; bir yandan
uzlaşmaz bir savaş vermek diğer
yandan da bu savaş içinde düzenin alternatiflerini yaratmaktır.
Ya kendi savaşınızı verirsiniz ya
da uzlaşırsınız.
Biz geleceği yaratıyoruz.
Geleceği yaratma iradesi BİZİMDİR.
Bu irade 44 yıllık mücadelenin sonucudur.
Bu irade ile savaşıyor ve üretiyoruz.
KIZILDERE İRADEMİZDİR
İhtilalin yolu Kızıldere’dir.
Kızıldere, bugünkü yerimizi ve yolumuzu çizdiğimiz yerdir.
Kızıldere, emperyalizme karşı savaşmaktan vazgeçmemek; ona vurmaktır.
İhtilalin yolu, Kızıldere’den günümüze Parti-Cephe’nin yoludur.
Kızıldere ruhunu bugün yaşatan
tek güç Parti-Cephe’dir.
Savaşmak, savaşın içinde büyümek Parti-Cephe çizgisidir.
Geçtiğimiz 44 yıl “Kızıldere son
değil, savaş sürüyor” sloganını defalarca ispatlamış, bu sloganı geliştirmiştir.
Savaş, Parti-Cephe çizgisinde yeni
yollarla, yeni geleneklerle büyüyor.
Emperyalistler Kendi
Sonlarını Hazırlıyorlar
Tarih Bir Kez Daha
Kanıtlamıştır!
Dünya Halklarının Tek
Kurtuluşu Sosyalizmdir
Tarihin tekerleği bazen çok yavaş
döner. Öyle dönemler olur ki; çok büyük bedeller ödenir fakat çok az yol
alınır. Bazen de çok kısa sürede onlarca yıla bedel olan gelişmeler yaşanır. İşte o çok kısa süreci hazırlayan,
onlarca yılda adım adım kat edilen
mesafelerdir. Ödenen bedellerdir. 44
yıllık tarihimiz bunun en somut göstergesidir.
Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya,
Ortadoğu’dan Kafkaslara, Uzak Doğu’ya... dünyanın dört bir yanında
böylesi süreçler yaşanıyor.
90’larda yaşanan karşı-devrim-

lerden bugüne, emperyalistlerin yarattığı dünya tablosu ortada. Açlık,
yoksulluk, sefalet ve kan gölü...
Fakat bütün bunlara rağmen tarihin sonunu ilan eden emperyalistler
kendi krizlerinden kurtulamıyor. Karşılarında çok ciddi bir sınıf mücadelesi olmamasına rağmen halkların
direnişi emperyalistlerin tüm politikalarını alt-üst ediyor.
Bunca zulüm, bunca katliamlarına rağmen emperyalistler halkları
teslim alamıyorlar.
2013 yılı “21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı olacak” tespitini doğrulatırcasına Türkiye’den Brezilya’ya,
Mısır’dan Ukrayna’ya, Bosna Hersek’ten Venezuella’ya kadar halkların ekmek, adalet, özgürlük için ayaklanmalarına tanık oldu.
Bu ayaklanmalar bir kez daha
göstermiştir ki, halkların devrimden
başka çözümü, sosyalizmden başka
kurtuluş yolu yoktur.
Hepsinde de halkların talebi ekmek, adalet, özgürlük olmasına rağmen; devrimci bir önderlikten yoksun
olan bu ayaklanmalar Mısır’da, Ukrayna’da, Venezuella’da olduğu gibi
emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından yeniden düzeni güçlendirmek
için kullanılabilmektedir.

Sonuç Olarak
Bu Gelişmelerin
Kanıtladığı Gerçek;
Birincisi; emperyalistlerin halkların hiçbir sonunu çözemeyeceğidir.
Tüm dünyada açlığın, yoksulluğun,
sefaletin, halkların akan kanının tek
sorumlusu emperyalistler ve işbirlikçileridir.
İkincisi; emperyalistler halkların demokrasi, özgürlük sorununu
çözemez. Emperyalistlerden “barış,
demokrasi, özgürlük” bekleyenler,
emperyalist politikaların aleti olmaktan kurtulamazlar...
Üçüncüsü; 1990’lardan beri dünyanın tek hâkimi emperyalistlerdir ve
halkların hiçbir sorununu çözmemişlerdir. Dünya halklarının devrimden başka çözümü sosyalizmden
başka kurtuluşu yoktur.
Dördüncüsü; Marksist-Leninist
bir devrim anlayışı ve Marksist-Leni-

nist bir devrimci örgüt olmadan dünyanın hiçbir yerinde devrim olamaz.
Mısır’da Temmuz 2013’te Tahrir Meydanı’nda Muhammed Mursi iktidarına karşı 30 milyon kişi toplandı. Fakat devrimci bir önderlikten yoksun
olan bu halk hareketi, Muhammed
Mursi diktatörlüğünün yıkılıp Amerikancı cuntayla düzenin yeniden inşa
edilmesine hizmet etmiştir.
Beşincisi; Dünya halklarıyla emperyalistler arasındaki çelişkiler her
geçen gün daha da derinleşmektedir.
Emperyalizmin yeni dünya düzeni,
küreselleşme gibi söylemlerinin koca
bir yalan ve demagojiden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.
Asya’dan Ortadoğu’ya, Afrika’ya
kadar dünyanın dört bir yanında halklar emperyalizme karşı direnmektedir.
Ancak Marksist-Leninist devrim iddiasından yoksun olan bu direnişler
halklar için hiçbir kurtuluş vaat etmemektedir. Halkların Marksist-Leninist
devrimden başka çözümü yoktur.
Bugün dünyada bizim dışımızda
silahlı mücadeleyi savunan ML örgütler, emperyalistler ve işbirlikçi
iktidarlarla uzlaşma noktasına girmişlerdir. Ve tarih defalarca kez kanıtlamıştır ki; DEVRİM SİLAHLA
YAPILIR, SİLAHLA KORUNUR!
Halk kurtuluş savaşlarına sadece ML silahlı mücadele anlayışına sahip örgütler öncülük yapabilir.
Bu yanıyla Partimiz uzlaşmacılığın, teslimiyetin kol gezdiği bu süreçte
dünya halklarına da ideolojik önderlik
yapmaktadır.

Devrimin Yolu
Kızıldere’nin Yoludur...
Silahlı Mücadelenin
Miadının Dolduğunu İlan
Edenler Sadece Kendi
Sonlarını İlan Etmişlerdir!
Halklar İçin
Kurtuluşun Tek Yolu
Silahlı Mücadeledir!
Halklar ile emperyalizm arasındaki
çelişkiler devrimci gelişmeleri büyütürken, halklar için tek kurtuluşun
devrim, devrim için tek yolun da silahlı mücadele olduğunu tarih defalarca kez kanıtlamıştır.

Başından itibaren Kürt sorununun
düzen içinde çözümünün olmadığını
söylüyoruz. Kürt milliyetçi hareketin
uzlaşma politikaları iflas etmiştir.
Tüm Türkiye çapında halkın AKP faşizmine karşı ayaklandığı Haziran
Ayaklanması’nda bile Kürt milliyetçi hareket AKP’nin arkasında durmuştur. Gelinen aşamada Kürt milliyetçi hareket de AKP iktidarının çöküşünü durduramamaktadır ve 15
Mart 2014 tarihinde yayınladığı bildirgede KCK, “AKP hükümeti demokratikleşme hamlesinin muhatabı olmaktan çıkmıştır” diyerek uzlaşma politikalarının iflasını ilan etmiştir.
Uzlaşma politikalarının iflas etmesi Kürt milliyetçi hareketin tekrar
silahlı mücadeleyi başlatacağı anlamına gelmez. Tam tersine uzlaşmanın
bir aracı olarak kullanılan silahlar uzlaşmanın önünde engel olduğu düşüncesiyle kendi kendine tasfiye sürecine girmiştir.

Oportünist ve Reformist
Sol, Kürt Milliyetçi
Harekete Yedeklenmekle
Haziran Ayaklanması’nın
Arasında Kalmıştır
Kendine Ait Hiçbir
Politikası Yoktur!
Haziran Ayaklanması’yla birlikte
halka tepeden bakan, halkı küçümseyen küçük burjuva sol aydın kesim,
reformizm, oportünizm halk gerçeği
karşısında şaşkına dönmüşlerdir.
AKP’nin faşist terörüne karşı tüm
Türkiye çapında milyonlar, korku
duvarlarını yıkarak ayaklandı. Polisin
TOMA’larına, basınçlı suyuna, gaz
bombalarına, copuna karşı şehitler,
gözaltılar, tutuklanmalar pahasına
direndi. Barikat başlarında günlerce
taşla, sopayla, sapanla, molotofla çatıştı.
Bütün bu gelişmeler oportünizm
ve reformizm üzerinde politik olarak
ciddi bir etki yaratmadı. Oportünizm
ve reformizm ayaklanmanın ilk gününden itibaren ayaklanmayı tasfiye
etmeye çalıştı. Kürt milliyetçileri
“süreç bozulacak” diye AKP’ye
koltuk değnekliğine devam etti.

Oportünizm ayaklanma içinde yer
almaya devam etse de uzlaşmacı,
teslimiyetçi politikalardan vazgeçmedi. Bağımsız hiçbir politikası yoktu. Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı
politikalarından kopamadı.
Oportünizm ve reformizm bir taraftan ayaklanma içinde olurken diğer taraftan politikasızlığı, iddiasızlığı ve Kürt milliyetçi harekete yedeklenmesiyle düzen içine ilerleyişi
devam etti. Bugün de AKP faşizmine karşı gücü oranında halkla birlikte direnirken, ideolojik-politik olarak
düzen içine yürüyüşü sürmektedir.

Büyük Direniş’ten
Haziran Ayaklanması’na,
Haziran Ayaklanması’ndan
Berkin’in Cenazesine
Kazanan Devrimci
Politikalarımızdır!
Kürt milliyetçileri, oportünizm, reformizm cephesinde uzlaşma, düzen
içileşme devam ederken biz devrim
iddiamızdan bir milim bile geri adım
atmadık. Emperyalizme ve faşizme
karşı feda ruhuyla direnmeye, savaşı büyütmeye devam ettik.
Alişanlar’la, Muharremler’le
Amerika’yı ve işbirlikçi AKP’yi canevlerinden vurduk.
Faşizmin baskı ve teröründen yılmayacağımızı, geri adım atmayacağımızı, halka yapılan zulmün, faşist terörün hesabını soracağımızı gösterdik.
Ankara’da, Amerikan Büyükelçiliği’ne yaptığımız feda eylemimizle,
AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yönelik eylemlerimizle,
Ankara’nın göbeğinde Emniyet Genel
Müdürlüğü’nü roketle vurmamızla,
tüm dünyaya meydan okuyan Amerika ve Türkiye halklarına terör estiren
AKP, adeta beyninden vurulmuşa
döndü.
Eylemlerimiz karşısında AKP de,
ABD de adeta paranoyak oldu. Dünyanın her tarafında ABD’nin öncelikli
hedefleri haline geldik. AKP faşizmi
korkusundan alanları halka yasaklamaya başladı.
Onca gözaltı, onca tutuklama onca
teröre rağmen AKP’nin yasakladığı
alanlardan eksik olmadık.

Hapishanelerden
Yoksul Gecekondulara
Kurduğumuz Barikatlar
Meydanlarda Halkımızın
Direniş Silahı Oldu!
1 Mayıs’tan Haziran Ayaklanması’na kadar sürekli alanlarda olduk ve
faşizmin yasaklarını tanımadık. Direnişimizle gün gün halkın öfkesini
büyüttük.
AKP faşizmine karşı direniş meşru bir hak ve zorunluluk haline geldi.
Haziran Ayaklanması böyle bir sürecin ürünüdür.
Cepheliler’in on yıllardır kuşatmalarda, hapishanelerde, sokaklarda
yarattıkları direniş geleneği, kurdukları barikatlar Haziran Ayaklanması’nda halkın elinde direniş silahı
oldu. On binler, yüz binler ülkenin
dört bir yanında Cephe’nin yarattığı
direniş çizgisinde polisle çatıştı.
Reformizm, Kürt milliyetçileri,
oportünizm ilk gününden itibaren
ayaklanmayı bitirmeye çalışırken biz
‘ayaklanmayı büyütelim’ dedik. Reformist, uzlaşmacı, düzen içi politikalar halk gerçeğine çarparak iflas etti.
Halk, şehitler vererek 20 gün boyunca
ayaklanmayı sürdürdü.
‘Bu Daha Başlangıç’ sloganı
tüm Türkiye’de halkın faşizme karşı
direniş kararlılığını yansıttı. Haziran Ayaklanması’yla başlayan süreç
devrimci temelde halkın öfkesini büyüterek sürmektedir.

Düzenin Krizine
Seçimler Çare Olmuyor!
Düzen Kendi Alternatifini
Yaratamıyor!
Tek Alternatif Halktır!
Halk İçin Devrimden
Başka Çözüm Yoktur!
Haziran Ayaklanması, AKP iktidarının tüm dengelerini bozdu. Emperyalistlerden işbirlikçi tekellere
kadar her kesim, halkın devrimci potansiyeline göre adımlarını atmak
zorunda kalıyor.
12 yıldır halkı birlikte sömüren
AKP-Fethullahçılar koalisyonu arasındaki çelişkiler Haziran Ayaklanması’yla bugünkü halini almıştır.
Haziran Ayaklanması’na kadar dev-

rimcilerin dışında kimse AKP’ye
karşı sesini çıkartamazken, bugün
AKP ile çıkarları çelişen birçok kesim
sesini yükseltmektedir. Bu yanıyla
AKP iktidarı kitleler nezdinde yıkılmıştır.
AKP, emperyalizm ve işbirlikçi
oligarşi için ömrünü tamamlamakla
birlikte kendine oy veren kesimlerin
dini inançlarını sömürerek oylarını büyük oranda koruyor.
AKP karşısında halkın öfkesi hızla büyürken, bu öfke oligarşinin tüm
çabalarına rağmen CHP, MHP gibi
düzen partilerine yönelmiyor.
Çok geniş halk kesimlerinde AKP
faşizminin düzen içi partiler tarafından alt edilemeyeceği hızla bilince
çıkmaktadır.
Haziran Ayaklanması’ndan sonra
Berkin Elvan’ın cenazesinde milyonların adalet ve hesap sorma bilinciyle tüm Türkiye çapında
AKP’den hesap sorması, faşizme
karşı mücadelenin tek yolunun devrimcilerin öncülüğünde mücadele etmek olduğunu göstermiştir.
Bu yanıyla oligarşik diktatörlükler için nefes borusu olan seçimler düzenin yönetememe krizine çözüm
olmamaktadır. AKP faşizmine karşı
yükselen halk muhalefeti devrimci temelde büyürken önüne çıkan her türlü düzen içi, reformist, oportünist politikaları da süpürüp götürecektir.
Biz oligarşinin krizini derinleştirmek, bu süreci hızlandırmak için savaşı büyüteceğiz.

Devrimcilerin Görevi
Düzenin Yönetememe
Krizine Çözüm Üretmek
Değil, Krizi Derinleştirip
Devrimi Büyütmektir
Haziran Ayaklanması’ndan bu
yana AKP faşizmine karşı direnen
yine sadece biz varız. Reformizm düzenin yönetememe krizini derinleştirmek yerine Haziran Ayaklanması’nda ortaya çıkan halkın öfkesini seçimlerle yeniden düzen içine çekerek
düzenin krizini çözmeye çalışmaktadır. Bütün politikaları bunun üzerinedir. Emperyalizme ve işbirlikçi
oligarşiye göre, AKP’nin başından
Recep Tayyip Erdoğan giderse düzen

istikrara kavuşacaktır. En azından
“nefes” alacaktır. Düzenin “istikrarı”
için reformizm de farklı düşünmemektedir.
AKP karşısında halkın büyüyen
öfkesi seçimlerle düzen içine çekilmek bir yana, milyonlar hızla düzen
içi çözümlerden umudunu kesmektedir. Şehidimiz Berkin Elvan’ın cenaze töreni de göstermiştir ki, milyonlar Cephe’nin hesap soran politikaları etrafında birleşmiştir.
Evet, bugün düzen meşruluğunu yitirirken, tükenirken büyüyen
sadece devrimci cephedir.
Bu süreçte devrimci olmayan
düzen içi tüm politikalar iflas edecektir.
Kızıldere’den bugüne 44 yıllık
tarihimizde, tüm dünyaya örnek olan
direnişlerimiz halkta bir bilinç oluşturmuştur. Halk, sokaklarda bizim sloganlarımızla direniyor.
Devrim için bedel ödemek reformizm tarafından “ölümü kutsamak”
diyerek küçümsendi. Her şeye rağmen
“yaşam kutsaldır” dediler...
Bakın meydanlardaki direnen halkımıza; 19 Aralık’ta hapishanelerde
devrimci tutsaklar kurşun yağmurunun altında nasıl direndiyse faşizmin
TOMA’larına karşı, gaz bombalarına
karşı öyle direniyor. 14 Yaşındaki Berkin Elvan ile 60 yaşındaki Emine
Cansever’in elindeki sapanlar tesadüf
değildir.
Reformistler, oportünistler, küçük burjuva aydınlar “14 yaşındaki
çocuğun siyasi düşüncesi mi olur”
derken, 14 yaşından 60 yaşına Cepheliler milyonlara her şeyiyle önderlik yapıyor.
Hapishanelerde, yoksul gecekondularda kurduğumuz barikatlarımız
şimdi tüm Türkiye’de halkın direniş
silahı oldu. Faşizme karşı direnmekten başka yol yoktur. Halk için politika yaptığını söyleyen herkes politikalarını direnişe göre yapmak zorundadır. Direnmeyenler çürümeye
devam edecek ve yok olup gideceklerdir.
AKP faşizmi iktidarını bir gün
daha yaşatabilmek için her türlü faşist terörü hayata geçirecektir.
Faşist terörü boşa çıkartmanın

tek yolu, halkın silahlı direnişidir. Görevimiz halkın silahlı savaşını büyütmektir.
Alişanlar, Muharremler savaşı nasıl büyüteceğimizi göstermişlerdir.
Berkin Elvan’ın cenazesinde alanlara çıkan milyonlar bize talimatı
vermiştir. Tüm Cepheliler Berkinler’in talimatını yerine getirmekle
ve savaşı büyütmekle yükümlüdür.
Kuruluşumuzun 20. yılında
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
PARTİSİ’NE SELAM OLSUN!
ÖNDERİMİZ DURSUN
KARATAŞ’A SELAM OLSUN!
Cephe politikalarıyla birleştirdiğimiz milyonları, Cephe politikalarıyla örgütleyeceğiz!
44 yıllık tarihimizin onuruyla şehitlerimize and olsun ki, savaşı büyüteceğiz!

Tüm Cepheliler, Halkımız ve
Dünya Halkları!
1970’lerden bugüne tam 44 yıldır
onurla, gururla sosyalizmin bayrağını dalgalandırıyoruz. Tarih bizi her geçen gün doğrulamaktadır: Halkların
sosyalizmden başka kurtuluşu yoktur.
Tüm dünyada herkes emperyalizmle ve işbirlikçi iktidarlarla uzlaşsa
bile biz uzlaşmayacağız.
Kızıldere’nin yolunda devrimin ve
sosyalizmin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz.
Kızıldere’nin yolunda oligarşiye
ve emperyalizme daha büyük darbeler vurarak halkı örgütleyecek halkın
savaşını büyüteceğiz.
30 Mart -17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma ve Partimizin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde halkımıza ve şehitlerimize and olsun ki,
yolumuzdan dönmeyeceğiz, bedeli ne
olursa olsun sosyalizm yolunda kurtuluşa kadar savaşacağız. Türkiye ve
Dünya halklarına anti-emperyalist,
anti-oligarşik halk iktidarını armağan
edeceğiz!

KIZILDERE SON
DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYORMAHİR’DEN DAYI’YA
SÜRÜYOR BU KAVGA!
KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ!

Kızıldere Yolumuzu Aydınlatıyor
Şehitlerimizle Devrime Yürüyoruz
Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU:

Mahir ÇAYAN

S.Kazım ÖZÜDOĞRU

THKP-C'nin önder kadrolarındandır.
Genel Komite üyesidir. 1947 Sivas-Şarkışla-Ortaköy doğumlu olan
Sinan Kazım, Ankara'da mücadele
içinde yer aldı. Ekim 1970'te TDGF
Genel Sekreterliği’ne getirildi. 12
Mart faşizmi ve ihanet karşısında
da omuz omuzadır Mahir'le; Kızıldere'de olduğu gibi.

Sabahattin KURT: 1949 Van
Gevaş doğumludur. Ankara'da devrimci gençlik hareketi içinde savaşçı
yanlarıyla öne çıktı.

Sabahattin KURT

Nihat YILMAZ

THKP-C önderi Mahir Çayan’ın
da aralarında bulunduğu 9’u THKPC’li, 2’si THKO’lu 11 devrimci Deniz
Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamını engellemek için, 26
Mart 1972’de Ünye'de NATO üssünde
görevli 3 İngiliz teknisyeni rehin aldılar.
Yanlarında rehinelerle birlikte Tokat’ın
Niksar İlçesi’nin Kızıldere Köyü’ne
gittiler. 30 Mart 1972’de Kızıldere’de,
düşmanın kuşatması karşısında, Mahir
Çayan’ın “Biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik!” sözleriyle Türkiye
devrim tarihinin manifestosunu yazarak
şehit düştüler. Samanlığa geçip saklanan
Ertuğrul Kürkçü dışında savaşçıların
hepsi, dillerinde slogan ve marşlarla,
çatışarak şehit düştüler.

Mahir ÇAYAN: THKP-C önderi.
Yazılarıyla, eylemleriyle, yaşamıyla
ve ölümsüzleştiği Kızıldere direnişiyle,
çizdiği devrim yolu bugün de yol
göstermeye devam ediyor. 15 Mart
1946 Samsun doğumludur. 1963’te
mücadeleye atıldı. 1964'te Ankara
SBF öğrencisi olduğu dönem, onun
önderlik misyonunu üstlendiği dönemdir. Dev-Genç’te hep önder bir
devrimci olarak yer aldı. Türkiye devriminin yolunun netleştirilmesinin önderi oldu. THKP-C’nin kurucusu,
Merkez Komite üyesidir.

Nihat YILMAZ: 1937, Fatsa-Bozdağı Köyü doğumludur. Karadeniz bölgesindeki Parti-Cepheliler’dendir. Fındık mitinglerinden
tütün mitinglerine kadar bölge halkının
mücadelesinin içindedir.
Ahmet ATASOY: 1946 ÜnyeSarıhalil Köyü doğumludur. Karadeniz köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiş bir devrimcidir. TİP içinde yaşanan ayrışma
sürecinde reformizmden koparak
THKP-C önderliğinde mücadeleye
atılmıştır.
Hüdai ARIKAN: 1946, Denizli-Çivril doğumludur. Ankara'da
gençlik mücadelesinin ve DevGenç'in örgütlenmesinin birçok aşamasında vardır. Partinin ilk örgütlenmelerinde yer alan kadrolardan
ve THKP Genel Komite üyesidir.
Ertan SARUHAN: 1942 Fatsa,
Beyceli Köyü doğumludur. Karadeniz'deki mücadelenin yerel önderlerindendir. Karadeniz'in çeşitli kesimlerinde yayın faaliyetinden eylemleri organize etmeye, gerillanın
lojistik hazırlıklarına kadar sürekli
aktif bir yerel önderdir.
Saffet ALP: THKP-C'nin ordu
içindeki örgütlenmesini gerçekleştiren
kadrolardan biridir. 1949, Kayseri
doğumludur. Başlangıçta askeri bir-

liklerde “Hava Kuvvetleri Proleter
Devrimci Örgütü” adlı bir örgüte önderlik yapmış, giderek Parti-Cephe'nin
kadrolarından biri olarak doğrudan
örgütlenmenin içinde yer almıştır.

Ömer AYNA: 1952 Diyarbakır,
Dicle doğumludur. THKO'ludur.
1960'ların gelişen mücadelesi içinde
tercihini silahlı savaştan yana yapmıştır.
Kızıldere'deki siper yoldaşlığına
THKO cephesinden katılan ikinci savaşçıdır.
Cihan ALPTEKİN: 1947 Rize,
Ardeşen doğumludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF İstanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeliği
yaptı. 1969 Temmuz’unda, THKO'yu
oluşturacak gençlik önderleriyle birlikte Filistin kamplarına gitti. Ayrışmalarda tercihini silahlı kurtuluş savaşından yana koyarak THKO içinde
yer aldı.

Ahmet ATASOY

Hüdai ARIKAN

Ertan SARUHAN

Saffet ALP

Ömer AYNA

Cihan ALPTEKİN

Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz!
Katiller Cezalandırılana Kadar
Susmayacağız!
Faşizmin mahkemeleri, zulüm ve
sömürü düzeni olan bu düzenin suçlarını, pisliklerini, katliamlarını ve
katillerini aklama kurumlarıdır. AKP
faşizmi de, 16 Haziran 2013’ten bu
yana, tam 9 aydır, Berkin’in katillerini
korumaya çalışıyor. Berkin’i vuran
polisler hakkında yürütülen soruşturmada aylardır doğru dürüst bir
adım atılmadı, hiçbir ilerleme olmadı.
Savcılık emniyete gönderiyor dosyaları, emniyet ise Berkin Elvan soruşturmasında polisleri ve görüntüleri
saklıyor. “Elimizde kamera kaydı
yok, o bölgede polis görevlendirmedik, tanıkları bulamadık” diyor.
AKP, sorumluları gizlemek için
her türlü oyuna ve komploya başvuruyor. Elvan’ın ameliyata alındığı
saatlerde, polisler de ‘delil’ arayışına
girdiler. Daha önce Ferhat Gerçek’te
yaptıkları gibi, Berkin’in kanlı giysilerini hastaneden çalıp, delilleri
yok etmeye çalıştılar. Elvan’ın elbiselerini polisin elinden avukatlar aldılar. Berkin yaşam mücadelesi verirken soruşturma savcıları tatile
çıktılar ve uzun süre dava dosyasında
hiçbir işlem yapılmadı. Daha sonra
da savcılık emniyetle el ele verip
avukatların yaptığı şikâyetleri ve
delil toplama taleplerini ya reddettiler
ya da yavaş işlem yaparak suçluları
korudular.

Berkin’in Katilini
Devlet Bulmuyor,
Katili Devlet Saklıyor
Savcının koruduğu, Berkin’i vuran
katil polisler hala görevlerinin başındalar ve işkence yapmaya, katletmeye devam ediyorlar. O katili
devlet bulmadı. Katili devlet sakladı. Göstermelik bir soruşturma açtı
sadece. Berkin için adalet isteyenlere
ise coplarla, biber gazlarıyla işkence

yapıldı, gözaltına alındı, tutuklandı.
Çünkü bu ülkede halkı katletmek
serbest, adalet istemek yasak...
Berkin’in ailesinin avukatı, Berkin’in vurulduğu sokaktaki MOBESE
kayıtlarının ve işyerleri güvenlik kameraların toplanmasını, görevli polislerin ve amirlerinin sicil numaralarının tespit edilmesini, tanık olanların dinlenmesini talep ettiler.
Soruşturmayı yürüten savcı avukatların dilekçelerini emniyete havale
etmek dışında bir işlem yapmadı.
Yani, savcılık soruşturmayı, suçlarını
örtsünler diye Berkin’in katillerinin
eline teslim etti.
Saldırıları ve yalanlarını meşrulaştırmak için, sorumluların yargılanmasını engellemek için, hastanede
“üzerinde patlayıcı madde vardı”
şeklinde sahte tutanak düzenlettiler.
“Berkin Elvan DHKP-C’liymiş”
haberleri yaptırdılar. Ne zaman ki
Berkin’in katillerinin bulunması için
kamuoyu oluşmaya başladı, destek
ve dayanışma büyüdü, bu tutanak
çıkarıldı ortaya. Berkin’in üzerinde
bulunduğu iddia edilen ve piyasadan
rahatlıkla alınabilen torpiller de nedense(! ) savcılığa 2 gün sonra teslim
edildi. Terörle Mücadele Şubesi
(TEM), Berkin Elvan 16 Haziran

günü vurulmasına rağmen 15 Haziran’da 4 polisin yaralandığı korsan
gösteriye katıldığını ve burada yaralanmış olabileceğini iddia etti.

Berkin İçin Vur Emrini
Verenler Yataklarında
Rahat Uyuyamayacaklar

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Gerçekleri mücadelemizle açığa
çıkarttık. “Berkin için Adalet İstiyoruz! Berkin’in Katillerini Açıklayın!“
talebini dünyanın ve Türkiye’nin
gündemine yerleştiren, sahiplenmeyi
ve desteği sağlayan, Cephe’nin 269
gün boyunca sürdürdüğü adalet arayışıdır. Adalet istemimizi dile getirmek için 269 gün boyunca; basın
açıklamalarından oturma eylemlerine,
on binlerce afiş asmaktan bildiri dağıtmaya, duvar yazılarından pankart
asmaya, barikatlardan dilek fenerlerine, on binlerin katıldığı yürüyüşlerden açlık grevlerine, adalet nöbetinden “Berkin Elvan için El Ele
Adalet Zinciri”ne, insan zincirlerine
kadar onlarca biçimde eylemler yaptık. Berkin’i vuran polislerin mahkeme önüne çıkartılmasını istedik.
“Sabrımızı Sınamayın, Berkin’in
Katillerini Açıklayın” dedik, 269
gün “Adalet İstiyoruz” diye haykırdık. 9 ay boyunca kesintisiz süren

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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bir savaş verdik, her gün faşizmin adaletsizliğini sorguladık. Her eylemimize binlerce polisle, TOMA’larla,
Akreplerle saldırıldı... Sokakları yangın yerine çevirdiler.
Onlarca kez işkencelerle gözaltına alındı, tutuklandı insanlarımız. Kafamız gözümüz patlatıldı, kolumuz bacağımız kırıldı. Şehitler verdik Berkin için. Yeni ve daha
büyük bedeller ödeme pahasına da olsa vur emri veren
katiller, vuran cellatlar, onları koruyanlar cezalandırılıncaya
kadar adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Faşizmin
mahkemeleri katilleri korumaya devam ettiği sürece
hesap sorma kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Berkin
için vur emrini verenler yataklarında rahat uyuyamayacaklar...

AKP’nin Katil Polislerini İfadeye
Getiren Adalet İsteğimizdeki Isrardır!

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Berkin’i vuran polislerin mahkemeye çıkartılması
ısrarla, kararlılıkla sürdürdüğümüz adalet isteğimizin
sonucudur. AKP faşizminin, davayı unutturma ve katileri
koruma oyununu Halk Cephesi’nin ısrarlı ve kararlı
mücadelesi bozdu. Polisler, Berkin’in vurulmasından
tam 229 gün sonra ilk ifadelerini verdiler. AKP, “kahraman” ilan ettiği katil polislerini mahkemeye çıkartmak
zorunda kaldı. Avukatların, görgü tanıklarının dinlenmesi
ve Berkin’in vurulduğu gün orada görev yapan diğer
polislerin yargılanması talepleri ise 300 güne yaklaşırken
gerçekleşti. İlk ifada veren katil polislerin hepsi bir
ağızdan “Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim!”
dediler. Bugün de ifadelerinde değişen bir şey yoktur.
Yine aynı yalanları söylüyorlar. Polislerin soruşturma
kapsamında ifadeye çağrılması, AKP’nin katilleri korumaktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor elbette. AKP, Berkin’i vuran katillerini korumaya devam edecektir. Katil
polislerin savcılıkta verdikleri ifadeler bunu göstermektedir.

Savcılık ve Emniyet
Katilleri Birlikte Koruyorlar...
Polis ve savcılık Berkin’in vurulduğu sokağa ait
hiçbir görüntüye ulaşamadığını açıkladı. Emniyet o
sokakta polis görevlendirilmediğini söyledi. Avukatların
bulduğu üç görgü tanığı da aylar sonra dinledi. Avukat
Sinan Zincir ise sürekli İstanbul Adliyesi’nde olduğu
halde bulunamadı!
Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana, 1
Kasım 2013’te de savcılığa dilekçe vererek, Mahmutşevketpaşa Mahallesi ve Mithatpaşa Caddesi’nde 16
Haziran’da saat 07.00-08.00 arasında görev yapıp gaz
bombası kullanan polis memurlarının belirlenmesini,
aynı saatler içinde Foto Film Şubesi tarafından çekilen
görüntülerin getirilmesini istemişti. Soruşturmayı yürüten
Savcı Adnan Çimen de Karatana’nın taleplerini emniyete
yönlendirdi. Bu taleplere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Büro Amirliği’nden verilen yanıtta, ‘söz konusu
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Görgü Tanıklarının İfadesi
Berkin’in Katilinin Devlet
Olduğunu Kanıtlıyor
Berkin Elvan’ın katili, sadece ona gaz bombası
atan polisler değil, Haziran Ayaklanması sırasında “talimatı ben verdim”, “kahraman polisimiz destan
yazdı” diyerek muhalif olan bütün kesimlere kin ve
nefret kusan Başbakan Erdoğan‘dır. Berkin Elvan’ın
öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki tanık
daha ifade verdi. Berkin Elvan’ın polislere “Ekmek
almaya gidiyorum” dediğini belirten tanıklar, Elvan’a
ateş eden polis memurunun kafasında kask olmadığını,
yüzünde gaz maskesi olduğunu, sarışın yapılı bir kişinin
ise bir polis memura talimat verdiğini anlattılar. Ayrıca
savcılığa delil olarak Berkin’in vurulduğu yere 50m
mesafeden çekilmiş resimler verildi.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları’ndan Evrim Deniz
Karatana, savcılığa Berkin’in vurulduğu noktayı ve
polisin ateş ettiği noktaları ayrıntılı gösteren bir kroki
verdi. Bu krokiye göre, polisle Berkin’in arasında 1520 metrelik bir mesafe var. Karatana ayrıca, savcılığa
verdiği dilekçede soruşturmanın kasten adam öldürmekten devam ettirilmesini talep etti.
Berkin Elvan’ın vurulmasıyla ilgili açılan soruşturmada; görgü tanıklarının ifadeleri, verdikleri resimler,
avukatların sundukları belge ve krokiler Berkin Elvan’ın
polis tarafından, nişan alınarak gaz fişeğiyle öldürüldüğünü doğruluyor. Yani, milyonların vicdanında ve
bilincinde zaten net olan suç ve suçlular somutlanmış
oldu.
Okmeydanı’nda özel bir hastanede çalışan doktor
M.B ve asistanı P.K.’nin tanıklıkları da katilin kimler
olduğunu açıkça gösteriyor. Doktor M.B, asistanı
P.K.’nin, Berkin’in vurulduğu yere 50 metre mesafede
gaz silahıyla ateş eden polislerin resimlerini çektiğini
ve bunları savcılığa verdiklerini söylüyor. 15 Haziran’ı
16 Haziran’a bağlayan gece boyunca çalıştığını, 16
Haziran sabahı bir grup polisin poliklinik ve Cemal
Kamacı Spor Merkezi çevresine geldiklerini ve 1015 polisin gaz tabancalarıyla çevrelerine ateş ettikten
sonra Berkin Elvan’ın vurulduğu yere doğru koştuklarını
gördüğünü, hatta polislerin attığı gaz fişeklerinden
birinin kliniğin camına isabet ettiğini ve içeriye gaz
dolduğunu belirterek şöyle diyor: “Zaten fotoğraf
çektikten bir müddet sonra Berkin’in vurulduğu yere
doğru koştular. Bizim yerden Berkin’in vurulduğu
yer yürünebilecek mesafededir” dedi. Avukat Evrim
Deniz Karatana, bu fotoğrafları, delil niteliğinde soruşturma dosyasına eklendiğini açıkladı.
***
Berkin Elvan’ın Vurulduğu Anı Gören Tanıklar
Gerçekleri Anlatıyor:
Tanık Muhammet Akkaya: “Polis nişan aldı,
Berkin’in kafasına ateş etti”

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

görüntülerin şube kayıtlarında olmadığı’ söylendi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ise, yazıya rağmen,
dalga geçer gibi, 16 Haziran saat 08.00 ile 17 Haziran
saat 08.00 arasında görev yapan farklı polislerin isim
listesini, yani bir gün sonrasının listesini gönderdi.
Görüntü yok, liste yok, isim yok... “Niye yok?”
diye hesap soran da yok. Ne emri veren ne emri alan hatırlıyor ne yaptığını. Savcılık ve emniyet el ele verip katilleri aklıyorlar.

AKP’nin Katil Polisleri; “Orada
değildim, hatırlamıyorum, görmedim!..”
Halka işkence yapanın ahlakı olmaz. Katillerin hepsi
alçakça yalan söylüyorlar. Berkin Elvan’ın vurulmasıyla
ilgili olarak ifade veren dört polis de diğerleri gibi milyonlarla alay eder gibi suçlarını “Gaz sıkmadım, ZET
kullanmadım, ben kalkancıyım, orada değildim” diyerek
inkar ettiler. Berkin vurulduktan sonra 269 gün komada
kaldı. Bu 269 gün içinde Okmeydanı’nda hangi polisin,
nerede görev yaptığı bile tespit edilmedi.
12 Mart günü, 4 polisin daha ifade vermesiyle birlikte,
bugüne kadar ifade veren polis sayısı 18’e çıktı. Berkin’in
vurulmasına ilişkin devam eden soruşturmada; En son
ifade veren 4 polis de kendilerinden önceki polisler gibi
yalan söyleyerek olay günü Berkin Elvan’ın yaralandığı
bölgede görev yapmadıklarını ya da hatırlamadıklarını
söylediler.
Katil Polislerden Hasan P.: “15 Haziran 2013 saat
08.00’den 16 Haziran 2013 saat 08.00’e kadar 24 saatlik
zaman diliminde nerede olduğumuzu tam hatırlamıyorum.
... Berkin Elvan’ın yaralandığı bölgede kesinlikle görev
yapmadım. ... Çevik Kuvvet’te gruplar göreve giderken
resmi bir yazı ile görevlendirilir. Yani ben şubeden çıktığımda hangi bölgede görev alacağım görev yazılarımızda
vardır. Gezi olaylarında şubeden çıkarken görevlendirildiğimiz yerler resmi olarak bellidir. Ancak görevde
bulunduğumuz mahallerdeyken şubenin haber merkezi
tarafından grup şeflerimiz tarafından telefonla aranarak
başka yerlere sözlü olarak gönderildik. Sözlü verilen
emirlerin daha sonra yazıya çevrildiğini sanmıyorum.
... Genel olarak ekip şefinin kimin olduğu resmi belgelerde
bellidir. Ancak Gezi olayları sırasında belli de olmayabilir.
... Olaylarda bir çoğunda her ne kadar gaz tüfeğim olsa
da çok zorunlu olmadıkça bu tüfeği kullanmadım... Taktığım kaskta numara olup olmadığını hatırlamıyorum”
Polis Mehmet A.Y.: “Okmeydanı’na 16 Haziran
2013 günü gittik. Burada bekledik. Öğlen 14.00’e kadar
bekledik. Ancak herhangi bir eyleme müdahale etmedik.
ZET silahını kullanma belgem vardır. Grup şefiydim.
Gezi olayları boyunca hiç kullanmadım.”
Polis Uğur Y.: “16 Haziran 2013’te saat 08.00 aralığında
Mahmut Şevketpaşa Gaziler ya da Eren sokakta görevli
gaz tüfeği kullanan memurların gönderilmesi istenmiş ise
de saat ve olay yeri olarak görev yaptığım yer bu bölge ile

18 Mart günü ifade veren tanıklardan, Berkin’in
mahalleden arkadaşı 16 yaşındaki Muhammet Akkaya,
olay sırasında Berkin’in yanında olduğunu, polisin
hedef alarak ateş ettiğini ve ilk verdiği ifadenin kayıtlara
yanlış geçtiğini anlattı: “Sabah Berkin’i sokağın
başında gördüm, Gaziler Sokağı’nı geçip Mithatpaşa
Caddesi’ndeki fırına ekmek almaya gidecekti. Bana
da böyle söyledi. Biz 5-6 kişilik bir gruptuk. ... Marketin
biraz uzağında bir TOMA ile 5-6 polis vardı. Bir polis
bizi gözetleyip ara sıra gaz atıyordu. Biz slogan atıp
sonra duvarın arkasına geçiyorduk, attıkları gaz kapsülleri duvara çarpıp yere düşüyordu. Plastik mermi
de sıkıyorlardı. ... Caddeye daha bir adım atmıştı ki
TOMA’nın yanında diz çökmüş olan çevik kuvvet
polisi Berkin’e doğru gaz tüfeğiyle ateş etti. Polis
nişan almıştı, direk Berkin’in kafasına ateş etti. Gaz
kapsülü başının arka tarafına isabet etti. Yere düştü,
ben ve başka bir arkadaş onu geri çektik.”
***
Tanık Sinan Zincir: “Polisler yakın mesafeden
gaz bombası atıyorlardı”
Tanıklardan Avukat Sinan Zincir; Berkin’in vurulduğu
yere yakın oturduğunu, o sabah da gazete almak için
dışarı çıktığında olayı gördüğünü, gazetecileri ve Çağdaş
Hukukçular Derneği ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği’ni arayarak polis saldırısı nedeniyle evlerinden
çıkamadıklarını, polislerin öldürme kastıyla gaz bombası
ve plastik mermi kullandığını anlattığını belirten Zincir:
“Okmeydanı’nda gençler barikat kurmuş eylem yapıyorlardı, polis de zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleriyle müdahale ediyordu. ... Polisler sokaktaki
gençlere yakın mesafeden gaz bombası atıyorlardı...
Yoğun şekilde gaz dumanı vardı, tam bu sırada bir
çocuğun ‘Anne’ diye bağırarak, eliyle başını tutarak
kaçtığını gördüm. Polisle arasında yaklaşık 25 metre
mesafe vardı. ... Balkonlarından tencere-tava kullanan
kadınlara bile gaz bombası tüfeğini doğrultup attıklarını
gördüm” dedi.
***
Tanık Sunay Yıldız: “Berkin polis tarafından
hedef gözetilerek vurulmuştur.”
Berkin’in vurulduğunu gören ve onu hastaneye kaldıran diğer tanık Sunay Yıldız ise gördüklerini şöyle
anlatıyordu: “Berkin Elvan’ı tanırım. ... Berkin Elvan
da her gün oyun oynamak için gelirdi. ... Olay günü
sabah 06.30 sıralarında karşılaştık. ... Tam kapının
önünde gördüm. Berkin’in çocuk olmasından da kaynaklanarak “nereye gidiyorsun” diye sordum. Müthiş
bir gaz kokusu vardı. Bakkala ekmek almaya gittiğini
söyledi. Ben de bakkalların kapalı olduğunu söyleyince
‘fırına giderim’ dedi. ... Mahmut Şevket Paşa Caddesi
üzerinden de çevik kuvvet polisleri bizim bulunduğumuz
sokakta dahil olmak üzere bir çok yere gaz kapsülü
atıyordu. .... Bu esnada bir gaz kapsülü boyutlarını
şu anda tam olarak söyleyemeyeceğim, demir, gümüş
renginde bir cisim tam Berkin’in kafasının sağ arka
kısmına yani hemen boyun kısmının hemen üzerindeki
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uyuşmamaktadır. ... Ayrıca ben Kalkancıyım. Yine Cumhuriyet savcılığınca gaz tüfeği kullananlar istenmiş ise de benim böyle bir sertifikam var ancak alt devre olduğumuz için Gezi Parkı olayları süresince bize kalkan tutma görevi
verdiler. Gaz tüfeği kullanmadım.”
Tanıklardan, şimdi Samsun Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli
olan İsmail Aydın, Gezi Parkı gösterileri boyunca gaz fişeği kullanmadığını, ayrıca o tarihte çalışıp
çalışmadığını hatırlamadığını söyledi. İstanbul Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli Cengizhan Koçbaş,
Uluhan Ulu ve Deniz Ulutaş, kendilerinin gaz tüfeği kullanma sertifikaları olmadığı için kendilerine
verilmediğini ve kullanmadıklarını,
olaylar uzun sürdüğü için nerede
hangi tarihte görev yaptıklarını hatırlamadıklarını söylediler.
Gaz tüfeği kullanma sertifikasının olduğunu ve gaz tüfeği kullandığını kabul eden Polis Davut
Arslan ise Berkin Elvan’ın vurulduğu gün raporlu olduğunu,
olayı internetten öğrendiğini söylüyor. Ali Keleş’de, sertifika sahibi
olsa da o gün gaz tüfeği kullanmadığını, kendisinden başta sertifikası olan memurların da olduğunu, kimin kullandığını hatırlamadığını söyledi. Tim Şefi Sefa
Doyranlı şef ama hiçbir şey hatırlamayanlardan. O gün Mecidiyeköy-Okmeydanı arasında görev yaptığını fakat gaz tüfeği kullanmadığını, kimin kullandığını
hatırlamadığını söyledi.

Katil Polisler
Hiçbir Şey
Hatırlamıyorlarmış!
Berkin’i Biz
Hatırlatacağız Onlara!
Tabloya bakın. Ne polisi, ne
emir veren şefi, kimin gaz tüfeği
kullandığını bilmiyor. Göstermelik
süren bir soruşturmada seyirlik
bir şov yapıyorlar. Bir polis, “Nerede hangi tarihte görev aldığımı
hatırlamıyorum” diyor. Bir TİM
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şefi, “Bizim gruptan kime gaz
tüfeği verildiğini, zimmetle verilip
verilmediğini bilmiyorum” diyor.
Diğer katiller de; “Orada değildim. Gaz kullanmadım, kalkan
tutuyordum. Görmedim, bilmiyorum hatırlamıyorum“ diyorlar.
Hepsi de hafızalarını kaybetmişler,
hiçbir şey hatırlamıyorlar. Biz hatırlıyoruz... Biz unutmadık... Unutmak ihanettir. Onlarca yıl da geçse
biz unutmayacağız... Siz hatırlamazsanız, emin olun biz size 14
yaşında Berkin’in canını nasıl aldığınızı hatırlatacağız!

Sonuç Olarak;
1-AKP faşizmi, tam 9 aydır,
Berkin’in katillerini korumaya çalışıyor. Berkin’i vuran polisler
hakkında yürütülen soruşturmada
aylardır hiçbir ilerleme olmadı.
2- Ferhat Gerçek’te yaptıkları
gibi, Berkin’in kanlı giysilerini
hastaneden çalıp delilleri yok etmeye çalıştılar.
3- Berkin’in katillerini savcılık
ve emniyet birlikte korudular.
4- Berkin için “Adalet İstiyoruz! Katilleri Açıklayın!” talebini
dünyanın ve Türkiye’nin gündemine yerleştiren, sahiplenmeyi ve
desteği sağlayan, Cephe’dir.
5- Gerçekleri mücadelemizle
açığa çıkarttık. Berkin’i vuran
polislerin mahkemeye çıkartılmas,
ısrarla sürdürdüğümüz mücadelemiz ve doğru politikalarımız sonucudur.
6- “Berkin polis tarafından hedef gözetilerek vuruldu.” Katili,
sadece ona gaz bombası atan polisler değil, “Polislere talimatı ben
verdim” diyen Başbakan Erdoğan‘dır.
7- Yeni ve daha büyük bedeller
ödeme pahasına, Berkin için vur
emri veren katiller, vuran cellatlar
ve onları koruyanlar cezalandırılıncaya kadar adalet arayışımızdan
vazgeçmeyeceğiz.
8- Nereye giderlerse gitsinler
Berkin’i vuranların yakasını bırakmayacağız! Hesap Soracağız!

Okmeydanı
kafatasının olduğu yere çarptı ve oraya
yapıştı. Berkin eliyle vurarak gaz kapsülünü düşürdü. ... Başından hafif kan geldiğini gördüm. ... Bu esnada zaten Berkin
bayılmıştı. ... Vurulduktan 20 dakika sonra
şuurunu kaybetti. ... Yanımda 2-3 vatandaş
vardı. Kendisini minibüsle Okmeydanı
SSK Hastanesi’ne getirdik. ... Polisleri
gaz tüfeği kullanırken gördüm. Berkin’e
gaz kapsülünün çarptığı anı gördüm. Bu
gaz kapsülünü ateşleyen polisi görmedim.
... Gaz kapsülü polislerin olduğu yerden
geldi. Polislerle aramızda 20 m mesafe
vardı. Berkin polis tarafından hedef gözetilerek vurulmuştur.”
***
Tanık Ö. K.: “Berkin, polisin kullandığı tüfekten çıkan gaz kapsülüyle
yaralandı”
Berkin’in arkadaşlarından 18 yaşındaki
Ö.K. ise şunları anlattı: “Ben Berkin’in
vurulduğu sokağın karşı sokağındayken
Berkin’i gördüm. Yanında 3-5 kişilik bir
kalabalık vardı. ... Bu esnada biber gazı
tüfek ya da tabancaları patlamaya başladı. Berkin polislere elini kaldırarak “ekmek
almaya gidiyorum atmayın yeter artık”
diye bağırdı. Göstericilere hatta Berkin
“ekmek almaya gidiyorum geçebilir miyim” dedi. ... Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan polisler gaz tüfeği ya da tabancasıyla
tekrar ateş etmeye başladılar. ... Sokağa
girmek isterken birden kapsül başına
isabet etti. Berkin bağırmaya başladı. Kafasına biber gazı saplanmıştı. Eliyle vurup
çıkardı. ... Berkin’in bilinci yerindeydi.
...‘Biber gazı mı, plastik mermi mi geldi?’
diye sorduk. Cevap vermedi ‘bilmiyorum’
dedi. Kafasına pamuk falan koyduk. Birden bayılmaya başladı. Gözleri kapandı,
kendisini kucağımıza aldık. ... Okmeydanı
SKK hastanesine gittik. Burada doktorlar
müdahale ettiler. ... Sarı saçlı polisin yanında bulunan polisin kullandığı tüfekten
çıkan gaz kapsülüyle Berkin’in yaralandığını gördüm. ... Ateş eden polis memurunun kafasında kask yoktu. Yüzünde
gaz maskesi vardı.”

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Basından
Yiğit Karaahmet
(Taraf, 15 Mart 2014
Cumartesi)
Sol Duyu
Gencecik bir kardeşimizi toprağa
verdik. Hüzün ve acının tek bir potada eritildiği, 15 yaşında bir gencin
ergenlikle aynı anda mezara girmesine
şahit olduk. Milyonlar bir oldu, o
yoksul çocuğu ebedi uykusuna beraber uğurladık. O acılı annenin
çığlığı olduk, bir nebze olsun ona
destek verebilmek için hiçbir resmî
kurumu beklemeden kendi kendimize
ulusal yas ilan ettik.
İsteyince ne kadar güzel olduğumuzu görebiliyor musun Türkiye?
Tek bir yumruk olunca kelebek gibi
uçup, arı gibi sokabileceğimizin farkında mısın?
Berkin Elvan mezarına yatırılıp,
üstüne daha ilk toprak atıldığında
polis şiddeti gazla, biberle, plastik
mermiyle başladı. Ben oradaydım,
o mezarlıkta... Hayatımda bu kadar
utanç verici, bu kadar rezil, bu kadar
çirkin bir şey daha görmedim.
Hemen ardından o gece, cesede
ve kana doyamayan bu topraklar 22
yaşındaki Burakcan Karamanoğlu’nu da kendisine aldı. Ona da yazık
oldu. Tuhaf bir ideolojinin, garip bir
hesap sorma biçiminin kurbanı
oldu. Berkin Elvan için pek çok
insan ‘Ne işi varmış sokakta o çocuğun?’ derken kimse çıkıp da Burakcan için ‘Peki onun ne işi varmış
yas tutan bir mahalleyi basmaya
giden eli sopalı insanların arasında?’ demedi. İkisini de demeyelim

zaten. “Ölülerimiz yarışıyor” ya da
en haklı ölü benim ölüm” programına
dönmesin bu durum. Ama hiçbir
açıklamayı tam olarak anlamadan, o
sokakların durumunu tam olarak analiz etmeden kimseyi de suçlamayalım.
Okmeydanı ve şehrin diğer mahalleleri bu olayın ardından, günlerdir
polis ablukası altında gaza ve faşizme
boğulurken bir kısım insan, halkı
sürekli sağduyuya davet ediyor.
Hayatı boyunca aldığı tek radikal
karar sedef rengi rujunu koyu kırmızıyla değiştirmek olan birileri çıkıp
‘Ay lütfen evinize dönün. Ortalık
çok karışık’ diye fikir beyan ediyor.
Bu zamana kadar katıldığı tek
sokak eylemi Gezi Parkı Direnişi’nde bir dekoratif unsur hâline
gelen gaz maskesi satın alıp, arkadaşlarıyla selfie çektirmek olan biri
‘Ama devrimciler de silah kullandı’
diye analiz fışkırtıyor.
Bir kere bile Okmeydanı sınırları
içinden geçmemiş, Gazi Mahallesi’ni
haberlerde cık cık’layarak izlemiş,
ölen altı gencin altısının da Spor
Toto’da büyük ikramiyeyi tutturmak
gibi yoksul Aleviler arasından çıkmasını irdelememiş biri ‘Lütfen provokasyona gelmeyelim. Seçimler
öncesi bizi sokağa dökmek istiyorlar. Hadi evimize dönelim’ diye
yargıda bulunuyor.
Sizlere ise iki çift lafım var.
Yeter! Yeter kesin sesinizi artık.
Sen daha önce o mahalleye gittin
mi? Alevilerin bu topraklarda yaşayabilmek için birbirlerinden başka
sığınabilecekleri hiç kimse olmadığını
biliyor musun? O evlere girip, onları
bir kere olsun dinledin mi? Devrimciliği GAP’te satılan triko kazak mı
sanıyorsun?
Onlar birbirlerini kollamak, destek
olmak, mahallerini savunmak zorun-

da. Sen latte’ne soya sütü isterken
onlar sadece o gün değil her Allah’ın
gecesi mahallesinde nöbet tutmak
zorunda. Sen İstanbul’un savunulacak
tek yerinin Taksim Meydanı olduğunu
sanıp, gözlerini dinlendirirken şehrin
gettoları yanıyor.
Berkin Elvan’ın annesi evinde
yasını tutarken o sokağa girmek istiyorlar. Saldırıyorlar. Ne yapsın yani
o devrimciler? Tabii ki mahallelerini
savunacaklar. Barikatları kaldırıp polislere Dostoyevski mi okusunlar?
Provokasyonmuş. Ne provokasyonu? Provokasyonun babasını, cenazenin kalktığı gün birilerinin eline
silah verip o mahalleye gönderen
yapıyor.
Sen daha mezarlıktan çıkmadan,
kaçmaya fırsatın bile olmadan gazı
üstüne sıkan yapıyor.
Sokaktaki isyan büyümesin diye
milyonlarca insanı evine sokmak için
kirli politik oyunlarını oynayan yapıyor.
O devrimciler, Cepheliler; provokasyon yapmak istese sen sanıyor
musun milyonlarca insan birbirinin
ayağına bile basmadan Okmeydanı’ndan Feriköy’e yürüyebilirdi?
Bırak herkes isyanını kendisi yaşasın. Herkes mahallesini bildiği gibi
korusun. Bırak artık halkı isyandan
soğutma kafasını. Çare Drogba değil
canım benim, çare isyan. Destek olmak istiyorsan ne güzel. Ama bilmediğin, etmediğin, anlamadığın bir
şey yüzünden oturduğun yerden kimseyi yargılama, sağduyu çağrısında
bulunma.
Sağduyuymuş. Sağduyunu ıspanağa kıyma koysam mı koymasam
diye düşündüğün o anda kullanmayı
dene. Konu sokak olunca bırak sağduyuyu. O an ihtiyacın olan şey sol
duyu, benim güzel kardeşim.
O da sen de varsa konuş, yoksa
da kapa çeneni otur artık.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Antalya

Bursa

Çayan

Elimizdeki Meşalesin Berkin,
Hiç Sönmeyecek…
Haziran Ayaklanması'nda AKP'nin
işkenceci katil polislerinin attığı biber
gazı fişeğiyle kafasından vurularak
yaralanan ve 269 gün komada kalıp
şehit düşen, Berkin Elvan'ın katillerinden hesap soran eylemler sürüyor.

İstanbul

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Okmeydanı: Okmeydanı’nda sağlık
ocağı önünde 18-19-20 Mart’ta saat
17.00-19.00 arası masa açıldı. Masada
Berkin’i anlatan dergiler dağıtıldı.
Yeni Berkin’ler öfkesini kuşanıp Berkin için adalet istiyoruz diye haykırdı.
Mahalleye 20 adet Cephe imzalı
küçük pankartlar asıldı.
Bahçelievler: Berkin Elvan için 19
Mart’ta Bahçelievler Özgürlükler
Derneği’nde ailelerle beraber bir
anma düzenlendi. Anmaya Berkin
ELVAN ve Haziran Ayaklanması şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri
için yapılan saygı duruşuyla başlandı.
Halk Cephesi’nin Berkin’le ilgili
yaptığı açıklama okundu. “Büyü”,
“Memik Oğlan” gibi halk türküleriyle
program devam etti. Halk şairlerinden
şiirler okundu. En son Berkin’in cenazesiyle ilgili sohbet edildi. Cenazenin bu kadar görkemli geçmesinin,
Cephe tarzı mücadele anlayışı sayesinde olduğu ve bugün halkın düzenle
ne kadar çok çelişkisinin olduğunun
bir göstergesi olduğu vurgulandı. Cumartesi günü verilecek yemeğin duyurusu yapıldıktan sonra anma bitirildi. Anmaya 20 kişi katıldı.
AKP’nin katil polisi tarafından
katledilen Berkin Elvan için Bahçelievler Halk Cephesi, Zafer Mahallesi’nde yedisi yemeği verdi. Yemek
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için hafta içi kapı çalışması ve esnaflara bildiri dağıtılarak Berkin için
verilecek yemeğin duyurusu yapıldı.
Ayrıca cumartesi günü, mahallede
megafonla sesli çağrıya çıkıldı. Program öncesi, yemeğin verileceği alana
“Berkin Elvan Ölümsüzdür, Hesabını
Soracağız – Halk Cephesi…” pankartı
asıldı ve masalar kurulmaya başlandı.
Caddede Berkin için bir masa oluşturuldu ve müzik çalınmaya başlandı.
Yemek programı, saat 19.30’da yapılan konuşmayla başladı. Konuşmada; Berkin’in artık Türkiye halklarının bir çocuğu olduğu, Berkin’in
269 gün süren direnişinin Türkiye
halkları adına gerçekleşen bir direnişe
dönüştüğü, bunun kanıtının ise Türkiye halklarının Berkin’i sahiplenmesinde görüldüğüne vurgu yapıldı.
Ayrıca Berkin’in artık ekmek, adalet
ve özgürlük mücadelesinin simgesi
haline dönüştüğü ve tüm mücadelelerin temelinde Berkin için adalet
olacağı anlatıldı. Yapılan konuşmanın
ardından yemek dağıtımına geçildi.
Yemek dağıtımı bittikten sonra sloganlarla dilek fenerleri uçuruldu.
Daha sonra söylenen türküler ve çekilen halaylarla program devam etti.
250 kişinin katıldığı program Saat
22.00’de sonlandırıldı.
Küçükarmutlu: Armutlu Cem
Evi’nde 23 Mart’ta düzenlenen Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın yedi
yemeği verildi. Yemekten önceki iki
gün boyunca 500 el ilanı dağıtıldı
ve 20 ozalit, 6 pankart asılarak tüm
Küçük Armutlu halkına Berkin Elvan’ın yedi yemeği duyuruldu. Anma
programında Berkin için yapılan kısa

video gösteriminin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından Cephe
açıklaması okundu ve özgür tutsaklardan Yalçın Doğru’nun yazdığı şiir
okundu. Şiirin ardından Berkin’i tanıyanlardan bir Halk Cepheli Berkin’in mahalledeki hallerini anlattı.
Berkin’le ilgili paylaşılan anılardan
sonra dedenin Berkin Elvan ve tüm
devrim şehitleri adına okuduğu duadan sonra yedi yemeğine geçildi.
Yedi yemeğine 230 kişi katıldı.
Armutlu’da Liseli Dev-Genç'liler
ilk olarak toplandı ve liselerde olan
sorunlar ile ilgili konuşulup sohbet
edildi. Liseli Dev-Genç'liler Berkin
İçin Küçükarmutlu sokaklarına "Berkin
Elvan Ölümsüzdür!", "Berkin'in Katili
AKP'nin Polisi!" "Berkin'in Hesabını
Soracağız!", "Berkin'imizin Katili
AKP'nin Polisi!" yazılamalarını yaptı.
Alibeyköy: Halk Cepheliler Alibeyköy’de 20 Mart’ta yürüyüş düzenledi.
Gün içinde akşam yapılacak olan
yürüyüşün bildiri dağıtımı ve sesli
çağrıları yapıldı. Cengiz Topel Caddesi Son Durak’tan Veysel Karani
Camisi’ne kadar dolaşılarak Berkin
Elvan’ın katillerini bulana kadar susmayacaklarını anlattılar. Eyleme kahvelerde bulunanlar ve sokaktan geçenlerde alkışlarla destek verdiler.
Eyleme 47 kişi katıldı. Ayrıca dernekte, 30 Mart’ta Kızıldere’de manifesto yazan Mahir Çayanları anlatan
köşe düzenlendi.
Halk Cepheliler 22 Mart'ta da
Cengiz Topel Caddesi son durakta
toplanıp Veysel Karani Camisine
doğru yürüyüş düzenledi. Sloganlarla

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Gülsuyu

Sarıgazi

Dört yola gelindiğinde ise dilek fenerlerini Berkin için yakarak uçurdular ve havai fişeklerle eylemi bitirdiler. Eyleme 23 kişi katıldı.

kendini güçlü göstermek için Okmeydanı ve Çayan mahallelerine yönelik yaptığı baskınlara rağmen, umudun çocuğunu selamladılar.

1 Mayıs Mahallesi: 1 Mayıs Mahallesi’nde 22 Mart’ta Berkin Elvan için
meşaleli yürüyüş yapıldı. 3001 Cadde’den Merkez Durağı’na sloganlarla
yürünen eylemde “Berkin’in Hesabını
Sorana Kadar Susma Türkiye” pankartı taşındı. Yürüyüş boyunca halk
dükkânlarından ve evlerinden alkış
tutarak destek oldu. Merkez Durağına
gelindiğinde basın açıklaması okundu.
Okunan metinde halkın ekmeğe, adalete olan özlemi dile getirildi. Açıklamadan sonra tekrar sloganlarla 3001
Cadde’ye dönüldü ve haftaya tekrar
daha kitlesel yürüme çağrısıyla eylem
bitirildi. Eyleme 80 kişi katıldı.

Sarıgazi: Haziran Ayaklanması’nda
polisin attığı gaz fişeğiyle kafasından
yaralanan ve 269 gün komada kalıp
şehit düşen Berkin Elvan için Sarıgazi
Ticaret Meslek Lisesi’nde, Liseliler
Komitesi öğrencileri tarafından Berkin
Elvan panosu hazırlandı. Panoya Sarıgazi Liseliler Komitesi öğrencilerinin
hazırlamış olduğu Berkin Resimleri
ve gezi şehitlerinin resimleri asıldı.
Ölümsüzlüğe uğurlanan Berkin Elvan
için Sarıgazi Liseliler Komitesi, Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi’nde okul
pencerelerine, duvarlara birçok yere
afiş yapıştırdı. Cepheliler tarafından
Sarıgazi'de 21 Mart'ta Berkin Elvan
için "Berkin'in Hesabını Soracağız",
"Berkin’in Hesabı Mahşere Kalmayacak-Cephe” yazılamaları yapıldı.
Halk Cepheliler 24 Mart'ta pankart
açtıktan sonra, açıklama yaparak saat
20.00 de sinevizyon gösterimi düzenlediler. Düzenlenen sinevizyona
65 kişi katıldı. Berkin Elvan için
sloganlar atıldı.

Bağcılar: Bağcılar Karanfiller Kültür
Merkezi’nde 22 Mart’ta Berkin Elvan
için anma ve yemek programı düzenlendi. Programa Bağcılar Halk
Cephesi’nin Berkin Elvan için yazdığı
metin okundu. Metinde "Biz de halk
düşmanlarının kâbusu olacağız! Halk
düşmanlarından, halkın evlatlarını
katletmenin hesabını misliyle soracağız! Yaşasın Halkın Adaleti” denildi.
Ardından hazırlanan yemekler halkımıza dağıtıldı. Berkin Elvan için
anma ve yemek programına yaklaşık
150 kişi katıldı. Bağcılar Yıldıztepe
Mahallesi’nin gecekondu bölgesine
Cepheliler 22 Mart günü yazılamalar
yaptı. "Berkin Elvan Ölümsüzdür –
Cephe” , “DHKC ve SPB”, “DHKPC” yazılamaları yapıldı.
Çayan: Cepheliler, 25 Mart’ta Çayan
Mahallesi’nde birçok yere 269 gün
komada kaldıktan sonra şehit düşen
Berkin Elvan’ı selamlayan pankartlar
astılar. “Umudun Çocuğuna Bin Selam Olsun”, “CEPHE” imzalı pankartları mahallenin 4 ayrı yerine asan
Cepheliler, AKP’nin seçim öncesi

Pendik-Aydos: Berkin için adalet talebiyle Aydos'ta yapılan yürüyüşlere
18-19-20 Mart tarihlerinde devam
edildi. Yürüyüşlerde Berkin'in fotoğrafının ve hesap soran sloganların
yer aldığı dövizler taşınarak sloganlar
atıldı. 18 Mart’ta yapılan yürüyüşe
15 kişi katılırken, yapılan açıklamada
Berkin'in 3 milyonu aşan kitleyle yapılan cenazesinin, halkın adalete olan
özleminin resmi olduğu, adaleti ancak
halkın kendi elleriyle sağlayacağı anlatıldı. 20 kişinin katıldığı 19 Mart’taki
yürüyüş sonrası 15 dakikalık oturma
eylemi de yapıldı. Yapılan açıklamanın
ardından Berkin için Grup Yorum'un
“Büyü” şarkısı söylendi. Zafer Yakında
marşının söylenmesinin ardından eylem bitirildi.

Mimar Sinan Üniversitesi: DevGenç’liler 25 Mart günü Mimar Sinan
Üniversitesi’ndeki Seher Şahin ile
Dayanışma Odası çalışmalarına devam ediyor. Tüm Gezi Şehitleri’ni
ve Berkin Elvan’ı da odanın girişine
çizen Dev-Gençliler Özgür Tutsaklardan gelen tabloları da odaya astılar.

Ankara
Çankaya: Ankara Çankaya Üniversitesi’nde 20 Mart’ta Berkin Elvan
için oturma eylemi ve anma yapıldı.
Anma söylenen şarkılar arasında
Grup Yorum’un Berkin için yazdığı
şarkı da söylendi. Anmada siyah
elbise giyildi. Anmadan sonra Hukuk
Fakültesi önünde dilek fenerleri uçuruldu. Eyleme okul öğretmenleri de
destek verdi.
ODTÜ: ODTÜ Dev-Genç, 17 Mart’ta
Mühendislik Bölümlerine, Hazırlık
binasına, İktisat ve Fizik Bölümlerinde
Berkin Elvan için yazılama yaptı.
Dev-Gençliler ayrıca hazırlamış oldukları “Berkin Elvan Ölümsüzdür’’
pankartını 3 gün boyunca fizik bölümünün çatısından sallandırdılar.
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İzmir-Buca:

Buca’da DevGenç’liler umudun çocuğu Berkin
Elvan için yazılama yaptı. DevGenç'liler yoksul halkın matbaası
olan duvarları “Berkin Elvan Ölümsüzdür” ve “Dev-Genç” yazılamalarıyla donattı.

Balıkesir: 11 Mart’ta, Berkin Elvan’ın şehit düşmesi haberinin alınmasıyla Dev-Genç’liler ve Bandırma
Dayanışma Platformu’nun ortak kararı
ile sınıflar teker teker dolaşılarak öğrencileri dersleri boykota ve Berkin'in
hesabını sormaya çağırdı. Öğrencilerle
Migros AVM önünden Cumhuriyet
Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 30 kişi
ile başlandı meydana varıldığında
kitle 200’ü aşmıştı. Polislerin yürüyüşü
engelleme çabalarına rağmen kitle
kararlı ve coşkulu şekilde sloganlarla
yürüdü. Yürüyüşte hesap soran sloganlar atıldı. Meydana gelindiğinde
yoğun yağmura rağmen kitle dağılmadı, Berkin Elvan için halktan insanlar kısa konuşmalarla aileye des-

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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teklerini ilettiler. Berkin’in katillerinin
AKP iktidarı ve onun polislerinin olduğunu, adalet istediklerini katillerden
hesap sorulacağını söylediler. Esnaf
ve çevredeki vatandaşlar alkışlar ve
kornalara basarak desteklerini gösterdiler. Yürüyüş 12 Mart akşamı
Berkin için yapılacak olan kitlesel
eyleme çağrı ile sonlandırıldı.
Bandırma İİBF (İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi) ve Bandırma
MYO'da (Meslek Yüksek Okulu)
öğrencileri 12 Mart’ta Berkin Elvan
eylemi için bilgilendirme yaptı. Sınıflarda, yemekhanede ve kantinde
öğrencilere sesli duyurular yapıldı.
Bandırma KESK İlçe şubesi, Eğitim-Sen üyeleri, Bandırma Dayanışma
Platformu’nun da katıldığı eyleme
2000 kişi katıldı. AKP seçim bürosunun önünden geçerken AKP bir
kez daha teşhir edildi. Trafik tek
yönlü olarak kapatıldı ve araçlardaki
insanlar korna ve ıslıklarıyla destek
olduklarını gösterdi. Meydana gelindiğinde Berkin’in fotoğraf ve videolarından oluşturulan sinevizyon
gösterimi yapıldı. Halkın AKP iktidarına öfkesinin yoğun olduğu açıklamada: “Artık 15’inde şehit düşen
Berkinimize verilmiş sözümüz var.
Artık umudu büyüten, umudun çocuğuna verilmiş sözümüz var...” de-

nilerek katillerin yargılanması için
mücadeleden asla vazgeçilmeyeceği
vurgulandı. Eylemde Grup Yorum’dan
türküler söylendi.

Kars:

Kars Dev-Genç'liler, 23
Mart’ta Berkin Elvan için at heykelinin önünde toplanmaya başladı.
Dev-Genç’liler de “Rahat Uyu Berkin
Hesabın Sorulacak” pankartıyla
G.A.M.P (Gazi Ahmet Muhtar Paşa)
Caddesi’nden alana doğru hesap soran
sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Alana
gelindiğinde okunan basın metninde
Gezi direnişinden, Gezi şehitlerinden
ve Berkin’in şehitliğine kadar geçen
süreçte AKP’nin halka ve devrimcilere uyguladığı faşist baskılara değinildi. Tayyip Erdoğan’ın katil olduğu
vurgulandı. Halk “Katil Var, Hırsız
Var” sloganını atmaya başladı. Açıklamanın ardından kitle EĞİTİM-SEN
önüne yürümeye başladı. Yaklaşık 1
saat boyunca, öfkeli sloganların atıldığı eyleme 500 kişi katıldı.

Sivas:

Sivas’ın Ulaş ilçesinde 22
Mart’ta “Berkin Elvan Ölümsüzdür”,
“Gezi Şehitleri Ölümsüzdür” ve “Berkin’i Vuranlar Cezalandırılsın Adalet
İstiyoruz-Halk Cephesi” şeklinde 3
adet yazılama yapıldı.

Eskişehir:

Tehditlerinizle Bizi Korkutamazsınız
Mücadelemiz Sürecek
Dev-Genç’liler Çanakkale polisinin ailelerini tehdit
etmesiyle ilgili 24 Mart’ta yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi: "Ahlaksız polisler ailelerimizi
arayarak sizin çocuk terör örgütüne karışmak üzere, sizin
çocuğunuzun daha önceden herhangi bir sabıkası yok
ama şu an terör örgütüne karışmak üzere, uyuşturucu şubesinden arayarak ailelere aynı şekilde çocuğunuz terör
örgütüne bulaşmak üzere ve türlü türlü yalanları ve ahlaksızlıklarıyla ailelerimizi korkutmaya çalışmaktalar.
Buradan AKP’nin uşak ve işbirlikçi polislerini uyarıyoruz. Ailelerimizi yalanlarınızla kandırmaya çalıştığınızı
sanıyorsanız yanılıyorsunuz...
Halk düşmanı, AKP’nin tacizci polislerini, devrimcileri
taciz eden arabalarıyla açıklıyoruz ve uyarıyoruz. Altınızdaki arabalara güvenip devrimcileri takip etmekten
vazgeçin” denilerek açıklama bitirildi.
Katillere ait bazı arabaların plakaları da açıklandı:
17 FZ 983, 17 FZ 263, 17 FZ 093, 17 UH 624, 17 UF
614 ve 06 DR 5616.
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Eskişehir’de tam

32 haftadır Ali İsmail için tutulan
Adalet Nöbetine bu hafta da devam
edildi. 21 Mart’ta Espark önünde
toplanan kitle Ali’nin Berkin’in ve
tüm gezi şehitlerinin nezdinde adalet
istemeye devam etti. Saat 18.00’de
bir araya gelen kitle “Ali İsmail
Korkmaz Ölümsüzdür”, “Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganları ile eyleme başlandı. Çekilen ajitasyonlarla
faşizmin halka saldırıları anlatıldı.
“Haklıyız Kazanacağız”, “Gündoğdu”, “Çav Bella” marşları söylendi.
Basın açıklaması okunduktan sonra
eylem sonlandırıldı. Adalet nöbetine
70 kişi katıldı.

Dersim: Cepheliler Dersim Ovacık
merkez de 20 Mart’ta “Talimatı Berkin Elvan'dan Aldık”, “Berkin Elvan
Ölümsüzdür “, “DHKC-SPB” yazılamaları ile Dersim-Ovacık yolu üzerine ve Ovacık Merkez'e DHKC ve
DHKP-C yazılamaları yapıldı.
Samsun: Samsun’da Dev-Genç’
liler 19 Mart günü, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
camlarından saat 12:00’de asılan
BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR,
HESABINI SORACAĞIZ, DEVGENÇ imzalı pankart ile Umudun
Çocuğu Berkin Elvan’ı selamladı.

Armutlu Cephedir
Armutlu ‘da Hiç Bir Düzen Partisinin Çalışmasına,
Halkı Kandırmasına İzin Vermeyeceğiz!
Saadet Partisi'nin seçim aracı İstanbul Küçükarmutlu - Köyiçi
meydanında Cepheliler tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen çalışmalara
devam eden araç Cepheliler tarafından tahrip edildi.
Armutlu girişine asılan dört adet büyük AKP bayrağı indirildi.
AKP’nin tüm seçim materyalleri Köyiçi meydanında ajitasyonlarla
yakıldı. Halkımızın Cuma namazını bahane eden, bu günü bir propaganda
malzemesi haline getirmeye çalışan BBP'liler önce uyarıldı daha sonra
seçim aracı tahrip edildi ve mahalleden kovuldu. Seçim çalışmaları
engellenen BBP'li faşistlerin mahalleye silahlarla saldırma hazırlığı
olduğu öğrenildikten sonra mahallede devriye atılmaya başlandı.

Dersim'de Yerel Seçimde Kimseyi Desteklemiyoruz
Dersim Halk Cephesi 24 Mart’ta yerel seçimdeki tavrıyla ilgili
yazılı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada "Dersim’de yerel seçimlerde
desteklediğimiz, birlik olduğumuz hiç kimse yoktur. Çıkan söylentilerin
hiçbir gerçekliği yoktur. Tüm Dersim halkının bilgilerine sunarız” denildi.

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

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

Hepimiz Birer Berkin’iz

TÜM LiSELiLERi BERKiN’iN HESABINI SORMAYA ÇAĞIRIYORUZ
"14 yaşındaki çocuk politikadan
anlamaz" diyorlar. Bir yandan bizi
"çocuk o" diyerek küçümseyip, diğer yandan açlıkla, yoksullukla, adaletsizlikle büyütüyorlar.
Söyledikleri yalan, yedikleri içtikleri haram, düzenleri bozuktur.
Politika yapma, hak arama, hesap sorma haklarımızı "o anlamaz" diyerek
gasp ediyorlar.
2 bin dolar borçla doğarken “çocuk değiliz”!
Bebek yaşta açlıktan, soğuktan
ölürken “çocuk değiliz”!
Annemiz, üşümeyelim diye elimize saç kurutma makinasını verip,
bizim aç karnımızı doyuramadığı
için intihar edince “çocuk değiliz”!
Okulun kayıt, karne, temizlik vb.
adıyla istediği paraları ödeyemediğimiz için okuldan atılırken “çocuk değiliz”!
Berkin Elvan’ın katledilmesini
protesto ettiğimiz için Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hakkımızda soruşturma açılırken “çocuk değiliz”!
Parasız eğitim istediğimiz için işkence görüp, tutuklanırken “çocuk
değiliz”!
Hedef gözetilerek, başımızdan
gaz bombası ile vurulurken “çocuk
değiliz”!
Annemiz babamız işten atılırken,
evimize ekmek giremezken “çocuk
değiliz”!
Liselerde uyuşturucuya bağımlı
hale getirilirken “çocuk değiliz”!
Geleceğimizi 3 saatlik sınavlara
sığdırırken “çocuk değiliz”!
Sınav sorularını sınavdan önce
kendi tabanına dağıtırken “çocuk
değiliz”!
Sınav günü AKP'nin propagandaları yüzünden dikkatimizi sınava veremezken “çocuk değiliz”!

Sokakta mendil satmak zorunda
bırakılırken “çocuk değiliz”!
800 bin çocuk işçi sanayinin sömürü çarklarında ezilirken, sömürülürken “çocuk değiliz”!
Ama ne zaman, “biz de varız” diyoruz!
Ne zaman hakkımızı istiyoruz,
Ne zaman faşizmin, zulmün karşısına dikiliyoruz...
“Çocuk olduğumuz” akıllarına
geliyor ve “oyun parklarında oynamamız” isteniyor...
Hayır liseli arkadaşlar!
Berkin Elvan bize kim olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini söyledi...
Bizi sömürürken, her türlü kötülüğü reva
görürken çocuk olduğumuzu görmeyip,
ne zaman ki, sesimizi çıkarttık “siz çocuksunuz” diyenleri artık dinlemiyoruz...
Artık biz talimatı Berkin Elvan
yoldaşımızdan alacağız!
Berkin Elvan elinde sapanıyla,
zulmün gözüne sokar gibi zafer işareti yapan parmaklarıyla bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor...
İlk kez Berkin’in şehitliğiyle birlikte Türkiye çapında bu kadar geniş
katılımlı okullarda boykotlardan yürüyüşlere... çok çeşitli eylemlerle
“yeter artık” dedik...

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Biz Çocuk Değiliz!
Faşizmin Olduğu Yerde
Çocuklar Erken Büyür,
Hesabını Da Erken Sorar
Ülkemiz faşizmle yönetilirken,
kimse bize "çocuk o, politikadan anlamaz" demesin. Politika evimize girmeyen ekmektir, politika alamadığımız
giysiler, yiyemediğimiz yemekler, gidemediğimiz tatillerdir... Politika okullarımızdaki uyuşturucudur, sokaklarda
mendil satmaktır... Fuhuşa sürüklen-

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!

17

Liseliyiz Biz

mektir... Öğrenci gençliğin deneme tahtasına döndürülmesidir... Bizi siyasi kararlarla yozlaşmaya, yoksulluğa mahkum edenler, eyleme gitmemize, Berkin gibi barikatlarda mahallemizi savunmamıza engel olamaz. Siyaset
yapmak anamızın ak sütü gibi helaldir...

Kanımız Deli Akar,
Yüreğimiz Coşkuyla
Çarpar
Liseli Dev-Genç'liyiz
Bizi Kim Tutar?

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Biz Liseli Dev-Genç'liyiz!
Berkin gibi erken büyüyoruz. Faşizm büyütüyor bizi. Yaşadığımız
adaletsizliklerin, eşitsizliklerin he-

Gömleklerimiz,
Zafer İşeretimiz
Düzeni Korkutuyor
İstanbul'da 23 Mart günü Ceren
isimli Liseli Dev-Genç'li, sırf haki rengi gömlek, haki rengi yelek giyip sınava girerken; zafer işareti yaptı diye sınava gireceği okulun içinde gözaltına
alındı. Bir sene boyunca emek vererek
bu sınava çalışmasına rağmen sınava giremedi. Bununla kalmayıp gözaltında ne
olduğu belirsiz boş bir kağıdın altına
keyfi şekilde bir imza attırıldı.
Liseli Dev-Genç tarafından yapılan
açıklamada, "Ceren gibi nice demokrat
öğrenci üzerinden gençlik korkutulmaya çalışılıyor. Sınava girişlerde adaletsiz, onursuz bir arama dayatılması
yetmiyormuş gibi Ceren bir de gözaltına alınıp okuma hakkı engelleniyor.
Biz LİSELİ DEV-GENÇ'liler olarak
bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Ceren’e sahip çıkıyor onun hakkını aramasında sonuna dek yanında olacağımızı duyuruyoruz" denildi.
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sabını soracağız mutlaka!
Yaşımız küçük olabilir ama dev
gibi bir yüreğimiz var bizim...
Berkin için eylem yapan, bu nedenle disiplin cezalarıyla, okuldan
atılmakla tehdit edilen, tüm liselilere sesleniyoruz:
Bizi "çocuk" diye küçümseyenlere, çocuğun kim olduğu gösterelim!
Okullarımızda, mahallelerimizde
Berkin için bir adım öne çıkalım!
Liselilerin bulunduğu her yer mücadele alanıdır. Bizi politikadan uzak
tutmak isteyenlerin iktidarını yıkmak için mücadele edelim.
Siyasetten anlamazmışız...
Anlarız... Hem de en iyisini yaparız siyasetin... İşte Berkin... 14 ya-

şında tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı....
Hepimiz birer Berkin’iz... Bize dayatılan apolitikliği kabul etmiyoruz.
“Berkin'in Hesabını Soracağız,
Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar Susmayacağız” diye yazalım okul duvarlarına... Dersleri
boykot edelim... Mahallelerimizde
yürüyüş düzenleyelim. Adaletin sesi
olan Yürüyüş Dergisi’ni liseli gençliğe
ulaştıralım. Okullarımızda toplantılar
düzenleyerek, liselileri mücadeleye
çağıralım.
İktidarın bizi yok saymasına karşı liseli gençliğin demokratik mücadelesini yükseltelim!
Liseli gençliğin gücünü gösterelim!

A KP'nin Korkusunu Büyütmeye
Devam Edeceğiz!
Kocaeli’de Dev-Genç’liler 23
Mart’ta katil polisler tarafından
gözaltına alındı. Kocaeli Gençlik
Derneği’nden 5 arkadaşıyla çıkan
Uğur Budak polisler tarafından
gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada: ”Faşist
AKP iktidarını uyarıyoruz! Halka
ve devrimcilere saldırmaktan vazgeçin! Hiç birimiz Hazret-i Eyüp
sabrına sahip değiliz! Sorulacak
hesabımız mahşere kalmaz!” denildi.
Dev-Genç'liler; 23 Mart günü
İnsan Hakları Çocuk Parkı'nda 14
kişinin katılımıyla AKP mitingi
öncesi yapılan gözaltılara karşı eylem yaptı. ''Baskılar Bizi Yıldıramaz'', ''Halkız, Haklıyız, Kazanacağız'', ''Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın
Dev-Genç’liler'' sloganları atıldı.
Açıklamada, “Faşist AKP bugün iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra

halkın tüm kesimlerini düşman
olarak görmektedir. AKP’nin savaş
ilanına direnişi büyüterek cevap
vermeliyiz. Tüm saldırıları başlatan
polistir. Provokasyon demagojileri halkın faşizme karşı direnişini karalamak için yapılmaktadır. Halka
savaş açan AKP’dir. Biz de AKP’ye
''Savaşınız kabulümüzdür'' diyerek
gücümüzü göstermeliyiz. AKP savaş hazırlıklarını yaparken biz de direniş hazırlıklarımızı yapmalıyız”
denildi.

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

FAŞİST SALDIRILARA
BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
İstanbul Üniversitesi'nde 20 Mart günü İdare-Polis-ÖGB
işbirliğinde devrimci öğrencilere karşı faşist provokatif bir
saldırı gerçekleşti. Müs-Genç (Müslüman Gençlik) adlı
faşistler barikat kurdu. Bu faşist provokasyonlara karşı tecrübeli olan Dev-Genç'liler anında karşı tavır aldı. Devrimci
öğrencilerin faşistlere müdahale etmek için hareketlendiğini
gören ÖGB hemen araya barikat kurdu. Uyarılara rağmen
faşistleri çıkarmayan ÖGB barikata yüklenilince faşistleri
sivil polis işbirliğiyle öğrencilere saldırttı. Faşistlerin saldırısını Dev-Genç'liler 44 yıllık şanlı tarihin ve şehitlerimizden, geleneklerimizden aldığı cüretle göğüsledi. İki
Dev-Genç'li bu saldırıda yaralandı.
Saldırı sonrasında tüm Dev-Genç'liler İstanbul Üniversitesi’ne geldi. ÖGB'ler Dev-Genç'lilerin girişini engellemek istedi. ÖGB'ler bu saldırıların karşılığını devrimci şiddetle öderken, Dev-Genç'liler saldırıya uğrayan
arkadaşlarını sahiplenmek üzere okula girmişti. Ancak faşistler öncesinde okuldan ayrılmışlardı.
Hemen okuldaki İdare-Polis-ÖGB-Sivil Faşist işbirliğini teşhir eden, bu saldırının sadece öğrencilere değil
devrimci mücadeleyi baltalamak amaçlı olduğunu gösteren
anti-faşist bir yürüyüş örgütledi Dev-Genç'liler. Yürüyüşün sonunda okulun içindeki polis noktasına gidildi.
''Demir Kapılarınız Sizleri Kurtaramayacak!'',
''Hepinizi Söküp Atacağız Okullarımızdan!'' diyerek
teşhir ettiler. Sonrasında Fen Fakültesi kapısının orada-

ki polis noktasına yöneldi Dev-Genç'liler. Burada polis
noktası tahrip edilirken, sivil polisler ve ÖGB'ler kaçtılar. Çevik Kuvvet ile gelen sivil polisler 4 Dev-Genç'liyi işkence ile gözaltına aldı. Burada başlayan işkence karakolda da devam etti. Dev-Genç'lilere ancak silahlarını doğrultarak yaklaşan polisler acizliklerini bir daha gösterdiler. Korkuyorlardı. Bu yüzden silahına sarıldı
AKP'nin eli kanlı, işkenceci, katil polisleri...
AKP, Berkin'in ve diğer Haziran şehitlerinin katiliyken mahallelerimizde de provokasyon yaratmaya çalışıyordu. Okulları da boş bırakmadı. Devrimci mücadeleyi ÖGB'siyle, polisiyle, YÖK'üyle bastıramadığını
görünce bu sefer de yine bildik oyunları sahnelemeye başladı. Faşist saldırılarla provokasyon yaratarak öğrenci gençliği korkutmak ve mücadelesini bastırmak istiyor. AKP
şunu iyi bilmelidir ki; polisi, ÖGB'si, işbirlikçi okul idareleri mücadelemizi bitiremedi, bitiremeyecek! Şunu da
çok iyi biliyor ki; Dev-Genç faşist saldırılara hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmeyecek!
Uyarıyoruz!
AKP faşist provokasyonlarından vazgeçmelidir!
Devrimciler kanı, canı pahasına, bedeller ödeyerek püskürttüğü faşizme bu saatten sonra da faaliyet izni, yaşama izni, okullarımızda barınma izni vermeyecek!
Faşist Saldırıların Hesabını Soracağız!
DEV-GENÇ

Birlikte Düşünüp, Üreteceğiz ve
Birlikte Paylaşacağız

ekim şenliğine çağrı yaptılar. Ardından Enerji Komitesi,
enerji panelleri ve rüzgar tribünlerini anlattı.
Enerji komitesinde yer alan Volkan Aydemir Yürüyüş
Dergisi satarken polis tarafından felç bırakılan Ferhat Gerçek için yaptığı yürüteci anlattı.
En son Halkın Mühendis Mimarları’nın AKP ve emperyalizm için bir tehlike olduğunu anlattılar. Bu yüzden
3 mühendisin tutsak olduğu, bunlardan birinin ise ODTÜ
öğrencisi Egemen Akkuş olduğu belirtildi. Egemen’in de
tüm tutsaklar gibi aylarca nedenini bile bilmeden hukuksuz bir şekilde F tipi hücrelerinde tutsak kaldığı anlatıldı. Ve serbest bırakılması için bir kampanya yapılacağı söylendi. Söyleşide aralarında akademisyenlerin de bulunduğu
45 kişi vardı. Söyleşi bitiminde birçok mühendislik ve mimarlık öğrencisi Halkın Mühendis Mimarları’yla sohbet
etti. Söyleşide 20 adet Yürüyüş Dergisi de satıldı.

ODTÜ’de Halkın Mühendis Mimarları tarafından 20
Mart’ta halk için mühendislik mimarlık örneklerinin anlatıldığı bir söyleşi yapıldı. Fizik Bölümü P3 Amfisi’nin
girişine Halkın Mühendis Mimarları masa açtı ve girişe
“Halkın Mühendisi Egemen Akkuş Serbest Bırakılsın” ve
“Berkin Elvan Ölümsüzdür, Adalet İstiyoruz” yazılı,
Halkın Mühendis Mimarları imzalı iki ozalit astılar.
Söyleşiye Berkin Elvan için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak başladılar. Ardından Halkın Mühendis Mimarları kimdir ve yaptıkları projeleri anlatmaya başladılar. Küçükarmutlu’daki Cemevi-Kültür Merkezi projesinden ve proje çiziminden inşaatına kadar Halkın Mühendis Mimarları’nın çalışmalarından ve yoksul halka gitmek, mühendislik bilgisini halkın çıkarına kullanmak için
alınan karavandan bahsettiler. Daha sonra halk bahçeleri projesi anlattılar. Halk bahçelerinin halkın GDO’suz, ucuz
gıdayı kolektif bir şekilde üretmeyi amaçladıkları anlattılar. 29 Mart’ta Küçükarmutlu’da yapılacak olan tohum

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Halkın Mühendis Mimarları’ndan Film Gösterimi
Ankara’da 22 Mart günü Halkın Mühendis Mimarları tarafından "Castaway On The Moon" filminin gösterimi yapıldı. Her hafta düzenli olarak yapılan film gösterimi bu hafta 3 saat sürdü ve film gösterimine 10 kişi katıldı.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Röportaj

Berkin Elvan’ın Babası Sami Elvan Anlatıyor:

Bugün Olmasa da Birgün
Mutlaka Adalet Yerini Bulacak!
Yürüyüş: Öncelikle bize
Berkin’i ve vurulduğu zaman olanları anlatır mısınız?

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014
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Sami Elvan: Berkin 2 yaşındaydı biz Okmeydanı’na geldiğimizde, 14 yaşında zaten vuruldu. Okmeydanı’nda büyüdü,
Okmeydanı da zaten politik bir
mahalle. Herkesin, her görüşten
insanın olduğu bir mahalle. Tabi
ki benim bu süreçte kendimle ilgili
en ufak bir siyasi görüşüm olmadığı,
bir örgüt, siyasi kuruluş ya da partinin
içinde olmadığımız bilinir. Ama çocukların tabi; nereye koşarsan orada
olduğunu her kesim de biliyor zaten.
Gezi eylemlerinde zaten herkesin
sokakta olduğu bir esnada Berkin
vuruldu. Sabaha karşı vuruldu. Berkin
de zaten yeni liseye başlayacaktı bu
sene. Okmeydanı’nda yetişen çocuk,
zaten herkes onu tanıyor, mahallede
herkes birbirini tanıyor, küçük bir
mahalle. Onun için ne söyleyeyim
bu konuda, yarası da zaten çok taze.
Berkin’i mahallede çok seviyorlar
zaten. Çok sıcakkanlı bir çocuktu.
Çok yaramazlığı da vardı ama çok
insancıl bir çocuktu. Hayvanları çok
seven bir çocuktu mesela, köpek yetiştiriyordu. İki tane köpek büyütüyordu, vurulduktan bir hafta sonra
da köpeklerden bir tanesi kaybolmuş
zaten.

Yürüyüş: Berkin’le ilgili eylemlerin tamamına ve en son da hastanede bekleyenlere saldırdı AKP’nin
polisleri. İlk günden beri sahiplenenlere yönelik saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sami Elvan: Şunu açık ve net
söyleyeyim, bugün Berkin’i dünyada
herkes sahiplenmiş. Berkin Türkiye
halklarının çocuğu oldu, herkesin
çocuğu... Bunun için hükümetin başka
yönlere çekmesini yadırgıyorum zaten
öyle bir şey yok.
Ergenlik çağında bir çocuk, bakkala
göndersen ekmek almaya gider, kırtasiyeye göndersen kalem almaya gider,
yani nereye götürsen oraya gider. Vurulduğu gün de biliyorsunuz ekmek
almaya gitmişti. Tabi bu süreç boyunca
yanımızda olan herkese bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki
artık çok büyük bir ailemiz oldu. Berkinle, bizimle birlikte bu acıyı yaşayan
herkese teşekkür ediyoruz.

Yürüyüş: Berkin 269 gün direndi, yaşama tutundu, bu süreçte
siz neler yaşadınız, neler hissettiniz?

Yürüyüş: Berkin için açılan
göstermelik davada polislerin
sorgularını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sami Elvan: Yani canın bedeninden ayrılıyor 269 gün. Biz orada
çok şeyler yaşadık. Çok sıkıntılar
yaşadık hala da yaşıyoruz. Berkin’i
kaybettik daha çok acısını yaşıyoruz,
en azından önceden bir nefesini hissediyorduk. Şimdiki yaramız daha
derin. Şimdi farklı bir köşedeyiz.

Sami Elvan: Bence yanlı, ben
inanıyorum Berkin’in görüntüleri de
var. Şimdi çıkmadı ama çıkacaktır.
Çünkü akreplerde veya TOMA’lardaki kameralardan kimin vurduğu
net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aslında ona da gerek yok. Zaten emri
veren belli, vurduran belli.

Yürüyüş: Bu mahkemelerden
adil bir sonuç bekliyor musunuz?
Sami Elvan: Bugün olmasa bile
yarın inanıyorum. Bir gün adaletin
yerini bulacağına güveniyorum. Geçmişte çok şeyler gördük yaşadık ama
bundan sonra böyle olmayacağını
temenni ediyorum.

Yürüyüş: Berkin’in cenazesine
milyonların gelmesini bekliyor
muydunuz?
Sami Elvan: O tarif edilmez bir
şey. O kitlenin Berkin’i sahiplenmesi… Sanıyorum ki herkes Berkin’i
kendi çocuğunun geleceği için, bu
ülkenin geleceği için… Zaten orada
halkı birleştiren, her kesimden insanı
toplayan… Biz kimseye gelmesin
demedik, biz öyle bir çağrı da yapmadık ama vicdanı olan insanların
bir ekmek almak için sokağa çıkıp
vurulup da hayatını kaybeden bir
çocuk için, ileride kendi çocuklarının
da başına aynısı gelmesin diye Berkin’imizi yalnız bırakmadı. Zaten
bugün Avrupa Parlamentosu’nda bile
parlamenterler Berkin Ölümsüzdür
diye slogan atıyorsa, bu demektir ki
dünya tanıyor onu. Berkin’i toplum
sahiplenmişti. Berkin zaten 269 gün
direnerek toplumumuza bazı örnekleri
verdi, bazı mesajlar verdi. Artık şu
an sadece diyebilirim ki, her şey insanların kendi elinde.
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Sarıgazi

Gazi

Newroz İsyandır! Kawalar’dan Cengiz Soydaşlar’a
Cengiz Soydaşlar’dan Berkin Elvanlar’a

İsyanı Büyütüyoruz

Yüzyıllar öncesinden Demirci
Kawa’nın yaktığı Newroz ateşi bugün
de yanmaya devam ediyor. Şimdi
isyan ateşi dünden daha harlı… Ve
bu ateş kurtuluşa kadar büyüyerek
yanmaya, bugünün zalim Dehaklar’ını yakmaya devam edecek. Berkinler’le harlanan Newroz ateşi ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan
programlarla büyüyor.

İSTANBUL
Gazi Mahallesi: 21 Mart’ta Gazi
Mahallesi’nde, Ortadoğu halklarının
Newroz Bayramı kutlandı. Halk Cephesi’nin düzenlediği kutlama programı Gazi Özgürlükler Derneği’nin
önünden Gazi Cemevi’ne oradan tekrar dernek önüne yapılan yürüyüşle
başladı. Yürüyüşün en önünde F tipi
hücrelerde şehit düşen 122’lerden
Cengiz Soydaş’ın fotoğrafı ve onun
hemen ardında “Kawa’dan Cengiz’e,
Haziran Ayaklanması’ndan Berkin’e
Bu Ateşi Büyüteceğiz” yazılı pankart
taşındı. Cemevine yaklaşırken Umudun sloganları eşliğinde havai fişekler
atıldı. Yürüyüş korteji cemevinden
dönüp derneğe ulaşınca türkü programı başladı. İlk önce Gazi Halk
Cephesi adına Sercan Ahmet Arslan
Newroz’un tarihinden bugüne Berkinler’i de anlattığı bir konuşma
yaptı. Programa Faik Ateş türküleriyle katılırken ondan sonra sahne
alan Kibar Aslan, türkülerini Berkin

ve abileri (Ali İsmail, Ethem, Hasan
Ferit, Abdullah, Ahmet ve Mehmet)
için söyleyeceğini vurguladı. Kibar
Aslan’ın halay türküleriyle Newroz’a
katılanlar omuz omuza halay çekti.
İsyanların simgesi olan ateş üzerinden
zafer işaretleriyle atlanmaya başlandı.
Gazi’nin direniş ruhlu gençlerinden
biri sahneden, “Haykır Acını Ey
Halk” şiirini okudu.
Daha sonra Denge Hevi (Umudun
Sesi) ezilen Kürt halkının sesini alanlarda haykırdı. Önce kendilerini tanıtan grup şarkılarına, Grup Yorum’un
21 Mart 2001’de Ankara Sincan F
Tipi hücrelerinde şehit düşen boranımız Cengiz Soydaş için yazdıkları,
“Agıre Cengiza” ile başladılar. Şarkı
aralarında konuşan grup üyeleri halkı
Kürtçe-Türkçe selamlayıp Newroz’larını kutladı. 15 yaşındaki fidana da
değinen grup üyeleri, “Berkin Elvan’nın katilleri mutlaka cezalandırılacak” vurgusunu yaptı. Halk, Denge
Hevi’nin söylediği Kürtçe şarkılarla
büyük bir halaya durdu. Halaylar
çekilirken atılan havai fişekler coşkuyu arttırdı. Gazi’de yapılan Newroz
kutlamasına 500 kişi katıldı.
Armutlu: İstanbul Armutlu ‘da 21
Mart günü Faik Bakkal'ın olduğu
meydanda Newroz ateşi yakıldı. Saat
21.00 civarında başlayan eylem
“Newroz Piroz Be, Cengiz Soydaş
Ölümsüzdür, Berkin Elvan Ölüm-

süzdür, Newroz İsyandır İsyanı Büyütelim” sloganlarıyla başladı.
Armutlu’da yakılan Newroz ateşine gençliğin ilgisi yoğundu. Yaklaşık
40 kişinin katıldığı eylemde Grup
Yorum'un türküleriyle halaylar çekildi.
Gençler ateşin üstünden atlayarak
yıllardır sürdürülen geleneği devam
ettirdi. Eylem Armutlu Halk Cephesi’nin 23 Mart günü Armutlu Cemevi’nde Umudun Çocuğu Berkin Elvan için verilecek yedi yemeğine
çağrısından sonra eylem bitirildi.
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Sarıgazi: 21 Mart'ta Sarıgazi’de yapılan Newroz kutlamasında “Kawa'dan Cengiz'e Haziran Ayaklanması'ndan Berkin'e İsyanı Büyüteceğiz/Halk Cephesi” yazılı pankart
açıldı. Ayaklanma şehitlerinin arasına
katılan Berkin Elvan’ı da unutmayarak “Berkin'e Söz Olsun İsyanı
Büyüteceğiz" şeklinde slogan atan
Halk Cepheliler Demokrasi Caddesi’nde ilerlediler. Eylem alanında yapılan program devrim şehitleri için
yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Ardından yapılan açıklamada
dün zalim Dehak’a direnen Kawa’nın
bugün tüm direnenlerde vücut bulduğu söylendi. Halk Cepheliler Haziran Şehitleri’nin, Berkin Elvan’ın
hesabını sormak için ve adalet için
birleşeceklerini, isyan ateşlerini büyüteceklerini söylediler. Açıklamadan
sonra sahneye Grup Umut Yağmuru
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çıktı. Üyelerini gençlerin oluşturduğu
grup, çeşitli yörelerden ve dillerden söyledikleri türkülerle, halaylarla kitleyi
coşturdu. Sahne ilerisinde yakılan iki
ateşinde verdiği sıcaklıkla iyice ısınan
halkın coşkusu Grup Yorum’un sahne
almasıyla daha da arttı. Grup Yorum
adına Ayfer Rüzgar Nevroz Bayramı'nın
tarihsel önemini kısaca anlattıktan sonra
“tutuklu devrimci avukatların özgür olmasıyla mutluluğumuz ikiye katlandı”
devrimci avukatların tahliye edildiklerinin haberini herkese duyurdu. Sevilen
şarkılarının yanında Berkin Elvan için
hazırladıkları şarkıyı seslendiren Grup
Yorum’a programa katılan 2000 kişi
eşlik etti.
Newroz çalışmaları çerçevesinde Demokrasi Caddesi ve Atatürk Caddesi’ne
Newroz’un çağrısı için 10 adet ozalit
asıldı. Sarıgazi Haklar Derneği önündeki
panoya da 7 metreye 2 metre boyutunda
bir ozalitle Newroz etkinliğine çağrı
yapıldı.
1 Mayıs Mahallesi: 1 Mayıs Mahallesi’nde, 22 Mart akşamı Newroz ateşi
yakılarak kutlama yapıldı. Davul zurnanın çalındığı programda halaylar çekildi. Newroz’un isyan ruhuna değinilerek Cengizler’le, Berkinler’le kavganın
büyütüleceği vurgulandı. “Newroz İsyandır İsyanı Büyütelim!”,” Cengiz Soydaş Ölümsüzdür!” sloganlarının atıldığı
programa 60 kişi katıldı. Ayrıca 1 Mayıs
Mahallesi’nde 22 Mart günü Berkin Elvan için Mustafa Kemal Caddesi’ne
“Berkin Elvan Ölümsüzdür!”,” Çocukları
Vurmak Şerefsizliktir!” ,”Berkin İçin
Adalet İstiyoruz!” yazılı pankartlar asıldı.

Ankara: Ankara Halk Cephesi 21
Mart’ta Sakarya Caddesi’nde Newroz’la
ilgili eylem yaptı. Eylemde “Newroz
İsyandır İsyan Cengiz Soydaşlar’la Büyüyor - HALK CEPHESİ” yazan pankart
açıldı. Ayrıca “Berkin Elvan Ölümsüzdür” dövizleri ve kızıl bayraklar taşındı.
Eylem Halk Cephesi açıklaması ile
başladı. Açıklamada, "Binlerce yıllık
tarih şahittir; Emperyalizm ezilenlerin,
sömürülenlerin, yani halkımızın düşmanıdır. İşte bu nedenlerle, vatanın her
yerinde isyan ateşi yakmaktan başka

yol yoktur” denildi.
Ardından sloganlar eşliğinde Newroz
ateşi yakıldı. Halk coşku ile ateşin üzerinden atladı. Daha sonra büyük bir
halay kuruldu. Halkların birliğinin, kardeşliğinin en güzel simgelerinden biri
olan halayın sonunda eylem bitirildi.
Eyleme 300 kişi katıldı.

Antalya:

21 Mart’ta Halk Bankası
önünde toplanan Antalya Halk Cephesi
meşalelerle Attalos Meydanı’na yürüdü.
Yürüyüş boyunca sesli duyuru ile Newroz’un doğuşu ve bu güne kadar halkların
Dehak’larla yaptığı mücadele ile gelindiği anlatıldı. Attalos Meydanı’nda yapılan açıklamada, Newroz’un tarihi ve
bugüne nasıl gelindiği anlatıldı. Dehak’lara karşı günümüzün Kawalar’ı
Mahir Çayan’dan Cengiz Soydaşlar’ına
anlatıldığı açıklama sloganlarla bitirildi.

Adana:

Adana Halk Cephesi 20
Mart’ta Newroz’la ilgili yazılı açıklama
yaptı. Yaptığı açıklamada günümüzün
Dehak’ı AKP iktidarı olduğunu halka
zulmetmekte sınır tanımadığını ve Berkin
Elvan’ı katledenlerin kendileri olduğunu,
birlikte mücadele ederek direnme ve
feda kültürüyle güzel bir gelecek kurulabileceği belirtildi.

Dersim: 21 Mart günü Dersim-Yenimahalle de Newroz kutlaması yapıldı.
Yenimahalle’de “Su Deposu” denilen
bölgede bir araya gelen Halk Cepheliler
ve mahalle halkı, “Newroz İsyandır İsyanı Büyütelim, Yaşasın Newroz, Newroz Piroz Be” sloganlarıyla Newroz’a
başladı. Alanın görünen yüzüne “Demirci
Kawa’dan Cengiz Soydaşlar’a İsyanı
Büyütüyoruz!” Dersim Halk Cephesi
imzalı ve Cengiz Soydaş’ın resminin
olduğu pankart asıldı. Önce davul-zurna
eşliğinde halaylar çekilerek gelecek olan
mahalle halkı beklendi. Mahalle halkı
geldikten sora, Halk Cephesi adına Newroz açıklaması okundu. Okunan açıklamanın ardından atılan sloganlarla beraber
Newroz ateşi yakıldı, halaylar çekildi,
havai fişekler atıldı. Sonra mahalle halkıyla, küçükten büyüğe ateşin etrafından
halay oluşturuldu, yakılan Newroz ateşinin üzerinden atlandı.
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Basından
SEÇMELER
"Türkiye halklarının namusunu kurtardığı bir gündü 12 Mart 2014, namussuzluğun ise artık en utanmaz şekliyle ortaya çıktığı bir gündü.
...Kasımpaşa 1453 adlı sözde taraftar
grubunun (AKP’nin İstanbul İl Teşkilatı’na bağlı şehir eşkıyası) örgütlediği
birkaç yüz kişilik eli sopalı bir grup
Okmeydanı’na saldırmaya kalkıştı. Nereye? Daha bir kaç saat önce toprağa
verilmiş Berkin Elvan’ın cenaze evinin
bulunduğu mahalleye! Hesap çok belli,
burası DHKP-C’nin en güçlü olduğu
yer. Bu örgütü kışkırtmak hiç de zor
değil. Tüm mahalleli yas ve hınç yüklü,
böyle bir ruh hâline sopalıları göndererek benzin dökmek, toplu ölümlere
bile yol açabilir! Düşünün gözleri ne
kadar dönmüş!
...40 Haramiler basıyorsa köyünüzü,
ölümü göze alarak mücadele edersiniz.
Aklınızla, mangal gibi yüreğinizle, namusunuzla direnirsiniz." (Ceyda Karan, 14.03.2014, Taraf)
***

“Berkin Cinayetinde
Erdoğan Tanık Olsun”
Anladığımız kadarıyla Başbakan Erdoğan, Berkin cinayetiyle ilgili her şeyi
biliyor.
- Berkin'in elinde ekmek olmadığını
biliyor.
- Berkin'in yüzüne maske taktığını
biliyor.
- Polislerin Berkin'in yaşını kestiremediklerini biliyor.
- Demek ki olay mahalindeki polisleri
de biliyor.
- Berkin'in polislere saldırdığını biliyor.
- Polislerin Berkin'in kafasına nişan
alıp gaz sıkmak dışında başka çaresi
kalmadığını biliyor.

Kısacası...
Sanki o anda olay yerindeymiş gibi
her şeyi ama her şeyi biliyor Başbakan
Erdoğan.
Mahkemeye sesleniyorum:
Bu cinayeti bütün yönleriyle aydınlatmak için...
Başbakan Erdoğan'ı tanık olarak çağırın.
Bildiklerini anlatsın mahkemede."
(Ahmet Hakan, 16.03.2014,
Hürriyet)
***

''Ne yana gitsek'' diye soruyor bir
grup kadın birbirine. ''Ne yanı mı var?
Her yan Berkin'e çıkıyor'' diyor genç
olanı. Kalabalığa karışıyorlar kol kola.
(Sevda Karaca, 12.03.2014,
Evrensel)
***
"Berkin'in aldığı yaradan, hedef gözetilerek ateş edildiği, olayda kasıt olduğu
çok açık.
...Berkin neden öldürüldü?
Berkin, insanlar korkup sinsin, zulme
karşı ses çıkarmasın diye öldürüldü.
Berkin ülkemin havası, suyu; ormanı,
kırı; yeşili mavisi. İnsanlarının emeği
daha rahat yağmalansın, buna karşı ses
çıkarmasın diye öldürüldü.
...Berkin kimse 'hırsız var' diye haykıramasın diye öldürüldü.
...Berkin cinayetinin baş faili belli."
(Ali Sirmen, 13.03.2014,
Cumhuriyet)
***

"Lümpen faşistlere kitlesel tepki
vermek, bireysel girişimlerden çok
daha anlamlıdır. Kitle şiddeti meşru
ve etkilidir.
Okmeydanı'nda yaşanan olayları
da bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Berkin'in evini, mahallesini basmaya
gidenler mahalle halkı tarafından geri
püskürtülmüştür. Orada ölen gencin
vebali, o güruhu Okmeydanı'na gönderenlerin üzerindedir.
Faşizmle tartışılmaz, faşizm ezilir!
Lümpen-faşist çetelere karşı tutum,

hümanizm üzerinden ele alınamaz. Faşizm ezilmezse, kitleler daha büyük zarar
görür.
Metroda ya da herhangi başka bir
yerde karşınıza çıkacak lümpen-faşistleri
gönül ferahlığıyla pataklayabilirsiniz."
(Hakan Gülseven, 17.03.2014, Yurt)
***

"Türkiye'nin büyüklü küçüklü şehirlerinin sokakları, ellerinde bir ekmek
ve dillerinde "Katili Biliyoruz" diye
haykıran genç yaşlı, kadın erkek, on
binlerce insanla doldu. İşçi örgütleri
"Berkin'in öldürülüşünü hazırlayan
ortamı, lideri ve liderin ülkeyi düşman
kamplara bölme politikasını" lanetlediler. Esnaflar dükkanlarını açmadılar.
Gazetelerin çoğu (geçmişte iktidarı
destekleyenler dahil) Berkin'in acılı
annesinin; 'Kuzumu Allah almadı, Erdoğan aldı...' feryadını manşet yaparak
çıktılar.
Tarihte hiçbir şey kaybolmaz.
Tarihe şöyle yazıldı:
Berkin can çekişiyordu.
Bilal'in babası dolar telaşındaydı."
(Necati Doğru, 13.03.2014, Sözcü)
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***

Dünkü cenaze töreninin organizasyonunu büyük ölçüde Okmeydanı çevresinde çok güçlü olan “Halk Cephesi”
adlı sol grup üstlenmişti ve kayda değer
hiçbir tatsızlık yaşanmadan tören sonuçlandı. Bunda yol boyunca polisin
gözükmemesinin de payı vardı. Ne var
ki cenazeden dağılmalar başlayınca polisin müdahalesi de başladı. Kimi hükümet yanlıları Gezi sürecindeki olaylardan bir şekilde “paralel yapı”yı sorumlu tutuyorlardı. Fakat gördük ki
ister paralel olsun, ister düz, bu polis
bu insanları, yani solcuları, Alevileri,
her türden muhalifleri sevmiyor. Ve yine
belli ki dün o büyük kalabalığın büyük
bir vakar ve dayanışma içinde o muhteşem cenazeyi gerçekleştirmiş olmasından çok ama çok rahatsız oldular.
Olsunlar. Artık onlar için çok geç. Çünkü
önce Gezi süreci, ardından 17 Aralık
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süreci ve nihayet 15 yaşındaki Berkin’in
daha fazla direnemeyip hayata gözlerini
yumduğu 11 Mart sabahı başlayan bu
yeni süreçle birlikte Türkiye’nin çok
ama çok değişeceği muhakkak."
(Ruşen Çakır, 13.03.2014, Vatan)
***
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KCK: "AKP devletinin antidemokratik,
tahammümülsüz ve faşizan baskıları
devam ediyor. En insani ve demokratik
tepkiler dahi sindirme ve teslim alma
zihniyetiyle bastırılmaya çalışılıyor.
AKP devleti bu faşizan baskıcı karakterini Gezi olaylarında tüm çıplaklığıyla
bir kez daha ortaya koydu. Gezi direnişinde sadece demokratik muhalefet
hakkını kullanan 7 direnişçi yaşamını
yitirdi. En son henüz on beş yaşında
olan Berkin Elvan şehit düştü. AKP'nin
tekçi, faşizan zihniyet ve uygulamalarına
karşı mücadele yükseltilmelidir."
***

Sevgili Berkin...
Sevgili evladımız...
Senin 16 kiloya inmiş küçücük bedenin, hepimizin gönül gözünü açtı.
O gözle baktığımız zaman gördük
ki...
Bu ülkede güzel bir şey oluyor.
Ortak bir yası tutuyoruz, birlikte
ağlıyoruz, insani yanımızı hatırlıyoruz,
yeniden bir millet oluyoruz.
Başbakan kefenli mangalarını miting
meydanlarına sürerken...
Bu millet kefenini yırtıyor.
Bunu sen başardın sevgili Berkin...
Bazen 15 yıllık bir hayat, bir asırlık
ömre bedeldir...
Sen öldün...
Bizse şimdi korku duvarlarını yıkıp
hayata asılmayı öğreniyoruz...
(Ertuğrul Özkök, 14.03.2014,
Hürriyet)
***

"Berkin, hep acı çekenin yanında
durur.
Bilal, hep acı çektirenlerin safında
yer alır.
Berkin, halk’tır.
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Bilal, devlet’tir.
Berkin, şehit’tir.
Bilal, sanık’tır.
Berkin insanı sevmektir.
Bilal insanı kullanmaktır.
Berkin’in babası işsizdir, yoksuldur.
Bilal’in babası varsıldır.
...Berkin, hiç ölmeyecek.
Bilal, yaşarken ölüye dönüşecek.
Ve; Türkiye’nin bu iki simgesi
hep hatırlanacak:
Berkin’i anımsadıkça yanaklarımız
ıslanacak.
Bilal’i anımsadıkça öfkemiz artacak.
Berkin’i unutmayacağız…
Bilal’i unutturmayacağız!..
(Soner Yalçın, 13 Mart 2014,
Sözcü)
***

"O artık hepimizin çocuğu. Onun
acısının hepimizin kalbini sızlattığını
düşünüyorum. Ailenin acısını paylaştığımızı da. Belki de Berkin'in bu
dünyaya gelmesinin amacı giderek
ayrışan toplumu acıda birleştirmek."
(Selda Kaya Güler, 13.03.2014,
Yeni Asır)
***

"İsteseniz de istemeseniz de gerçek
şu: Şimdi o özgürlüğü elinden alınan,
korkulan ve korkutulan yüz binlerce
genç, günü gelince bu ülkenin direksiyonunu ellerine alacak. Bu gençler,
her şeyi bir kenara yazıyor ve alternatif
devlet, çete masallarına sadece gülüyorlar. Çünkü bu gençler, masal dinlemeyi aşan bilgisayar çocukları...
(Aykut Işıklar, 13.03.2014, Bugün)
***
"Küçücük bir çocuk, dün bize cenaze terbiyesi'ni öğretti... O kadar
büyük bir kalabalığın oluşturduğu
kortej, disiplini bir an bile bırakmadı.
Provokasyonlara da fırsat vermedi.
Cenazeden sonra bir takım gruplar
sağa sola dağılıp taşkınlık yapar mı,

yazıyı yazdığım şu saatlerde bunu
henüz bilemiyorum. Ama gördüğüm
en muhteşem törenlerden biriydi."
(Rauf Tamer, 13.04.2014, Posta)
***

"...suçluları bulun: Berkin'i kim
vurdu? Ali İsmail'e öldürücü tekmeyi
kim attı, kim öldürdü çocukları, gençleri? Kim çıkardı gözlerini, kim ateşe
verdi servis şoförünü? Kahramanlar
diye arka çıkacağınıza, saklayacağınıza sorumluları teslim edin yargıya.
Yoksa bu sokaklar... O 'zor zaptedilen
yüzde elli' var ya!.. Fena olacak."
(Yazgülü Aldoğan, 13.03.2014,
Posta)
***

"Berkin için acısını, isyanını haykıranların 'emri kimden aldınız' sorusuna verecekleri çok net bir yanıt var
artık: Emri Berkin'den aldık... Berkin
emretti ve biz de isyan ettik... Bir
hatamız varsa eğer, o da bu emrin gereğini yerine getirmeyi ağırdan almamızdır...
Çünkü çocukluğumuzu vurdunuz.
Çocukluğumuzu öldürdünüz. Siz çok
ama çok oldunuz..."
(Cafer Solgun, 13.03.2014, Taraf)
***

Burjuva Basından
Bazı Manşetler:
Habertürk: İnşallah bir daha kimsenin başına gelmez
Hürriyet: Yastayız
Milliyet: Türkiye'nin evlat acısı
Sözcü: Ben Berkin'im
Taraf: Katiller... Berkin'i öldürdünüz
Yurt: Allah almadı, Tayyip aldı
Vatan: Hepimizin acısı
Cumhuriyet: Sen büyüyeceksin, onlar küçülecek
Posta: Sen öldün çocuk, hayat durdu
Karşı: Katili Hepimiz Biliyoruz
Zaman: Berkin Türkiye'yi ağlattı
Aydınlık: Kuzumu Erdoğan aldı
Haber Ekspres: Berkin uyanamadı,
sen uyan Türkiye"
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Kimse Berkin'in Cenazesini, Berkin'in Hesabını Soracak Olanlardan

Daha İyi Örgütleyemez
Berkin'in cenazesini 3 milyon
insanla kaldırdık. Tüm ülkede
milyonlarca insan meydanlara
çıkarak, yaptıkları eylemlerle
Berkin'i ölümsüzlüğe uğurladı.
Cenaze töreninin görkemi karşısında hayranlığa düşenler, devrimcilerin böyle bir cenazeyi örgütlemesine şaşırdılar. Onların
beklediği, saldırı, çatışma, kargaşa, düzensizlik...
Oysa tüm bunların mimarı
her zaman sadece ve sadece iktidar, egemenler olmuştur. 1 Mayıs '77'de de 500 bin insanın
üzerine kontralarıyla saldırarak
34 kişinin ölümüne sebep oldukları gibi...
Berkin'in cenazesi ise,
AKP'nin halk düşmanlığına karşı
milyonların sahiplendiği, adaletsizliklere, yoksulluğa, yozlaşmaya,
yolsuzluğa karşı öfkesini dile getirdiği
bir cenaze töreni oldu. "Hırsız, Katil
Tayyip" sloganı, tüm kitlenin coşkuyla
öfkeyle attığı sloganlardan birisi oldu.
Cenaze töreni başından sonuna
Cepheliler’in örgütlemesiyle sorunsuz
yaşandı. Ta ki AKP'nin işkencecileri
saldırana kadar...
Bir cenaze töreninin böyle organize edilmesine şaşıranlar, halkı ayak
takımı olarak, sürü olarak görüyorlar.
Halkın kendisini yönetme becerisinin
olmadığını savundukları için şaşırıyorlar.
Biz ki, tüm kurumlarıyla birlikte
bu düzeni yıkacağız... Eskimiş, gerici
üretim ve paylaşım sistemini yıkıp,
yerine yeni bir üretim ve paylaşım
sistemi kuracağız... Bir cenazeyi de

örgütlemesini biliriz. Halktan iyi
kimse yönetemez.
Egemenler, onların hayranları,
sanki bilgi onların tekelindeymiş gibi
düşünüyorlar. Halkı cahil, kaba, beceriksiz görüyorlar.
Bizzat bu ülkenin başbakanı
“Ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı” diyerek, halkı ayak
takımı olarak gördüklerini itiraf ediyor
zaten.
Oysa Anadolu halkı yüzlerce binlerce yıldır zalime başkaldırmış, isyan
etmiş, kahramanlık destanları yazmış,
yeri geldiğinde de yerini arkadakine
bırakarak canını feda etmiştir.
Sadece son 45 yıldır öle vura,
vura öle biz öğrendik her şeyi...
Asalaklara ihtiyacımız yoktur...

Üreten, yaratan biziz. Asıl bilgi
halktadır... Asıl onlar halk olmadan
tuvalete bile gidemezler. Pislik
içinde boğulurlar... Ekmek pişiremezler aç kalırlar, evleri pislikten
geçilmez olur, hastaneleri işlemez,
mutfaklarına yemek girmez, arabaları bozulsa tamir edemezler...
HALK ÇALIŞKANDIR, ÜRETENDİR, BİLGİNİN KAYNAĞIDIR... ASALAKLAR İSE YİYİCİDİR, TÜKETENDİR, AHMAKTIR...
Bilgi egemenlerin tekelinde değildir. Onların elindeki bilgiler de
halkın emeği sonucu öğrenilmiştir.
Toprağı biz ekeriz biz biçeriz, fabrikayı biz çalıştırırız, ekmeği biz
pişiririz, çarkı biz döndürürüz...
Bilgi pratikte sınanmadan bilgi olmaz... İşte bu nedenle asıl her şeyi
biz biliriz, halk bilir...
Hele ki sözkonusu cenaze töreni
oldu mu, omuzları cenaze taşımaktan
çürümüş bizden daha iyi kimse örgütleyemez Berkin'in cenazesini...
Berkin'in hesabını soracak olanlardan daha iyi örgütleyemez kimse...
Sonuç olarak;

Sayı: 410
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1- Berkin'in cenazesi Cepheliler’in
öncülüğünde, iktidarın saldırısına kadar Berkin'e yakışır bir şekilde örgütlenmiştir. Saldıran yine iktidar
olmuştur.
2- Biz yeni bir düzen kuracağız.
Var olanı yıkacağız. Üretim ve paylaşım sistemini halkın çıkarına değiştireceğiz. Bir cenazeyi mi örgütleyemeyeceğiz?
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Berkin Elvan'ın ölümü sosyal
medyada büyük yankı buldu. Twitter’da kullanıcılar Berkin Elvan için
üzüntülerini paylaştı.
269 gündür yoğun bakımda kalan
Berkin Elvan için sosyal medyada
yayınlanan mesajlar şöyle:
Tuba Ünsal: "Çocuğun yok anlayamazsın" diyenin çocuğu var...
Artık Berkin yok. Bebek katili.
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gürsel Tekin: Küçük adam, dev yürek... #BerkinElvan artık yolumuzu
aydınlatacak ışığın... Hepsinin hesabı
sorulur!
Gani Müjde: Düşlerinde özgür
dünya... #BerkinElvan
Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül: Tarif edilemeyecek bir acı
yaşıyorum. Küçük Prens'i kaybettik.
#BerkinElvanÖlümsüzdür
Ata Demirer: Ailesine yakınlarına
sabırlar dilerim..Berkin'i kaybetmişiz;
Hüseyin Avni Mutlu: Hayata tutunmak için uzun süre mücadele
eden Berkin ELVAN'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, muhterem ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dilerim. (İki
yüzlü sahtekar. Bu mesajından 10
saniye sonra polis onbinlerce insanın
bulunduğu kitlenin Taksim’e gidişini
engellemek için TOMA’larla, itleriyle
saldırdı. Halk düşmanlarının hiçbir
sözüne güvenilmez. Timsah göz yaşlarıdır onlarınkisi...)
Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi şehitleri kervanına bir evladımız daha
katıldı.
İlker Başbuğ: Verdiği yaşam mücadelesine küçük bedeni daha fazla
dayanamayan Berkin Elvan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır

ve başsağlığı dilerim.
Ruşen Çakır: Sevgili Berkin.
Güle güle. Nasıl kıydılar sana!
Metin Feyzioğlu: Ve Berkin uyanamadı. Ekmek almaya gitmişti oysa.
Evlatlarını kaybeden anne babalara
"başsağlığı" nasıl dilenir? Mekanı
cennet. Çok üzgünüm çok.
Aylin Kotil: Berkin, çocuğum...
Osman Baydemir: Uğurlar olsun,
yolun Uğur’la buluştursun seni kardeşim Berkin... Artık melekler yoldaşın, cennet mekanın olsun. Kara
kaşlı esmer çocuk...
Mustafa Sarısülük: Oysa kalkacaktın. Ethem Berkin diyecektik
sana. Ethem olacaktın. Ne yazsak
şimdi? Nasıl söylesek?
Gürkan Korkmaz: Berkin Elvan'ın ailesi saat 07:00 itibariyle Berkin'in hayatını kaybettiği haberini
veriyor. Başımız sağolsun. Başımız
sağolsun!
CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı: Sevgili dostlar Berkin'i bu
sabah kaybettik. Direnci yolumuzu
aydınlatsın.
İkrar Sarısülük: Oysa kalkacaktin be çocuk Ethem Berkin diyecektik
sana.Ethem olacaktın bizim Ethem'imiz Berkin'imiz.
Pervin Buldan:Ama susacağım
Berkin. Susmak sözümü büyütür
Berkin. Söyleyemediğim herşeyi büyütür. Susmak erdemdir, susacağım...
(Siz bilirsiniz, ama susmak erdem
değildir. Bu sömürü, bu zulüm, bu
hırsızlık, bu yağma, talan, 14 yaşındaki çocuklarımızı katlediyorlarsa
ve tekbir getirerek kapılarımıza dayanıyorlarsa “susmak erdem” değildir... Tam tersine susmak “emri
ben verdim” diyen katilleri akla-

maktır, suçlarına ortak olmaktır. Onların karşısında dilsizleşmektir.)
Ümit Nazlı Boyner: Berkin Elvan
ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut
Erdoğdu: Umudu yaşatamadık...
Berkin...
Kanat Atkaya: Berkin Elvan:
Bir varmış, bir çokmuş...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Kara gözlü
güzel çocuk... Türkiye seni hiç unutmayacak. #BerkinElvan'a kıyanlar
mutlaka hesap verecek.
Lütfü Türkkan: Bir anne daha
evlâdını yitirdi. Ülke ise yüreğindeki
prensini. Melekler yoldaşın olsun
#BerkinElvan
CHP'nin Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mansur
Yavaş: İstanbul'da Gezi olayları sırasında yaralanan Berkin Elvan'ı kaybettik. Ben ailesine sabır ve baş
sağlığı diliyorum. #BerkinElvan
Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı:
#Berkin Elvan çocukluğumuzu kaybettik.
Levent Üzümcü: Her şey bitti,
acı kaldı.
Umut Oran: #BerkinElvan da
artık gökyüzünde. O artık gelecek
nesillerin yıldızı olacak. Rahat uyu
Berkin. Ailesine sevenlerine sabır
diliyorum
Fırat Kozok: Artık uyanın! Berkin Elvan uyanamadı..
Sebahat Tuncel: Söz anlamsız
kalır bazen... #BerkinElvan, sen bu
halk için günlerce uyudun, uyanamadın... İnşallah bu halk senin icin
uyanır. Nurlar içinde uyu çocuk.
Gencecik daha hayatının baharında
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veda etti. Suçlular bu dünyada cezasız
olsada. İlahi adalet illaki birgün tecelli
edecek.
-Destan yazan polisiniz minicik
bir can daha aldı.
-Kaç ayakkabı kutusuna sığar ulan
14 yaşında bir çocuğun canı?!
-Hangi isyan bastıracak içimdeki
çığlıkları, özür dilerim çocuk ekmeğini
evine ulaştıramadığın için
-Berkin uyanamadı... Umarım
Türkiye UYANIR!
-Rahat uyu güzel kardeşim, katillerin hesap verecek
-Suriyeli Filistinli çocuklar için
salya sümük ağlayan Tayyip nerde ?
-Güle güle esmer çocuk.. Umarım
gittiğin yer burdan daha güzel ve
daha adaletlidir.
-Güle güle Umudun Çocuğu, senin
uykun onların kabusu olacak. Bu hükümet bu sistem, anaların gözyaşlarında boğulacak!
-Berkin Elvan'ın 16 kiloya düşen
ağırlığı, ülkenin toplam şeref ve vicdanının ağırlığından kat ve kat fazladır.
-Ciğeriniz yansın... Berkin’e bu
zulmün emrini verende, o emri uygulayanda bilin ki katlettiğiniz gençlerimizin hesabı sorulur!
-Belki biz yokuz orada ama, Ali,
Abdullah, Ethem, Mehmet, Ahmet,
Hasan abilerin ordalar. Sana sahip
çıkacaklar.
-Ölmek için büyüyor çocuklarımız
kimisi 26, kimisi 19, kimisi 15’inde..
- Ataol Behramoğlu: Eyvallah
küçük delikanlı! Cellat uyandı yatağında bir gece "tanrım" dedi "bu ne
zor bilmece : Öldürdükçe çoğalıyor
adamlar, ben tükenmekteyim öldürdükçe..."
- Oktay Ekşi @ooktayeksi Hoyratça sökülen üç ağaç milyonları
ayağa kaldırıyorsa ve bir çocuk cenazesi bir ulusal kahramanınki gibi
kaldırılıyorsa önümüz aydınlıktır.

- Gökmen Karadağ @haberaktif
Berkin için vicdan için yürüdük bugün, kortej çok kalabalıktı üstelik
gençler ağırlıktaydı son yolculuğunda
Berkin’i yalnız bırakmamışlardı.
- Melike Demirağ @melikedemirag Ferikòy mezarlığı bugün Berkin’i uģurlayanlarla doldu taştı. Uğurladığımız insanlık masumiyetiydi.
- Gülseren Onanç @gulserenonanc Bugün liderimiz Berkin Elvan’dı.
Onun peşi sıra yürüdük. ‘Hepimiz
Berkiniz öldürmekle bitmeyiz’ diye
haykırdık.
- Piraye Antika @PYAntika
100binler akıyor çocukluğumun Halaskargazi Caddesi’nden. Öfkesi içinde
kararlı ve sakin bir kalabalık…
- Ali Atıf Bir @ALIATIFBIR Esası
konuşalım iktidar bu ülkeyi nasıl yönetilebilir hale getirmeyi düşünüyor?
Seçimle gelmeyeceği çok açık..
- Orhan Bursalı @ORHANBURSALI 45 dakikada 200 metre yürüyebildik, Şişli Camii önünde geçenleri
bitirip gazeteye döndüm, yazıya..”Erdoğan Bilali göndersene ekmek almaya..”
- Emrah Serbes @EmrahSerbes
Kalabalığın ucu bucağı görünmüyor.
Yüzbinler ‘Katil Erdoğan’ diye bağırıyor.
- Kaan Yakuphan @kaanyakuphan Bir yanda meydanlara toplananlar
diğer yanda meydanları hınca hınç
dolduranlar. Mesajı alanlara…
- Deniz Bayramoğlu @Bayramoglu Deniz Kortej daha mezarlığa
ulaşamadı. Yüzbinlerce insan… Bir
o kadarı da ara sokaklardan Feriköy
Mezarlığı’na akıyor.
- Harun Tekin @harun_tekin çok
kalabalığız çok #BerkinElvanÖlümsüzdür
- Ceyda Karan @ceydak Tahrir
Meydanı’nda Mısırlılar Berkin ile
dayanişma için oturma eylemine başlamışlar.. Sakın haber vermeyin, bi-

rilerinin yüreğine iner..
- Zafer Arapkirli @ZaferArapkirli
Sen gözyaşlarımızı dalga, mendillerimizi yelken yap da git çocuk. Biz,
senin bu bahar uçuramadığın uçurtmanı bayrak yapar, izinden geliriz..
- Hikmet Çetinkaya @hikmetcetinkaya Bugüne dek böylesini görmemiştim…
- Nebil Özgenturk @nebilozgenturk Ses vere vere, çoğala çoğala geliyor yüzbinler Şişli Meydanı’na doğru. İşte... Berkin’in cansız bedenini
uğurluyor “sesli çoğunluk”.
- Mehveş Evin @mehvesevin #sisli’de cami ve Cevahir önü mahşer
yeri gibi. Sloganlar, düdükler, alkışlar
dinmiyor #BerkinElvan
- Demet Akbağ @Akbag_Demet
Berkin çocuk artık bir melek. Meleğinin acısını en derinden yaşayan
anne ve babasına sabır dilemek yeter
mi ki?
- @EminCapa: Hepimize Berkinimiz gibi evlat nasip olsun.
Nebahat Çehre; "Öyle 1 evlat
yetiştirmek isterdim. Anne sen koşamazsın ben alayım ekmeği diyen."
- @HazretiZenci: Adana'da gece
eylem gerçekleştiren direnişçiler Baraj
yoluna çıkarak AKP bayraklarini
üşenmeden tek tek söktüler;)
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- Cennet Dayanışması @cennetdayanisma Herkes kendi evinin önündeki KATİL'e Dur dersin! Biz bu akşam 19:30'da K.çekmece Cennet mah.
Hürriyet Caddesindeyiz.#berkinelvanölümsüzdür
- T.C. SEMRA KARAMAN
@SEMRAKARAMAN Recep Tayip
Erdoğan sen İsrail devlet başkanına
ne demiştin “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz.” Meğer öldürmeyi iyi bilen
senmişsin Recep Tayip
- @haykobagdat: Okmeydanı dediğimiz tüm taksiciler "Berkin'e mi
abi" diye sordu bugün.
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BERKİN UYUDU TÜRKİYE UYANDI

Türkiye’yi Uyandıran 269 Gündür
Berkin İçin Adalet İsteyen

Cephelilerdir!
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ADANA: İki gün boyunca sürekli
eylemler yapıldı.
Atatürk Parkı'nda bir araya gelen
yaklaşık 500 kişi, sloganlar atıp, hükümeti protesto etti. Ak Parti İl Başkanlığı'na kadar yürümek isteyen
halka polis saldırdı.
ADIYAMAN: Adıyaman'da üniversite öğrencileri yürüyüş eylemi
yapmak istedi. Polis izin vermedi.
Besni ilçesinde basın açıklaması
yapıldı.
ANKARA: Ankara'nın birçok
mahallesinde eylemler yapıldı. Ankara'da binlerce kişi Kızılay'a doğru
yürüyüş yapmak istedi. Eylemler üç
gün boyunca devam etti.
ANTALYA: Kazım Özalp Caddesi üzerindeki kapalı yolda toplanan
kalabalık, Berkin Elvan fotoğrafları
ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.
Polis saldırılarına rağmen halkın yürüyüşü engellenemedi.
Alanya ilçesinde de yürüyüş yapmak isteyen halka polis saldırdı.
Manavgat'ta bir araya gelen halk
ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Berkin Elvan'ın ölümünü
protesto etti.
ARDAHAN: Milli Egemenlik
Parkı'nda toplanan halk slogan attıktan
sonra kısa süreliğine oturma eylemi
yaptı.
ARTVİN: Artvin'de, İstanbul'da
yapılan cenaze töreni bitimine kadar
oturma eylemi yapıldı.
Hopa; Yüzlerce kişinin katıldığı
protesto eylemleri yapıldı.
AYDIN: Aydın Atatürk Kent
Meydanı'ndaki havuzda Berkin Elvan'ın silueti yansıtıldı
Aydın halkı Sevgi Yolu’nda bira-

raya gelip yürüyüş yaptı.
Aydın Barosu yürüyüş eylemi
yaptı.
Aydın'ın Didim ilçesinde üç gün
boyunca oturma eylemi yapıldı. 30
kişi gözaltına alındı.
Aydın Nazilli, İstasyon Meydanı’nda toplanan halk eylem yaptı.
Kuşadası el heykelinde eylem
yapıldı. Söke ilçesinde eylem yapıldı.
BATMAN: Üniversite bahçesinde öğrenciler tarafından yürüyüş yapıldı. Atatürk Parkı'nda toplanan
halk, Berkin Elvan'ın fotoğrafının
yer aldığı standın önüne mum, karanfil ve ekmek koydu.
BALIKESİR: Balıkesir’de halk
yürüyüş yaptı.
BARTIN: Cumhuriyet Meydanı’nda, çok sayıda kişi bir araya
gelip eylem yaptı. Hükümet caddesinde toplanan halk sloganlar atarak
Berkin Elvan’ın ölümüne sebep olanları protesto ettiler.
BİLECİK: Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi öğrencileri eylem yaptı.
Akşam saatlerinde Bilecik Şehitler
Parkı önünde toplanan Bilecik Üniversitesi öğrencileri sağanak yağışın
altında mum yakıp oturan öğrenciler
yere pankartlar açtılar.
BİNGÖL: Bingöl’de Berkin Elvan’ın ölümü nedeniyle eylem düzenlendi. Genç Caddesi Dörtyol mevkiinde bulunan saat kulesi önünde
basın açıklaması gerçekleştirildi.
BİTLİS: Bitlis’in Güroymak
(Norşên) ilçesinde basın açıklaması
yapıldı. Bitlis-Tatvan'da da anma yapıldı.
BURDUR: Burdur'da Berkin Elvan için oturma eylemi yapıldı.

YALAN DÜNYA DİZİSİ
OYUNCULARI
BERKİN İÇİN EYLEM
YAPTILAR
BURSA: Bursa'da halkı Setbaşı
Mahfel önünde toplandı. Engellemelere rağmen halk Şehreküstü Meydanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’na
doğru yürüyüş yaptı.
BOLU: Halk yere koydukları ekmeğin etrafında toplanmaya başladı,
kalabalık artınca marşlar söyleyerek
yürüyüş yapmak istedi. Belediye
Meydanı’na yürümesine izin verilmedi.
ÇANAKKALE: İskele Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Daha
sonra yürüyüşe geçen yaklaşık 3 bin
kişi, İnönü Caddesi'ndeki AK Parti
seçim koordinasyon merkezine geldi.
ÇORUM: Özdoğan Kavşaklar
bölgesinde biraraya gelen halk eylem
yaptı.
DENİZLİ: Denizli'de kalabalık
bir halk kitlesi eylem yaptı.
DİYARBAKIR: Diyarbakır'ın bir
çok yerinde eylemler yapıldı. Berkin'in cenaze töreninin olduğu gün
Koşuyolu'ndan AZC Plaza önüne bir
yürüyüş gerçekleştirildi.
DÜZCE: Protesto eylemleri ve
basın açıklamaları yapıldı. Düzce’nin
Akçakoca’da eylem yapıldı.
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BERKİN ELVAN İÇİN
REKOR TWİTTER: 12 MİLYON

EDİRNE: Belediye önünde
Başkanlığı binasına yürümek istoplanan, Berkin Elvan'ın posteyen grubapolis saldırdı, 22 kişi
#BerkinElvanÖlümsüzdür hastag'ini kulterlerini taşıyan kişiler, slogan lanarak atılan tweet sayısı 12 milyonu geri- gözaltına alındı. Bodrum Beleatarak Saraçlar Caddesi'ne kadar
diye Meydanı'nda toplanan kade bıraktı. Bu rakam Twitter kullanıcısı
yürüyüş yaptı.
başına bir tweet düştüğünü ortaya çıkarıy- labalık bir grup sloganlar atarak
ESKİŞEHİR: Hayatını kay- or. İçerisinde Berkin Elvan geçen Tweetler protesto yaptı. Datça ilçesinde,
Berkin Elvan için saygı duruşu
57 milyon retweet almış. Bu rakamlarla
beden Berkin Elvan için protesto
yapıldı. Marmaris'te 19 Mayıs
beraber
Berkin
tweetlerinin
ulaştığı
kişi
yapan ve yolu trafiğe kapatan
Gençlik
Meydanı'nda eylem yasayısı
dünya
çapında
70
milyona
ulaştı.
gruba, polis müdahale etti.
pıldı.
Berkin
Elvan
Twitter
istatistikleri;
ELAZIĞ: Binlerce kişi Ber-14 milyon (‘Berkin’ yazılan Tweet sayısı)
NİĞDE: Niğde Cumhuriyet
kin Elvanı Elazığ'da uğurladı.
-11.9 milyon (#BerkinElvanÖlümsüzdür
Meydanı'nda eylem yapıldı.
ERZURUM: Halk Erzurum başlığıyla atılan tweet sayısı)
NEVŞEHİR: Avanos ilçeHavuzbaşı’nda toplanıp oturma -%57 (Berkin Elvan'ın retweet oranı)
sinde oturma eylemi yapıldı.
eylemi yaptı.
-70 milyon (Gönderilen tweetlerin ulaştığı
ORDU-ÜNYE: Ordu'da yüGAZİANTEP: Gaziantep kullanıcı sayısı)
rüyüş
yapıldı. Ordu Üniversitesi
Şubesi'nde gıyabi cenaze namazı -12 milyon (Türkiye'deki Twitter kullanıcı
İ.İ.B.F’nde öğrenim gören bir
kılındı. Ayrıca kentin değişik sayısı)
grup öğrenci tarafından anıldı.
yerlerinde eylemler yapıldı.
-20 milyon (Gezi Parkı eylemlerinde atılan
RİZE: Pazar Belediye MeyGİRESUN: Halk Atatürk günlük tweet sayısı)" (Basından)
dan
Parkı’nda toplanan yaklaşık
Meydanı’na gelerek basın açıkElvan’ın
fotoğraflarını
astı.
30 kişilik grup pankart açıp slogan
laması yaptı.
attıktan sonra basın açıklaması yaptı.
KIRŞEHİR:
Yeraltı
Çarşısı
önünHAKKARİ: Kent merkezinde
de
bir
araya
gelen
halk
eylem
yaptı.
SAKARYA: Berkin Elvan için
açıklama yapıldı. Açıklamanın arSakarya'nın
Adapazarı ilçesinde eyKOCAELİ: 3 bin kişilik halk
dından toplanan kalabalık dağıldı.
lem
düzenlendi.
AKP binasına doğru yürüyüş yaptı.
HATAY: Hatay'ın merkez AnSAMSUN:Berkin Elvan için ÖğGEBZE: Yeni Çarşı girişinde
takya İlçesi Uğur Mumcu Meydaretmenevi’nde
toplanan bir grup, İstoplanan yaklaşık 5 bin kişi eylem
nı'nda akşam saatlerinde toplanan
tiklal
Caddesi'nden
yürüyüşe geçti.
yaptı.
yaklaşık 2500 kişi, Berkin Elvan
için yürüyüş düzenledi. Eylemler iki
SİNOP: Ayancık'ta da protesto
KONYA: Selçuk Üniversite yergösterisi düzenlendi.
gün boyunca devam etti. Hatay’ın
leşkesinin yakınındaki Bosna Hersek
İskenderun ilçesinde Boyacılar ParMahallesi'nde toplanan öğrenciler
SİVAS: Kent Meydan’da toplanıp
kı’nda bir araya gelen halk burada
yürüyüş eylemi yaptı.
Berkin Elvan için oturma eylemi yaeylem yaptı.
pıldı.
KÜTAHYA: Halk Zafer MeyIĞDIR: İnsan Hakları Evrensel
danı'nda toplanıp yürüyüş yaptı.
ŞANLIURFA: Ahmet Bahçıvan
Bildirgesi Anıtı önünde basın açıkİş Merkezi önünde toplanan halk 5
MALATYA: Emekliler Parkı'nda
laması ve oturma eylemi düzenledi.
dakikalık oturma eylemi yaptı. Ayrıca,
toplanan halk basın açıklaması yaptı.
Siverek
ilçesinde de Berkin'in ölümü
ISPARTA: Mimar Sinan Camii
MANİSA: Manolya Meydanı'nda
protesto
edildi.
önünde basın açıklaması yapıldı.
basın açıklaması düzenlendi. Oturma
ŞIRNAK: Yüksekova da halk
İZMİR: İzmir'de kitlesel eylemeylemi yapıldı.
Berkin
için sokağa çıktı.
lerin yapıldığı merkezlerden bir tanesi.
Salihli: ilçesinde Demokrasi Meyİzmir'in birçok merkezinde ve ilçeTOKAT: Cumhuriyet Meydadanı’nda protesto eylemi gerçekleşlerinde eylemler yapıldı. Halk sonı’nda toplanıp yürüyüş yapıldı. Şeti.
hitler Park'ında nöbet tutuldu.
kakları çatışma alanına çevirdi. ÇeşTurgutlu’da oturma eylemi yame İlçesi'nde oturma eylemi yapılTUNCELİ: Tunceli kalabalık bir
pıldı.
dı.
şekilde
eylemlere katılan kentlerin
MARDİN: Mardin Nusaybin'de
arasındaydı.
Okullarda öğrenciler
KAYSERİ: Kayseri'de, Berkin
yürüyüş yapıldı ve yürüyüşe polis
yoğun
katılımla
boykot yaptı.
Elvan için protesto yürüyüşü düzensaldırdı. Kızıltepe'de yapılan eyleme
lendi.
TEKİRDAĞ:Tekirdağ Tuğlalı
de polis saldırdı.
Park'ta
toplanan grup, Berkin Elvan'ın
KARABÜK: Safranbolu ilçesinde
MERSİN:İki gün boyunca binposterlerini
taşıyarak slogan attı.
Misaki Milli Meydanı’nda basın
lerce kişi AKP'ye yürümeye çalıştı.
Daha sonra Hükümet Caddesi üzeaçıklaması yapıldı.
MUĞLA: Sınırsızlık Meydarinden Cengiz Topel Meydanı'da kaKIRIKKALE: Eylem yapan bir
nı'nda toplanan bin 500 kişilik grup
dar
yürüyerek AKP’yi protesto etti.
grup Kültür Anıt Park’ta ağaca Berkin
yürüyüşü yaptı. Ak Parti Muğla İl
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Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde de eylemler yapıldı.
TRABZON: Halk Atatürk Alanı’nda toplanıp
Merkez Postane’ye kadar
yürüdü.
UŞAK: Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanıp oturma eylemi yaptılar.
VAN: Bir grup öğrenci
yürüyüş yaptı.
YALOVA: Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde

öğrencilerden oluşan kalabalık basın açıklaması
yaptı.
ZONGULDAK: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde
Bülent Ecevit Üniversitesi
Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere
aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 200 kişilik grup, Atatürk Anıtı
önünde Berkin Elvan için
eylem yaptı.

DİLA HANIM DİZİSİNİN SETİNDE
OYUNCULAR ÇEKİM SONRASI
BERKİN İÇİN HEP BİRLİKTE
EYLEM YAPTILAR

BERKİN İÇİN AVRUPA’DA
YAPILAN EYLEMLER
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FRANSA: Paris Republique
Meydanı'nda mumlarla Berkin Elvan'ın portresi yapıldı.
Fransa Strasbourg'da Türkiye
Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
Paris’te Paris Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı.
AVUSTURYA: Viyana'da Berkin
için oturma eylemi yapıldı.
Avusturya Innsbruck’ta anma mitingi yapıldı.
Avsuturya- Bregenz şehrinde
anma yapıldı.
İNGİLTERE: Londra'da Başbakanlık binasına doğru bir yürüyüş
gerçekleştirdi.
Londra'da aynı zamanda Trafalgar
Meydanı’nda büyük bir kitle toplanıp
eylem yaptı.
Stockholm'da da mumlarla Berkin
Elvan yazısı yazılarak anma yapıldı.
ALMANYA
Berlin olmak üzere Dortmund,
Hamburg, Münih, Stuttgart ve Köln
gibi birçok kentte gösteriler ve anma
törenleri düzenlendi.
Berlin'de saat 17.30'da Kottbusser
Tor Meydanı'nda toplanıp yürüyüş
yapıldı. Ertesi gün büyükelçilik önünde eylem yapıldı.
Hamburg’daki Türk Konsolosluğu önünde kitlesel bir basın açık-
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laması gerçekleştirildi.
Köln’de kalabalık bir şekilde yürüyüş yapıldı.
Almanya’nın Wuppertal kentinde
de yürüyüş yapıldı.
Almanya'nın Nürnberg kentinde,
Lorenz Meydanı'nda anma yapıldı.
Almanya’nın Frankfurt kentinde
yürüyüş yapıldı.
Almanya’nın Münster Konsolosluğu önüne pankart açılıp açıklama
yapıldı.
Almanya/Karlsruhe Türk Konsolosluğu önünde Berkin Elvan anması yapıldı.
İSVİÇRE: İsviçre’nin Zürich
Kantonu’nda, ve Stauffacher’da basın açıklaması yapıldı.
Lozan şehri St-Laurent Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
İSVEÇ: İsveç’in başkenti Stockholm’de de anma töreni vardı. Eylemciler mumlarla Berkin Elvan’ın
ismini yazdı.
İsveç'in Lund kentinde eylem düzenlendi.
İsveç Umea'daki Türk öğrenciler
bir anma düzenledi.
HOLLANDA: Hollanda Belediye binası önünde eylem yapıldı.
İTALYA: İtalya'da Milano,
Roma, Genova, Bologna gibi pek
çok kentte anma ve protesto gösterisi

düzenlendi.
AMERİKA: New York, Los Angeles, Boston ve Washington DC
kentlerinde, meydanlarda toplanan
kalabalık gruplar mum ışıklarıyla
yazdıkları ‘Berkin’ adını karanfillerle
donattılar.
Boston'da anma yapıldı.
Kaliforniya, San Diego’daki bir
grup Türkiyeli öğrenci tarafından
anma yapıldı.
Beyaz Saray önünde eylem yapıldı.
Binghamton Üniversitesi öğrencileri Berkin'i andı.
Pittsburgh ve Pensilvanya’da
anma yapıldı.
ÇEK CUMHURİYETİ: Anma
yapıldı.
KIBRIS
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
Berkin Elvan ve öldürülen tüm çocuklar için toplandı.
Lefkoşa’da eylemler yapıldı.
TAYLAND
Tayland’ın Phuket adasından Berkin'e selam yazılamaları yapıldı.
İspanya’da, Madrid’de, Tokyo’da, Polonya’da, Helsinki’de de
eylemler yapıldı.
BBC'nin Londra’daki ana binasının önünde toplanan bir grup, geçen
yıl Gezi eylemlerinde yaralanıp geçen
hafta yaşamını yitiren Berkin Elvan
ve diğer çocuk ölümlerine duyarsız
kaldığı gerekçesiyle BBC’yi protesto
etti.
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Oportünizmin, Reformizmin Berkin
Elvan’ı Sahiplenme Tavrı:

ÖRGÜTSÜZLEŞTİR, KENDİNE MAL ET,

ÜZERİNDEN POLİTİKA YAP
Türkiye’nin 63 ilinde Berkin Elvan için halk çeşitli
boyutlarda eylemlere katıldı. Kiminde yüzlerle, kiminde
on binlerle alanlara çıktı. Sadece İstanbul’da, cenaze
töreninde 3 milyon kişi yürüdü. Yürüyüşe katılamayan
milyonların da yüreğinin Berkin’le attığını biliyoruz.
Yüzlerce okulda öğrenciler, ders boykotundan
çok çeşitli protestolara kadar eylemler yaptı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla 12 Eylül’den sonra ilk kez
bu kadar yaygınlıkta bir boykot gerçekleştirildi.
Sabancılar’dan Ülkerler’e, TÜSİAD’dan MÜSİAD
üyelerine, Cumhurbaşkanı’ndan Genelkurmay Başkanı’na kadar, Berkin’in ailesine başsağlığı dileyip
“üzüntülerini” belirtmek zorunda kalanlar oldu.
Berkin’in sahiplenilmesi için öyle bir meşruluk
yaratıldı ki, Berkin’e üzülmeyen, onu sahiplenmeyenlerin kendisinin katliama ortak olacağı, teşhir
olacağı gerçeğiyle karşı karşıya bırakıldı.
İşbirlikçi tekellerin, halk düşmanlarının Berkin’i sahiplenen
açıklamalar yapmasının temelinde yatan budur.
Hergün Berkin Elvan gibi onlarca çocuğun ölümünden
doğrudan sorumlu olan bu halk düşmanlarıdır...
Halk düşmanlarının “sahiplenen” açıklamalarını bir tarafa
bırakırsak 75 milyon halkımız Berkin Elvan’ı kendi evladının
yerine koyarak sahip çıktı.
Milyonlar Berkin Elvan’ı kendi çocuğu, kardeşi, arkadaşı,
yoldaşı yerine koydu. Ancak gerçek olan şu ki; Berkin
Elvan bir Cepheli’dir. Milyonlar Cepheli Berkin Elvan’ı
sahiplendi. Berkin Elvan Umut olurken, 14 yaşında devrimci
kimliğiyle umut oldu.
Berkin Elvan Cephe’nin şehididir. Komada kaldığı
269 gün boyunca Berkin için eylem yapılmayan tek bir
gün yoktur.
Berkin sadece Türkiye’nin 63 ilinde değil, dünyanın
dörbir yanında eylemlerle anıldı. Gündem olduysa bu
Halk Cephesi’nin 269 gün boyunca “Adalet İstiyoruz”
diyerek yürüttüğü mücadelenin sonucundadır.

Berkin’i ‘Eylem’ Yapan,
‘Sahipleniyor’ Gözüken Reformistler ve
Oportünistler de İkiyüzlüdür!
Oportünistlerin, reformistlerin klasik tavrıdır: Örgütlü
devrimciyi sahiplenmezler... Sahiplenemezler... 12 Temmuzlar’ı, 17 Nisanlar’ı yaşadık. Çatışmalarda onlarca savaşçımızı şehit verdik. Onlarca şehidimizin cenazesini kaldırdık. İstisnalar dışında hiçbirinde ne reformistler, ne de
oportünistler cenazelerimizde yoktu.

Çünkü devrimcilerin
cenazelerini sahiplenmek, cenazeye katılmak
hep büyük bedeller ödemeyi gerektirmiştir.
Büyük Direniş’te 7
yıl boyunca 122 tabut
taşıdık, reformizmin hiçbir şehidimizin cenazesinde esamesi okunmadı.
Cenazelerimizin baskısı
altında kalan sözde solcular, “aynı mahalleden
değiliz” diyerek ölümüne süren direnişe destek
vermemelerini, cenazelerimizi görmezlikten
gelmelerini açıklamaya
çalıştılar.
Oportünizm ise direnişi bıraktıktan sonra reformizmle
aynı şekilde burjuvazinin sansürüyle yarıştılar. Çünkü
direnişi görmek, şehitleri sahiplenmek direniş saflarını
terkeden oportünistlere tutulan bir aynaydı. Görmeyerek,
duymayarak ölümleri bile yok sayarak direnmemelerinin
üstünü örtmeye çalıştılar.
Bugün ise reformistler, oportünistler, Kürt milliyetçileri
Berkin Elvan’ı dillerinden düşürmüyorlar.
Kendi söyleyecekleri sözü, Berkin Elvan üzerinden
söylüyorlar. Sözlerine Berkin ile meşruluk kazandırmaya
çalışıyorlar...
Eğer bugün Berkin Elvan milyonlar tarafından sahipleniliyorsa bunda Cephe’nin 269 gün boyunca ısrarla, kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle yaratılan meşruluk vardır.
Sol bunu görmüyor. Sözde Berkin’e sahip çıkıyor.
Fakat sahiplenmek için önce Berkin’in devrimciliğini,
siyasi kimliğini yok sayıyor.
BERKİN’İ ÖRGÜTSÜZLEŞTİRİYORLAR!
DEVRİMCİ KİMLİĞİNİ YOK SAYIYORLAR!
BURJUVAZİNİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR NOKTAYA ÇEKİP, SIRADAN BİR “DUYARLILIK”LA ÖRGÜTSÜZ BİR KİŞİ GİBİ SAHİPLENİP KENDİLERİNE
MAL EDİYOR.
Sol’un bugün Berkin’i sahiplenmesi böyledir. Berkin
artık tüm dünya tarafından tanınmaktadır. Sol da Berkin’i
sahiplenmek için değil, kendini meşrulaştırmak için Berkin’i
kullanıyor.
Bugüne kadar neredeydiniz peki? Berkin 269 gün komada kaldı. Aylarca hastane önünde Berkin için nöbet tu-
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tuldu. Taksim’de polisin, bir günde 10 kez saldırdığı
oldu. İstanbul Adliyesi önünde “adalet” için çadır kurma
eylemlerinde neredeyse kafası, kolu, bacağı(...) kırılmayan
kalmadı. Hanginiz gelip eylemlere destek verdiniz? Hadi
bize destek vermediniz, bağımsız olarak Berkin için ne
yaptınız?
Berkin’in katillerini bulmak için aylarca soruşturma
dahi açılmadı. Soruşturmanın açılması için bile haftalarca
eylem yapmak zorunda kaldık... Bugün 22 polis sorguya
çekildiyse bunlar Berkin için yürütülen adalet mücadelesinin
sonucudur.
Sol, Berkin için verilen bu mücadelelerin hiçbirisinde
yoktu. Sol ancak örgütlenen bir eylemde flamalarını göstermek için gelmişse gelmiştir...
Sol için eylem, kendi propagandasını yapacağı yerdir.
Düşmandan bir hakkın söke söke alınacağı araç olarak
görmez eylemleri.
Solun yaptığı, harcanan emek ve yaratılan meşruluk üzerinden siyasi rant elde etmektir. Berkin için eylem yapmıyor;
Berkin’in adını kullanıyorlar. Berkin üzerinden kendi propagandalarını yapıyorlar. Berkin’i kendi şehitleriymiş gibi
gösteriyorlar.
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Solda Berkin için eylem yapmak moda haline geldi. Liselerde, çocuk parklarında Berkin Elvan için çeşitli eylemler
yapılıyor. Bu eylemlere, yapılan açıklamalara bakıldığında,
Berkin Elvan’ın siyasi kimliği hiç yok... Dışardan bakınca
sanki Berkin Elvan örgütlü bir devrimci değil...

Devrimcilerin Cenazesini
Sahiplenmek Bedel İster
Sahiplenmek için önce şehidin devrimci kimliğini yok
eder. Onu devrimciliğinin dışında burjuvazinin kabul edebileceği bir noktaya çeker. Hesap soran bir mücadele
değildir. Mağduriyet, merhamet, vicdan, masumiyet, insanilik,
evrensel değerler vb. burjuvazinin kabul edeceği sınırlar
içine çeker mücadeleyi. Devrimcilik yoktur...
Örneğin polis işkencede bir devrimciyi mi katletti...
Onu devrimci kimliğiyle sahiplenemez: Ya gazeteci olur,
ya sendikacı olur, ya öğrencidir... Sanki gazeteci olduğu
için, sendikacı olduğu için ya da öğrenci olduğu için katledilmiştir...
Hayır; polis kimseyi sadece gazeteci olduğu için,
sendikacı olduğu için, öğrenci olduğu için katletmez,
işkence yapmaz... Onların katledilmesine, işkence görmesine
neden olan gazeteciliğine, sendikacılığına, öğrenciliğine
nitelik veren devrimcilikleridir. Örgütlü olmalarıdır.
İşkencede katledilen kişinin devrimci olduğu, örgütlü
olduğu öne çıkartılırsa sahiplenilmeyeceğini düşünür. İşkencede katledilen bir devrimcinin sahiplenilmesini başta
kendileri meşru görmez... Görmemişlerdir. Devrimcilerin
katledilmesi, devrimcilere işkence yapılması sanki müstehaktır.
Onun içindir ki, solu işkencelere, infazlara, kayıplara
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karşı kararlı sonuç alıcı bir
mücadele sürdürememiştir.
EMEP’in Metin Göktepe
için yürüttüğü mücadele en
tipik örnektir. EMEP’liler
Metin Göktepe’nin katledilmesi davasını takip ederken adeta onun siyasi kimliğini yok etmiştir.
Metin Göktepe Ümraniye Hapishanesi’nde katledilen
dört devrimcinin cenaze töreninde gözaltına alınan binlerce
kişiden birisidir ve polis tarafından işkenceyle katledilmiştir.
Fakat EMEP’liler Ümraniye katliamının adını bile anmamışlardır. Metin Göktepe’nin devrimci kimliği yoktur.
Metin Göktepe sadece gazetecidir. Onlara göre devrimci
gazeteciliği öne çıkartılırsa kimse sahiplenmez. Eğer burjuvazinin, küçük burjuva aydınların sahiplenebileceği bir
noktaya çekmezse mücadeleyi, kendileri de sahiplenemezler...
Kendi sahiplenmesini de ancak onların sahip çıkmasıyla
meşru görür... Eğer burjuva köşe yazarlarının da sahiplenebileceği bir sahiplenme yaratılmazsa kendisi de sahiplenmez...
Devrimci kimliğini yok ettikten sonra birçok burjuva,
küçük burjuva aydının, yazarın desteğini de alabilirsiniz
ancak sahiplenilen kişi bir devrimci değildir, devrimciliğin
meşruluğu değildir.
Evet, Berkin Elvan 14 yaşında bir çocuk değildir... 14
yaşında bir devrimcidir, örgütlüdür, Cepheli bir devrimcidir
Berkin...
“14 yaşında bir çocuğun siyasi düşüncesi mi olur” diyorlar...
Bu dil, politikayı, siyaseti kendinden başka kimseye
layık görmeyen burjuvazinin dilidir. Onlar ister ki halk çocukları köle gibi çalışsınlar.. Başka hiçbir şeyle ilgilenmesinler...
Berkin’in elinde sapanlı zafer işareti yapan fotoğrafı
kimseye örnek olmasın isterler...
Çocukları kullanmakmış... Ana karnındaki çocuklara
kadar reklam malzemesi yapan burjuvazidir...
14 yaşındaki çocuklar sapanla oyun oynamasını da
bilir, mobese kameralarını kırmasını da... Katil polisleri
taşlamasını da bilir...

Sonuç olarak;
1- Sola diyoruz ki; kendi meşruluğunuzla hareket
edin, kendi politakalarınızı üretin... Kendinizi meşrulaştırmak için Berkin’in adını kullanmayın...
2- Berkin’e sahip mi çıkıyorsunuz? Tabii ki çıkmalısınız,
kendine “devrimciyim” diyen herkesin görevidir bu...
Berkin’in katillerinin cezalandırılması temel taleptir...
Berkin için adalet istemeye devam ediyoruz... Gelin Berkin’in katillerinden hesap soralım...
3- Berkin Elvan Cepheli’dir. Örgütlü bir devrimcidir.
Onun örgütlü kimliğine saygı duyun. Onu kimliğiyle sahiplenin...
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KÜFÜRBAZ MUAMMER GÜLER'E
SÖZLERİNİ İADE EDİYORUZ!
Faşizmin
dili halka düşmandır, çünkü
kendisi halka
Muammer Güler
düşmandır.
F a ş i s t l e r,
halk düşmanları, AKP'liler küfürbazdır çünkü birikimleri yetersizdir,
eğitimsiz, cahildirler, zekaları eksiktir...
Küfürbazdırlar çünkü ait oldukları
sınıfın egemenlik gücüne güvenirler.
Küfürbazdırlar çünkü halk ve vatan sevgisinden uzak, vatanı emperyalizme satmanın mührünü yemiş
azılı faşistlerdir.
Küfürbazdırlar çünkü yasal gücü
ellerine almış olmanın kibri vardır.
Küfürbazdırlar çünkü adaletsizliğin sorumlusudurlar. Yaptıklarının
yanlış, söylediklerinin yalan olduğunu
bilirler. Küfürle, hakaretle üste çıkmaya çalışırlar.
Küfürbazdırlar çünkü başka bir
şey bilmezler! Kendi aralarında dahi
birbirlerine küfürle hitap ederler. Be-

yinleri başka türlü çalışmaz!
Küfürbazdırlar çünkü aşağılık
duyguları çok derindir. Onu tatmin
etmek için, kendilerini güçlü göstermek için hakaretler ederler... Ama
içi boş, kof bir büyüklenme halidir
gösterdikleri, façaları er geç aşağı
iner.
Bunları ne için yazıyoruz?
AKP'lilerden birisinin daha küfürleri açığa çıktı. İşadamı Orhan
Cemal Kalyoncu ile telefonda konuşan İçişleri Eski Bakanı Muammer
Güler, Haziran Ayaklanması'na katılanları kastederek, Kalyoncu'nun
"Ya bugün orada kalır yarın kalır"
demesi üzerine, "Kim kalıyorsa kalsın. İki gün sonra kulaklarından tutar
geçmişini s.ker. Tutar atarım onları"
cevabını veriyor.
Konuşmasının devamında bu küfürler de sürüyor...
Telefonunun dinlendiğinden habersiz bir İçişleri Bakanı olan Muammer Güler, asıl kendisine yapılan
muameleden habersizdir!
Ağzı bozuk, beyni sadece küfürle

dolu Güler'in ağababaları da böyledir...
Başbakan Tayyip Erdoğan, Kabataş'taki saldırı yalanının açığa çıkmasından sonra yaptığı konuşmada
"Kabataş'ta yavrusu ile beraber saldırıya uğrayan kızımız üzerine oynamaya başladılar. Bunu da yalanlamaya kalkıyorlar. Yazık yazık. Medya dünyasında amiral diye geçinenlere
söylüyorum. Bugün attıkları başlığı
özellikle hatırlatıyorum. Bunun altında da boğulacaksınız. Çünkü bu
attığınız manşetler de doğru değil.
Sizler Adli Tıp raporlarını nereye
saklayacaksınız, nerenize koyacaksınız" demişti...
AKP, baştan ayağa kokmuştur!
Sabiha Gökçen Havalimanı'na
ikinci pist inşaatının ihalesini dönemin
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan
yüzde 10 karşılığında alan Mehmet
Cengiz, ortağı Celal Koloğlu ile yaptığı telefon konuşmasında “Bu milletin a.. koyacağız, sen merak etme”
demişti. Küfürbazların köküne kibrit
suyu döküp yakacağız.
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Okmeydanı Bizimdir Bizim Kalacak
24 Mart'ta sabaha doğru Okmeydanı, Örnektepe ve Çayan mahallelerinde
polis operasyon yaptı. Okmeydanı halkını sindirmeye yönelik baskınlarda,
İbrahim Uzun’un evi ve iş yeri, Deniz Parlak, Özgür Karagöz, Ersin Çil,
Hüsnü Sur’un da evleri basılıp adeta talan edildi. Evi basılan Bülent
Ayhan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Soyadı
öğrenilemeyen Ercan adlı kişinin ise nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
Okmeydanı’yla aynı saatlerde Örnektepe ve Çayan mahallelerinde de
baskınlar oldu. Çayan Mahallesi'nde Eyüp Uzun ve Anıl Mahir Çelik’in de
evleri basılarak talan edildiği bildirildi.
Halk Cephesi’nin baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada "Okmeydanı bu
terörü yıllardır tanıyor, ilk ve son olmayacağını biliyor. Bu AKP’nin oyunlarından biridir, hazımsızlığıdır. Yıllardır uyguladığı baskı, sindirme ve
korku politikasıdır" denildi. Berkin Elvan cenazesini milyonlarca insanın
sahiplenmesinin AKP'yi rahatsız ettiği ifade edildi.
Baskınların Berkin Elvan'ın cenazesinde provokasyon yapmak için
saldırı düzenlerken ölen Burak Can soruşturması bahanesiyle yapıldığı belirtildi.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Kürdistan’da

Tek Yol Devrim
2014 Newroz Mesajı:
Her Koşulda Düzene Dönüş
“Şu ana kadar yürütülen bir diyalog süreciydi ve
önemliydi. Bu süreçte iki taraf da birbirlerinin iyi
niyetini, gerçekçiliğini, yeterliliğini test etmiştir. Bu
testten hükümetin ağırdan alma, tek taraflı yürütme,
yasal temelden kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen
iki taraf da barış arayışından kararlılıkla çıkmıştır.”
(Abdullah Öcalan’ın 2014 Newroz mesajından)
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“Eğer Önder Apo’nun başlattığı sürece çözüm yönünde
yaklaşsalardı, netice alınırdı. Netice alınmadıysa, süreç
tıkandıysa, devlette büyük bir kriz yaşanıyorsa o bu
gerçeklikle bağlantılıdır. Bu sürece doğru yaklaşılsaydı
bugün kriz yaşanmayacaktı.”
(Cemil Bayık’ın 2014 Newroz Mesajı)
Abdullah Öcalan 2013 yılı “tarihi”
Newroz mesajında gerçekte olmayan
hayali bir dünya tablosu çizerek
silahlı mücadelenin miadını doldurduğunu ilan etmişti...
Oysa tam tersine süreci silahlı
direnişler belirlemeye devam etti.
Tüm emperyalistler ve işbirlikçilerin çabalarına rağmen Suriye’de
Esad iktidarını yıkamadılar. Amerika’nın işbirlikçi islamcılar üzerinde
kurmaya çalıştığı Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP) çöktü.
Emperyalist kamptaki çelişkiler
de halkların direnişine göre derinleşiyor...
Öcalan’ın 2014 Newroz mesajı
İmralı’da “çözüm” adıyla başlatılan
“uzlaşma” sürecinin fiyaskoyla sonuçlandığının göstergesidir.
Ne diyor Öcalan?
Kem, küm...
Hiçbir şey...
Aklı evveller satır aralarından derin anlamlar çıkartmaya çalışıyor
Öcalan’ın Newroz mesajından... Ke-

limeler arasında “mesaj” arıyorlar...
Ancak yok. Verebilecekleri bir
mesajları yok... Onun için Öcalan
geçen sene olduğu gibi hayali tablolar
da çizememiştir. Bir şeyler söylüyor
gibi yapıp hiçbir şey söylememiştir.
İşte Öcalan’ın mesajı: “Şu ana
kadar yürütülen bir diyalog süreciydi
ve önemliydi. Bu süreçte iki taraf
da birbirlerinin iyi niyetini, gerçekçiliğini, yeterliliğini test etmiştir. Bu
testten hükümetin ağırdan alma,
tek taraflı yürütme, yasal temelden
kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen iki taraf da barış arayışından
kararlılıkla çıkmıştır.”
Nasıl oluyorsa; “hükümetin ağırdan alma, tek taraflı yürütme, yasal
temelden kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen iki taraf da barış
arayışından kararlılıkla çıkmıştır.”
Bu nasıl barış arayışıymış, nasıl
kararlılıkmış anlayan var mı? Hükümet tarafının yapmadığı kalmamış
ama nasıl oluyorsa hem ağırdan almış, süreci tek taraflı götürmeye çalışmış, nasıl oluyorsa “barış arayı-

şından” da “kararlılıkla çıkmış...”
Söylenecek bir şey olmayınca
böylesine anlamsız cümleler kurulur...
Elbette Öcalan’ın Newroz mesajında söylediği birşeyler var...
Öcalan diyor ki; “AKP’nin tavrı
ne olursa olsun biz düzenle uzlaşmaktan vazgeçmeyeceğiz...”
Ancak Kürt milliyetçi hareketin
görmek istemediği de budur. 1993’lerden beri bütün politikaları oligarşiyle,
emperyalizmle “uzlaşma” temelinde
olmuştur.
Ancak buna rağmen oligarşi Kürt
milliyetçi hareket ile uzlaşmamıştır.
Oysa Kürt milliyetçi hareket ile
uzlaşması demek, Kürt milliyetçi hareketin oligarşik düzen içine çekilmesi
demektir...
Oligarşi bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor... Ama uzlaşmak yerine
çok büyük bedellere malolmasına
rağman 20 yıldır savaşı sürdürüyor.
Bugün de oligarşi aynı noktadadır.
Çünkü oligarşinin çelişkileri, güçsüzlüğü “uzlaşma”ya izin vermemektedir.
Egemenlerle halklar arasındaki
sorunun çözümünde belirleyici olan
yöneticilerin, iktidardakilerin tutumu,
politikaları belirleyici olmaz... Belirleyici olan çelişkinin kendisidir.
Onun için Kürt milliyetçi hareketin
uzlaşma yolunda geçen son 20 yılına
bakın... Özal’ından, Demirel’ine, Mesut Yılmaz’ından, Çiller’ine, Türkeş’inden, Ecevit’ine ve Erdoğan’ına
kadar... Oligarşinin tavrında hiçbir
değişiklik yoktur...
Kürt milliyetçi hareket düzen
içine dönmekte kendini ispatlamak
için sürekli ateşkes ilan ederken, oligarşi ise bu süreçleri imha etmek
için kullanmıştır.
Oligarşinin çelişkileri Kürt sorununda “uzlaşma”yı değil, Kürt hareketinin direnen tüm dinamiklerini
“TASFİYE”yi dayatmaktadır.
Onun için İmralı’da Öcalan ile
başlayan sürece Kürt milliyetçi hareket UZLAŞMA, DÜZENE DÖNME süreci olarak bakarken AKP başından beri TERÖRÜ TASFİYE
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süreci olarak görmüştür.
Kürt milliyetçi hareketin “süreç
tek taraflı yürüyor, AKP adım atmıyor” söylemlerinin altındaki gerçek
budur.
Kürt milliyetçi hareket “çözüm”
diyerek halkı oyalamaktadır.
Süreç başından beri tasfiye sürecidir. Kürt halkının silahlı mücadelesinin tasfiyesidir. Mesele sadece
PKK’nin silahsızlandırılması, dağdan
indirilmesi de değildir.
Mesele Kürt halkının tüm direnme
dinamiklerinin yok edilmesidir.
Oligarşi bunu “İmralı süreci” ile
Öcalan aracılığıyla yapmaya çalışmaktadır.
Ve geçen bir yıla baktığımız süreç
bu çerçevede ilerlemektedir.
Kürt milliyetçi hareket geçtiğimiz
bir yıl boyunca “çözüm, barış, demokratikleşme” söylemleri ile kürt
halkını oyalamıştır.
Öyle ki AKP iktidarı tarihinin en
derin krizini yaşarken, tüm ittifaklarını
yitirmişken tek destekçisi Kürt milliyetçi hareket olmuştur.
AKP halka karşı tam bir savaş
yürütürken Kürt milliyetçi hareket
hala “çözüm”den, “barış”tan, “demokratikleşmek”ten bahsetmiştir.
Haziran ayında ülkenin tamamında
halk AKP iktidarına karşı ayaklanmışken Kürt milliyetçi hareket halkın
bu ayaklanmasını “süreci bozmaya
yönelik bir hareket” diyerek AKP
ile aynı açıklamayı yapmıştır. Kendi
tabanları dahil halkın faşizme karşı
ayaklanmasını görmeyecek kadar
AKP’ye yedeklenmiştir...

Kürt Sorununun Düzen
İçinde Çözümü Yoktur
AKP, iktidarını ayakta tutabilmek
için son çırpınışlarını yapmaktadır.
Ve can havliyle saldırıyor. Çünkü
kriz sadece AKP’nin krizi değil, oligarşik düzenin krizidir. Düzen çökmekte olan AKP’nin yerine alternatifini çıkartamıyor... AKP faşizminin
karşısında yükselen, gelişen tek alternatif halkın gücüdür. Oligarşinin
en büyük korkusu da bu güncün dev-

rimci bir önderlik etrafında büyümesidir.
Devrimcilerin görevi oligarşik faşist düzeni yıkmak için bu krizi derinleştirmektir.
Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir. Faşist oligarşik
düzen yıkılmadan Kürt sorunu çözülmez.
Kürt sorununun çözümü demokratik halk iktidarındadır.
Fakat Kürt milliyetçi hareket tarihinin en büyük krizini yaşayan
AKP iktidarının krizini derinleştirmek
yerine hala ona koltuk değnekliği
yapmaktadır.
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı
Cemil Bayık Newroz’da yaptığı konuşmada “Eğer Önder Apo’nun başlattığı sürece çözüm yönünde yaklaşsalardı, netice alınırdı. Netice
alınmadıysa, süreç tıkandıysa, devlette
büyük bir kriz yaşanıyorsa o bu gerçeklikle bağlantılıdır. Bu sürece doğru
yaklaşılsaydı bugün kriz yaşanmayacaktı” diyerek AKP’ye akıl veriyor.
Hayır, devlette yaşanan büyük
krizin nedeni AKP’nin Kürt sorununu
çözememesi değildir. Bu düzende
Kürt sorununun çözümü zaten yoktur.
AKP için çözüm Kürt milliyetçi hareketin bitirilmesidir.
Oligarşinin krizi, halka verebilecek
hiçbir şeyinin olmamasıdır. AKP’nin
halkın değil teklellerin iktidarıdır.
AKP, halkın düşmanıdır. Kürt
milliyetçi harereket iktidara geldiği
ilk günden beri AKP’ye destek vermiştir. Bugün ise 12 yıldır birlikte
halka zulmeden, ülkemizi yağma ve
talan eden, sömüren ittifak yaptığı
Fethullahçılarla bile yollarını ayırırken
Kürt milliyetçi hareket AKP’nin tek
destekçisidir.
Kürt miliyetçi hareket herşeyi
kendilerine bağladıkları gibi AKP’nin
derinleşen krizini de kendilerine bağlıyor. Cemil Bayık, “Bu sürece doğru
yaklaşılsaydı bugün kriz yaşanmayacaktı” diyor..
Tam bir megaloman hali... Oysa
tüm desteklerini yitiren AKP iktidarı
sadece Kürt milliyetçi harekete dayanarak ayakta durmaya çalışmak-

tadır.
KCK 15 Mart’ta yayınladığı deklerasyonda “AKP hükümeti demokratikleşme sürecinin muhatabı olmaktan çıkmıştır” diyor. Ancak diğer
taraftan Öcalan’ın Newroz mesajı
AKP’ye açık desteğini vermeye devam ediyor.
Öcalan çözüm sürecinin “kirli
oyunları” bozduğunu, “Uluslararası Gladyo hakimiyetini” sarstığını, bütün bölgedeki vesayet düzenlerinin etkisizleştirilmesinde yürüttükleri mücadelenin çok büyük
bir payı olduğunu söylüyor.
Burda asıl işi yapan AKP oluyor.
Kürt milliyetçi hareket ona destek
veren durumunda...
Öcalan’ın bu söyledikleri kelimesi
kelimesine Başbakan Erdoğan tarafından, bütün olarak AKP’liler tarafından ifade edilen sözlerdir.
Vesayet, vesayet diye diye AKP
muhaliflerini tasfiye etti. Ergenekon’du, Balyoz’du... oligarşi içi bütün
çatışmalarda Kürt milliyetçi hareket
AKP’nin arkasında oldu.
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Bugün de Öcalan bu mesajlarıyla
AKP-Fethullah çatışmasında AKP’den
desteklerini esirgemeyeceğini söylüyor.
Yani KCK deklerasyonunda ne
denirse densin Kürt milliyetçi hareket
her koşulda AKP’nin arkasında duracağını söylemektedir.

Sonuç olarak;
Birincisi: Abdullah Öcalan’ın
Newroz mesajında hala AKP’nin politikalarına destek vermenin dışında
birşey yoktur.
İkincisi; Geçen bir yıllık süreç,
Kürt sorununun düzen içi çözümünün
de olmadığı görülmüştür.
Üçüncüsü; AKP’nin Kürt milliyetçi harekete tasfiye dayatmak dışında bir politikası yoktur.
Dördüncüsü; Kürt sorunun çözümü oligarşiyle uzlaşmakta değil,
oligaraşinin yıkılıp halkın iktidarının
kurulmasındadır.
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HALK DÜŞMANI

3
AKP’NİN YOLSUZLUKLARI
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“Kendi param 3-5 kuruş kalan param
var... 1 trilyon civarı param var o kadar....”
Kalan Para 1 Trilyonsa Bütünün
Haddi Hesabı Yoktur...
“Muammer GÜLER: Oğlum ne istiyorlar senden?
Barış GÜLER: Valla altı buçukta geldiler. Celal Kara diye bir savcı arama
kararı çıkarmış. Örgüt kurmak, rüşvet almak, devlet evrakında sahtecilik gibi bir
suçlamayla geldiler, benim hiçbir şeyim
yok yani.
M.GÜLER: Devlet evrakında mı?
B.GÜLER: Ha yani, evrakta sahtecilik,
örgüt kurmak, suç işlemek örgütüyle, işte
rüşvet almak, saçma sapan şeylerle geldiler,
altı buçuktan beri evi arıyorlar.
M.GÜLER: Hangi evi arıyorlar?
B.GÜLER: Ritz Carlton’daki evi.
M.GÜLER: Ne var oğlum senin evinde?
B.GÜLER: Hiçbir şey yok baba.
M.GÜLER: Para ne var?
B.GÜLER: Kendi param 3-5 kuruş
kalan param var zaten, onu da sen biliyorsun
M.GÜLER: Kaç lira?
B.GÜLER: 1 trilyon civarı param var
o kadar.”
Bir yanda; 1 trilyon liraya 3-5 kuruş
diyen bir avuç asalak, diğer yanda; 803
lira asgari ücret ile aile geçindirenler, açlıktan ölen çocuklar, çöplerden beslenenler...
İşte AKP’nin adaletsizliği...

BU DÜZEN HER ŞEYİYLE
GAYRİMEŞRUDUR!
Meclisi Gayrimeşrudur!
Mahkemeleri Gayrimeşrudur!
Başbakanı Gayrimeşrudur!
Bu Düzen Hırsızların Düzenidir!
Kurtulmanın Tek Yolu Devrimdir!
“Bu Zekât mı Öbür Türlü
mü?” Yani Haraç mı?
Fatih Saraç, Habertürk’ün
yönetimine Başbakan Erdoğan’ın
yerleştirdiği, sansür ve gazeteci
attırma işlerini yaptırdığı kişidir.
2 Mart 2014 günü Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile
Ciner Grubu Yöneticisi Fatih Saraç arasında geçen ses kaydında
da açıkça ortaya çıktığı gibi; Erdoğan ailesinin kurucusu olduğu
TÜRGEV adlı vakıf paravan olarak kullanılmış. Vakfa bağış adı
altında toplamışlar rüşvetleri.
Ses kayıtlarında Bilal Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu TÜRGEV isimli vakfa Fatih
Saraç’ın 1 milyon lira yatırdığı
söyleniyor. Başbakan Erdoğan’la
yaptığı telefon görüşmelerinin ardından “Alo Fatih” diye anılmaya
başlanan Fatih Saraç’a ait olduğu
iddia edilen ses kaydında Saraç,
Bilal Erdoğan’dan hesap numarası
istiyor ve ertesi gün de yine Bilal
Erdoğan’ı arayarak 1 milyon lira
yatırdığını söylüyor. Bilal Erdoğan
“Bu zekât mı öbür türlü mü”
diye soruyor.
17 Aralık yolsuzluk operasyonunda tutuklanıp 74 gün sonra
serbest bırakılan Reza Zarrab
ile TÜRGEV Genel Müdürü
Salih Koç arasında geçen ses kaydında ise; Reza Zarrab’ın eski
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
aracılığı ile TÜRGEV’e rüşvet
gönderdiği anlaşılıyor. Konuşmalarda Reza Zarrab, Salih Koç’a,

telefonunu Zafer Çağlayan’dan aldığını, TÜRGEV’e ‘bağışta’ bulunmak istediğini, Bilal Erdoğan’ın
bilgisi olduğunu söylüyor.

Erdoğan’ın Rant İçin
Karışmayacağı, Hakim
Olmak İstemediği
Alan Yoktur
TÜRGEV’le ilgili fezlekede;
Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan
arasında Fenerbahçe Kongresi’ne
ilişkin konuşmaların ve Bilal Erdoğan‘la Fatih Saraç arasında geçen
konuşmaların ses kayıtları da yer
alıyor. Fenerbahçe taraftarını bu
savaşa çekmek isteyen Cemaat
bu kayıtları internet üzerinden
yayınladı.
Kayıtlara göre; Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’a Mehmet
Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe Kongresi’ni kazanması için yapılması gerekenleri anlatıyor, Yıldırım’ın listesinde olması gereken isimlerle
görüştüğünü söylüyor. Oğlu Bilal
Erdoğan‘a, açıktan Mehmet Ali Aydınlar‘ı desteklemenin doğru olmayacağını, bunu yapmamasını söylüyor ama “1 oy 1 oydur” diyerek
gidip Aydınlar lehine oy kullanmasını
istiyor.
Başbakan ve oğlu arasındaki Fenerbahçe konulu 2. görüşmede Başbakan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu‘nun damadı Ahmet Özokur’un Aziz Yıldırım‘ın listesinden
seçime girmesine “namussuz, menfaat
düşkünü, omurgasız, karaktersiz”
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FEZLEKELERİN MECLİSTE OKUNMASI REDDEDİLDİ

HIRSIZLIĞA DEVAM
TBMM Genel Kurulu,
4 eski bakanın yolsuzluk
fezlekelerini görüşmek üzere 19 Mart'ta olağanüstü
toplandı.
AKP'li dört eski bakan
Muammer Güler, Zafer Çağlayan,
Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış
hakkındaki yolsuzluk fezlekelerinin
okunması için yapılan Meclis görüşmelerinde fezlekelerin okunması,
"soruşturmanın gizliliği" gerekçe
gösterilerek muhalefetin 158 "evet"
oyuna karşı AKP'nin 259 "hayır"
oyları ile reddedildi. Böylece
şeklinde tepki gösteriyor ve Ahmet
Davutoğlu‘na “aday olmasın” dediğini
söylüyor. Aynı ses kaydında Bilal Erdoğan, Aziz Yıldırım‘a “namussuz”
diye hakaretler yağdırırken Başbakan
Erdoğan, Aziz Yıldırım’ın hapishaneden çıktıktan sonra defalarca kendisinden randevu istediğini ancak kendisinin randevu vermediğini söylüyor.
Bilal Erdoğan babasına “maalesef
çok iyi niyetli davrandın Aziz Yıldırım
Fenerbahçe’yi koruyan tavrından
yararlandı” diyor. Ayrıca baba oğul,
Fenerbahçe Kongresi’nde Cumhuriyetçi, Atatürkçü konuşmalardan rahatsızlıklarını ifade ediyorlar.

Erdoğan’dan
Fatih Saraç’a,
‘Canlı Yayını Durdur!’
Başbakan Erdoğan’ın medyaya
müdahalesinin ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Ses kayıtlarına
göre; Erdoğan, 14 Temmuz 2013 tarihinde Habertürk’ten Fatih Saraç’ı
arıyor. Saraç’ı MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki parti
grup toplantısını Habertürk’te canlı
yayınladıkları için azarlıyor ve yayının durdurulmasını istiyor.
Erdoğan’ın “Fatih yani siz var
ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz
ya adam sanki şu anda Türkiye batmış bitmiş gibi bir manifesto açıklıyor, siz de bunu canlı olarak veriyorsunuz” sözleri üzerine Fatih Saraç,

hırsızlık,
yolsuzluk yapmak, rüşvet almak
suçdeğil, onları araştırmak yasak...
Hırsızlığa, yolsuzluğa devam...
17 Aralık'taki yolsuzluk rüşvet
operasyon ile tutuklanan tüm hırsızlar bırakılarak tutuklu kimse kalmamıştı. Artık meclis kararıyla
hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete devam...
“İki-üç dakikaya kestiriyorum efendim” diyor.
Fatih Saraç Habertürk’ten Oğuz
Usluer’i arayarak “Uzun uzun verdik.
Millet çok üzüldü. Birisi aradı, üzüldüğünü söyledi. Gözünü seveyim verme tamam? Direk birisi aradı. Üzüldüğünü söyledi. Ben onun için söyledim tamam?” diyor ve yayın kestiriliyor.
Başbakan’ın uyarısı sonrası paçaları tutuşan Saraç yayını durdurduktan sonra, Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan’ı arayıp; “Büyüğüm aradı
da, Bahçeli’yle ilgili bir şeyi naklen
veriyorsun dedi, kestirdim onu. Yalnız
sen bir şeyi iletirsin. TRT verince
biz veriyoruz. Yani TRT girmiş, A
Haber girmiş, büyüğüm de bizden
yakalamış galiba ben hemen anında
kestirdim. Ama önemli olan onun
üzülmemesi, o üzülünce ben çok üzülüyorum. ... TRT’yi koyduk önümüzde,
TRT’ye göre veriyoruz. Orası şaşırtınca bizimkiler şaşırmışlar. Hakkını
helal et, kusura bakma.”

Devletin Bütün Olanakları
Rüşveti, Yolsuzluğu
Gizlemek İçin
Emre Amade
Barış Güler ile işadamı Reza Zarrab’ın rüşvet görüşmeleri yaparken
teknik takibe takıldıklarından şüpheleniyorlar. Barış Güler, bu şüphelerini babası, İçişleri Bakanı Muam-

mer Güler’e anlatıyor. Bunun üzerine
Bakan Güler’in Beykoz’daki evinin
önünde İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden bir araç bekletiyor.
8 Ekim 2013’te, Reza Zarrab
için çalışan kuryenin Barış Güler’e
rüşvet teslim ettiği esnada her iki
taraf da izlendiğinden şüpheleniyorlar.
Teknik ve fiziki takipten şüphelenen
Güler’in, Reza Zarrab’ın ofisinin etrafında sivil takip olduğunu söylemesi
üzerine; Reza Zarrab’ın: “Öyle olduysa yani nasıl bir birim olur ki bizim haberimiz olmaz?” cevabı bu
devletin nasıl yönetildiğini gösteriyor.
Öyle ya teknik ya da fiziki takip
olur da nasıl onun haberi olmaz.
Sanki Emniyet Genel Müdürü Reza
Zarrab.

Sabah ve ATV’nin
“Havuz Yolsuzluğu”nda
Baba, Oğlu, Damat...
Hepsi Var
Sabah ve ATV’nin satışı için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuza
ilişkin toplantıların TBMM’de yapıldığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın Mecliste
görevli olduğu dönemde, havuza
katkı sağlamakla görevlendirilen işadamlarını TBMM’de topladığı Cengiz
İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz’in
yaptığı telefon kayıtlarında ortaya
çıktı.
Hükümetin yargıya darbe yaparak
operasyon yapılmasını engellediği
100 milyar dolarlık “Havuz Yolsuzluğu” için hazırlanan fezlekeye göre;
havuz Başbakan Erdoğan’ın emriyle
oluşturulmuş, oğlu Bilal Erdoğan ve
damadı Berat Albayrak işleri takip
ediyorlar. Paraları Albayrak topluyor
ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım da bu çalışma içinde kilit
görevde yer alıyor. AKP’ye yakın
işadamlarından Abdullah Tivnikli ve
Muzaffer Nasıroğlu da havuza para
koyan işadamları arasında yer alıyor.
Devlet Demir Yolları Genel Müdürü
Süleyman Karaman ihaleye “fesat
karıştırmak” ve “rüşvet” ile suçlanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım, Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı (TİB) üzerinden soruş-
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turmanın gizliliğini ihlal
etmekle suçlanıyor.
Rüşvet ve ihale
yolsuzluklarıyla anılan grubun
l i -
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derliğini Binali YILDIRIM’ın yaptığı
ve onun talimatlar ile hareket ettiği,
işadamlarından para topladığı, karşılığında işadamlarına kamu ihaleleri
verdirttiği ve işadamlarından toplanan
bu paraları Berat ALBAYRAK ve
Bilal ERDOĞAN’ın da takip ettiği
iddia ediliyor.

Gözü Doymaz Erdoğan
“Kucağımıza düşecekler
merak etme” Diyor
Oğluna
Merkezi Londra’da olan SOM
petrol şirketinin sahibi ve çeşitli ülkelerde petrol ve doğalgaz kuyuları
bulunan, Erdoğan’ın Türkiye’deki

şirketlerine vergi muafiyeti uygulandığı, enerji ihalelerini verdiği Sıtkı
Ayan, Bilal Erdoğan’a İran’daki işiyle
ilgili parayı tam transfer edemediğini
şimdilik uygunsa 10 milyon dolar
verebileceğini söylüyor.
Erdoğan’ın oğluna “Sakın
alma, sakın alma” diyor.
Bilal Erdoğan “Ben almayacağım” derken, Tayyip Erdoğan “Hayır alma bize ne
söz verdiyse onu getirecekse
getirsin, getirmeyecekse gerek
yok. Başkaları getiriyor, o
niye getirmiyor laf mı. Bunlar
ne zannediyor bu işi” diyor.
Bilal Erdoğan “Tamam babacığım” diye cevap veriyor.
Oğlu Burak Erdoğan’a Emirgan’da
1 milyon 750 bin dolara lüks bir villa
hediye etmesine rağmen aç gözlü
Başbakan 10 milyon dolar rüşveti az
buluyor ve “Kucağımıza düşecekler
merak etme” diyor oğluna.

Başbakanlık
Milli Emlak ve Arazi
İşleri Erdoğan Ailesi İçin
Çalışıyor
Bilal Erdoğan’ın İstanbul’daki
arazilere ilişkin ses kayıtlarından biri
de Başbakanlık Milli Emlak ve Arazi
İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı
Şenol Kazancı ile Bilal Erdoğan arasındaki görüşme. Bilal Erdoğan;

“Abi, atıp tutuyordun ya ne oldu?
Şu kadar iste, bu kadar iste verecem
sana, hesapsız, kitapsız, sorun yapma...” diyor. Kazancı da Erdoğan’a,
“Yıllık 370 milyon TL çıkınca tabii,
bizim de kendimize göre bir şeyimiz
var yani...” diyor.
Bilal Erdoğan, arazi işinin artık
Maliye Bakanı’nın müsteşarında olduğunu belirterek Kazancı’dan müsteşar ile konuşmasını istiyor. Kazancı
da “Oluru var,.. Başbakanımıza da
söyledim,... Çözülecek sorun yani.”
diyor.

Başbakan: Villalar
Yetmez Etrafındaki
Arsaları da Alın!
Başbakan Erdoğan’ın dünürü Osman Ketenci ile telefon konuşmasının
kayıtlarında; Başbakan Çatalca’da
tadilatlı evler hakkında bilgi alıyor.
Ve özellikle jenaratör istiyor ve villaların etrafındaki arsaların da alınmasında ısrar ediyor. Aynı konuyla
ilgili Başbakan Erdoğan ile oğlu
Bilal arasında geçen telefon konuşmasında; Bilal Erdoğan, Osman Ketenci ve Abdülkadir Kart ile Çatalca’ya gittiklerini söylüyor. Baba Başbakan Erdoğan oğlundan inşaatın
çabuk bitmesi için baskı kurmasını
istiyor. Büyük masrafa girileceğini
söyleyen Bilal’e Başbakan “Mimarın
önünü kesme” diyor.
Sürecek

Cemevini İlmek İlmek Halkın
Dayanışmasıyla Öreceğiz!
İstanbul Küçükarmutlu’da Armutlu Cemevi yemekhanesinde kültür
merkezi ve cemevi inşaatı ile ilgili 24 Mart’ta bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya yeni Cemevi ve Kültür Merkezi’nin bitmiş halinin sinevizyon
gösterimi ve Armutlu halkıyla cemeviyle ilgili yapılan röportajların yayınlanmasıyla başlandı. Ardından Halkın Mimar Mühendislerı adına Barış
Önal söz aldı. Cemevi proje bilgileri, proje planı gerekli malzeme ve ara iş
kalemlerini aktardı.
Sunumların ardından Pir Sultan Abdal Külltür Derneği Sarıyer Şube
Başkanı Ayşe İşeri konuşma yaparak, Cemevi’nin Armutlu halkının olduğunu,
kimsenin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi. Toplantı seçim sonrası
tekrar bir araya gelme kararı ile sona erdi. Toplantıya 70 kişi katıldı.
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Ülkemizde Gençlik

2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın!

Haykırışımız Büyüyor!

Tutsak öğrencileri sahiplenme ve
serbest bırakılmalarını hedefleyen
kampanya çerçevesinde eylemler devam ediyor.

İstanbul- Mimar Sinan
Üniversitesi:
Dev-Genç'liler 25 Mart’ta Mimar
Sinan Üniversitesi’nde masa açtılar.

Okulda Berkin Elvan içinde afişler
asan Dev-Gençliler, okul içerisinde yazılama yaptılar. “Berkin’in Hesabını
Soracağız!” “DEV-GENÇ” “DHKPC” yazılamaları yapıldı. Dev-Genç"liler “DHKC’nin 425 No’lu” açıklamasını okul içerisinde yemekhane ve
kantine astılar.

Çanakkale:
Çanakkale İskele Meydanında
Dev-Genç’liler 21 Mart’ta Tutsak
Öğrencilerin serbest bırakılması İçin
başlattıkları kampanya eyleminin
üçüncüsünü gerçekleştirdi. 5 saatlik
oturma eyleminden sonra yapılan
açıklamada "Arkadaşlarımızı F Tiplerine atanlar, çeteleri, Berkin’i katleden katil polisleri serbest bırakıyor.”
denildi.

Mimar Sinan Üniversitesi

Eskişehir:

Adana

14 Mart’ta ve Anadolu Üniversitesi
yemekhane önünde tutsak öğrenciler
için masa açtılar. 2 saat açık kalan masada 2785 öğrencinin neden F tipi
hücrelerde olduğunu anlatan bildiriler
dağıtıldı. Berkin Elvan’ı 15 yaşında katleden devletin; devrimci, demokrat
öğrencileri de mücadelelerinden dolayı hapishanelere attığı öğrencilere anlatıldı. “Yürüyüş Dergisi” ile “Halkın
Elleri” albümü öğrencilere ulaştırıldı.

Mersin:

Antalya

20 Mart’ta Mersin Üniversitesi
Çiftlikköy Kampüsünde Dev-Genç'liler tutsak öğrenciler için afişleme
yaptı. Yaklaşık 30 adet afiş kampüsün
çeşitli yerlerine ve fakülte girişlerine
asıldı.
Afişlemenin ardından tutsak öğrenciler için masa açıldı. Masaya gelenlere “2785 Tutsak Öğrenci Serbest
Bırakılsın” kampanyası anlatıldı ve 10
adet Yürüyüş Dergisi öğrencilere
ulaştırıldı.

Antalya:
Eskişehir

Liseli Dev-Genç’liler 22 Mart’ta
tutuklu olan 2785 öğrenci için masa
açıp bildiri dağıttılar. Masada çalınan

müziğin sesini bahane eden polis
masaya yaklaşınca, yapılan tartışma
ve teşhir sonucu halkın sahiplenmesi üzerine polis gitmek zorunda kaldı. 241 imzanın toplandığı masada 19
Yürüyüş Dergisi, 2 kitap ve 2 tane
Grup Yorum Halkın Elleri albümü
halka ulaştırıldı, 250 bildiri dağıtıldı.
Masa toplandıktan sonra Antalya
Özgürlükler Derneği’ne giderken, derneğin yanındaki kahvehanenin önünde,
AKP milletvekili ve Antalya Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’in konuşma yaptığı görüldü. sözlerini bölerek “Burada birçok yalanı halka söylüyorsunuz. Halkın asıl ihtiyacı
adalet. Berkin’i vuran polisi sizin de
milletvekili olduğunuz parti koruyor.”
diye konuşurken koruması ve yardakçılar saldırdı. Derneğe yönelen Halk
Cephelilerle içeri girmeye kalkan yardakçılar binanın girişinde iteklenip çıkarılırken, Açelya Saban’ın ağzını kapatmaya çalıştılar. Bu sırada Sabanın
ağzı çizildi.
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Edirne
Hapishanelerdeki 2785 tutsak öğrencinin serbest bırakılması için yoksulların matbaası duvarlara yazılamalar yapıldı. 5 ayrı yere “2785 Tutsak Öğrenciye Özgürlük/DEVGENÇ” yazılamaları yapıldı. Ayrıca
merkezi bir yere de Berkin Elvan için
“Berkin Elvan Ölümsüzdür- DEVGENÇ” yazılaması yapıldı.

Adana
22 Mart Cumartesi günü Adana
İnönü Parkı’nda Dev-Gençliler ‘Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın’
kampanyası çerçevesinde eylem yaptı. Eylemde okunan açıklamada “Her
tarafından lime lime dökülen AKP iktidarı 2785 öğrenciyi tutsak edemez”
dediler. Açıklamada “AKP yargısının
hiçbir meşruluğu yoktur. Gençleri
susturmak için, sindirmek için tecritlerde rehin olarak tutuyorlar.” denildi.
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On binler Olup Berkin’in Katillerinden
Hesap Soracağız!
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12 Mart sabahı, ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya gelen DevGenç’liler “Berkin Derse Giremiyorsa, Biz de Girmeyeceğiz” diyerek, okul genelinde boykot kararı aldı.
Teker teker öğrencilerle birlikte ODTÜ’de bütün sınıfları dolaşan Dev-Genç’liler, sınıftaki arkadaşları boykota katılmaya, derslerden çıkıp, Berkin’in hesabını sormaya çağırdı. Fizik önünde toplanan kalabalık ile birlikte bütün devrim şehitleri anılarak yürüyüş başladı. Binlerce üniversiteli yerleşkeden Eskişehir yoluna çıktı.
Tam o sırada anons bile yapmadan TOMA’larla polisin saldırısıyla direniş başladı. Katil polis bütün çabalarına rağmen binlerce öğrenciyi dağıtamadı. ODTÜ Kavşağında polisler ve öğrenciler birbirine girdi, benzin istasyonuna koşmaya çalışan öğrencilere ve benzin istasyonuna gaz bombası atıldı. ODTÜ’lüler yerleşkeye çekildi.
ODTÜ’lülerin yerleşkeden çıkışı sırasında TOMA ve
çevik kuvvet karşı şeritten gelerek saldırdı. Saldırı sonrasında kalabalığın büyük kısmı yerleşkeye geri dönmek
zorunda kaldı. Eskişehir Yolunda yürüyüşünü sürdürmeye çalışan bazı üniversiteliler de saldırının yoğunlaşması üzerine yerleşkeye çekildi. A1 kapısında gaz ve ses bombalarıyla, tazyikli sularla yapılan polis saldırısına karşı barikatlar kuruldu. Dev-Genç’lilerin en önde olduğu barikatlarda “Berkin’in Hesabı Sorulacak” sloganları atıldı.
Hem barikatlarda hem de ormanlık alanda direnen DevGenç’lilere polisin, yasak silah ilan edilen, Avrupa'nın birçok ülkesinde 'ölümcül' olduğu için kullanımı yasaklanan
FN-303 silahından çıkan "bizmut" kapsülleri de kullandığı görüldü. Eylem 3 saat devam ederken, polisin saldırısıyla 2 kişi yaralandı.
ODTÜ Dev – Genç’liler: “Berkin Elvan Bizim çocuğumuzdur, kardeşimizdir. Umudun Çocuğudur. 15 yaşında,16 kiloyken Halk Ayaklanmasında şehit düşmüştür.
Onu katledenleri tanıyoruz. ODTÜ mücadeleci tarihini
Ulaşlar’dan, Taylanlar’dan alır. ODTÜ öğrencileri Berkin Elvan’ın Hesabı sorulana kadar mücadeleye devam edecek, on binler olup Berkin’in Katillerinden Hesap Soracak!” açıklaması yaptı.

Hiçbir Dev-Genç'liyi
Sahipsiz
Bırakmayacağız
Dev-Genç 24 Mart’ta Ebru Yeşilırmak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada : "Ebru Yeşilırmak DevGenç tutsağı olmasına rağmen Tutsak Dev-Genç’liler
listesinde adı çıkmıyor. Dev-Genç mahkemesinin 2. duruşmasındaki savunması da dergideki savunma özetleri arasında çıkmamış. Ebru Yeşilırmak ve sevenlerinden
özür dileriz" denilerek açıklama bitirildi.
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Ülkemizde Gençlik

Faşist Saldırıların Hesabını Soracağız!
20 Mart günü, İstanbul Üniversitesi Hergele Meydanı'nda
toplanan faşist Müslüman Gençlik, tekbir çekerek pankart asmaya çalışan Anti-Kapitalist Müslümanlara saldırdı. Saldırıyı görür görmez Dev-Genç'liler de faşist Müslüman Gençlik'e haddini bildirerek engel oldu. Bu olayın üzerine ÖGB,
güvenlik adına Dev-Genç'li öğrencilere saldırdı. Bundan cesaret alan sivil polislerin de destek verdiği faşist Müslüman
Gençlik de Dev-Genç'lilere saldırdı. 2 arkadaşımız bu saldırıda çeşitli yerlerinden yaralandı. Yeniden bir saldırı ihtimaline karşı okulda bekleyen devrimci demokrat öğrenciler,
okul bahçesinde basın açıklaması yaptı. Hem faşist-sivil polis işbirliğini teşhir etmek hem de Berkin'in hesabını sormak
için üniversitenin içinde
bulunan polis odası soda şişeleri ile tahrip edildi.
4 Dev-Genç'li öğrenci
işkencelerle gözaltına alındı. Okulun yanındaki Beyazıt Polis Karakolu'na işkenceyle götürüldü. Bir

Dev-Genç'linin kafasına silah dayanarak gözaltına alındı. Silah kabzasıyla başına defalarca vurulan Dev-Genç'linin bilinci kapandı ve burnu kanadı. Karakolda işkence sürdü. Ertesi gün Dev-Genç'liler serbest bırakıldı.
Mahkemede işkencecilerden biri teşhir edildi ve hakimin
sorması üzerine adının İbrahim Tortçu olduğu ortaya çıktı.
Bu şerefsiz işkenceci Fatih-Beyazıt Polis Amirliği'nde sivil
polistir! İşkence süresince Durukan Adıyan'ın iki gözü patladı. Yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar
ve yaralar oluştu. Tuğçe Nur Özbay'ın gözü patladı ve burnu kırıldı. Parmak izi alma esnasında bayıldı. Rıdvan Akbaş
2 defa bayıldı. Burnu kırıldı ve sürekli kanadı. kafasında şişlikler ve morarmalar oluştu. Sevcan Adıgüzel'in ise yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar ve darp izleri var. İki dişi kırıldı ve saçların dipten çekilmesi sonucu
kafasında kanama oldu.
Dev-Genç tarafından yapılan açıklamada, "Biz DevGenç'liyiz! Faşizme de işkenceye de asla boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz! Biz sizi bir kez daha yendik. Bilin ki yaptığınız
tüm işkencelerin hesabını mutlaka soracağız." denildi.

Beyazıt ve Halepçe Katliamı Faşizmin Gerçek Yüzüdür!
Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde DEV-GENÇ, DHF
ve PARTİZAN 25 Mart’ta
ortak bir açıklama yaparak
Beyazıt ve Halepçe katliamlarının hesabının sorulacağı
bir kez daha vurgulandı. Katliamda öğrenci gençliği yıldırmak, korku salmak isteyen
faşizm başarılı olamamıştır.
16 Mart katliamının üstünden
36 yıl geçmesine rağmen katliamcılar korunmuş açılan
davalar 30 yıllık zaman aşımına uğrayarak düşürülmüştür…. Katliamda
öğrenci gençliği yıldırmak, korku salmak isteyen faşizm başarılı olamamıştır 17 Mart sabahı binlerce devrimci demokrat öğrenci bir araya gelmiş kitlesel bir şekilde katliamı lanetlemiş üniversitede büyük bir boykot düzenlemiş katliamı cevapsız
bırakmamıştır. 16 Mart katliamının
üstünden 36 yıl geçmesine rağmen
katliamcılar korunmuş açılan davalar 30 yıllık zaman aşımına uğrayarak düşürülmüştür…. 16 Mart tarihi
başka büyük bir katliamın yapıldığı
gün olmuştur.Bundan tam 26 yıl önce
16 Mart 1988 de emperyalizm ve

16 Mart'tan, Halepçe'den
Roboski'ye Katliamların
Hesabını Soracak,
Düşmanlarımızla
Uzlaşmayacağız

onun Irak’taki yerli ortakları Halepçe’de 5000’den fazla Kürt’ü kimyasal
silahlarla katletmiştir. Irak’ta emperyalizme direnen 5000’den fazla kişi
acımasızca katledilmiş ve faşizmin politikaları sonucu katliamcılar korunmuştur. Resmi olarak 5000 denmesine karşın bu rakamın çok daha yüksek
olduğu bilinmektedir! 7000’den fazla kişi de bu katliamda yaralanmıştır…
Biz biliyoruz ki bu katliamı yapanlar
göstermelik olarak yargılanmış ve
hepsi devlet eliyle korunmuş ve beraat
etmiştir. Fakat halkın adalet arayışı yapılan onca katliamlara rağmen bitmemiş, acıları öfkeleri o gün ki gibi sıcak kalmıştır.” denildi.
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16 Mart Halepçe ve Beyazıt Katliamları’nın yıl dönümünde Amed
Dev-Genç, yapılan katliamlarla ilgili
eylem yaptı.
17 Mart günü saat 17.00 da Ofis
Azc Plaza önünde Partizan ve DHF'nin
katılımıyla açıklama yapıldı. Yıllardır
halkın katledildiği Kürdistan'da hala
katliamların devam ettiğini değişen bir
şeyin olmadığı ve yakın süreçte yapılan Roboski katliamı hatırlatıldı. Yapılan bu katliamda sorumlularının
belli olmasına rağmen bir yargılama olmadığı, ki yapılan katliamın AKP tarafından savunulduğu belirtildi. Yapılan bu katliamların sorumluları emperyalizm ve onun ülkemizdeki ve Irak'
taki işbirlikçileridir. Beyazıt'ta 7 devrimciyi katledenlerle Gazi'de halkı katledenlerin aynı zihniyet olduğu belirtilirken, Halepçe 5000 Kürt’ü katledenlerde ülkemizdeki katillerin işbirlikçileri denildi.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!

41

DİSK ve GENEL-İŞ
GENEL BAŞKANI
KANİ BEKO

DİSK/GENEL-İŞ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN YAMAN

DİSK/GENEL-İŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
REMZİ ÇALIŞKAN

Devrimcleri İşten Atan DİSK ve Genel-İş Yönetimi Şimdi de

İHBARCILIĞA SOYUNDU!
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Şehitler veren DİSK’in Geleneğinde İhbarcılık Yoktur
DİSK ve Genel-İş Yönetimi İşçi Sınıfına
Halka Hesap Versin!
İşçiler!
Halk düşmanı bir AKP iktidarı
var... Kazanılmış tüm haklarımızı
“punduna” getirdikçe gasp ediyor.
AKP artık işçi sınıfı için çok açık
bir düşmanımızdır... Bunu AKP’den
çıkarı olan bir avuç yalakadan başka
herkes biliyor...
Bugün tam olarak farkına varamadığımız işçi sınıfının ikinci bir
düşmanı daha var.
Uzun süredir Devrimci İşçi Hareketi (DİH) olarak bu düşmana karşı
da cepheden savaş açmış bulunmaktayız...
Bu düşman PATRON SENDİKACILIĞIDIR!.
PARTON SENDİKACILIĞI işçiler için değil, patronun çıkarları
için yapılan sendikacılıktır.
Patronlar, kendi denetimlerindeki
sendikacılarla işçiler üzerinde çok
daha baskıcı bir çalışma sistemini
oturtmaktadır.
Patron sendikacılığında sendika
yönetiminden iş yeri temsilcilerine
ve delegelere kadar hepsini patron
belirler. Yönetimlere seçilen adamlar

patronun adamlarıdır ve onlar da
patronun çıkarları için işçiler üzerinde
baskı oluştururlar...
İşten attırmadan sürgün etmeye
kadar sendika yöneticileri işçiler üzerinde baskı kurarlar...
Böyle bir baskı oluştuktan sonra
artık patron ne yaparsa yapsın patrona
karşı direnemezler...
Patron sendikacılığı bir fabrikada,
ya da iş yerinde işçiler arasında çalışma yaparak o iş yerine sendikayı
getirmez. Büyük yerlerden referans
alarak patronun odasında oturup patronun “hayrına” olacağına patronu
ikna ederek oraya sendikayı getirmiş
olur... Yani bir iş yerine sendikayı
getirmek işçileri örgütleyerek değil,
patronu ikna ederek olur...
İşte bu sendikacılık işçilerin önündeki en büyük engeldir. İşçi sınıfı
için AKP gibi açık düşmandan çok
daha tehlikelidir.
Bahsettiğimiz bu sendika AKP’nin
Hak-İş’i ya da tescilli devlet sendikası
olan Türk-İş değil... adının başında
DEVRİMCİ kavramı bulunan ve bugüne kadar mücadelesinde şehitler

vermiş DİSK’tir...
DİSK yönetimindeki patron sendikacılığına karşı uzun süreden beri
açtığımız bir savaş var.
Ve bu savaşta DİSK ve Genel-İş
yönetimlerindeki patronlar kendi cephelerinden Devrimci İşçi Hareketi’ne
karşı sürdürdükleri savaşta ne kadar
alçalacaklarını göstermektedirler...
Genel-İş ve DİSK’in yeni yönetimi yönetime gelir gelmez ilk işleri
Genel-İş’in avukatlığını yapan Av.
Taylan Tanay’ın sözleşmesine son
vermek oldu.
Aynı zamanda DİSK Genel Başkanı olan Kani Beko DİSK Genel
Başkanlığı’na seçilince de ilk işi
Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında
“Paralı eğitime hayır” pankartı açtığı
için 19 ay tutsak kalan ve 8 yıl hapis
cezasıyla yargılanan devrimci Berna
Yılmaz’ı işten atmak oldu.
Av. Taylan Tanay ve DİSK’te işçi
olarak çalışan Berna Yılmaz 18 Ocak
2013’de AKP’nin komplosuyla tutuklanmışlardı.
AKP’nin komplosu çöktü. Av.
Taylan Tanay’ın da içinde olduğu
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tutuklu devrimcilerin çok büyük bölümü tahliye oldular.
Ancak DİSK’in devrimci Av. Taylan Tanay’a ve Berna Yılmaz’a karşı
düşmanca tavrı sürmektedir...
İşte açık düşmanla gizli düşman
arasındaki farkı burda da görüyoruz.
DİSK ve Genel-İş yönetimlerinin
düşmanlıkları bunlarla bitmiyor.
DİSK VE GENEL-İŞ YÖNETİMİNİN GELDİĞİ NOKTA DEVRİMCİLERİ İHBARCILIKTIR!
İşçi sınıfı mücadelesi içinde olan
herkes Erol Ekici’nin sınıf mücadelesi
içindeki yerini bilir.
Erol Ekici DİH’li bir işçidir. Sınıf
mücadelesi içinde uzun sürede sendikacı olarak görev yapmıştır. Ancak
Erol Ekici her şeyden önce DİH’li
devrimci bir işçidir. Çalıştığınız bir
iş yerinde emekli olabilirsiniz... Ancak
devrimcilikten, sınıf mücadelesinden
emeklilik yoktur... Devrimcilik devrime kadar hatta ölene kadar süren
bir mücadeledir...
Erol Ekici için sendikacılık da
bir koltuk sahibi olmak değil, devrimci sendikacılık yapmaktır.
DİSK/Genel-İş yönetimi patron
sendikacılığının önünde engel olarak
gördüğü için Erol Ekici’nin sendika
üyeliğini kabul etmemiştir.
Erol Ekici’nin sendikacılığını reddetmek, işçi sınıfının mücadelesi için
en büyük düşmanlıktır...
İşçiler;
Erol Ekici’ye bunu yapan sendikacılardan işçiler adına her türlü düşmanlığı bekleyebilirsiniz...
İşte mahkemeye verdikleri ve
artık dava dosyasına girmiş resmi
bir evrak olan dilekçelerindeki bazı
bölümler;
“… Davacı bu bağımsızlık ilkesini
göz ardı 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. 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. 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…”
Söz konusu olan olaylara burda
tekrar değinmeyeceğiz. Şişli Belediye
si’ndeki patron sendikacılığına karşı
verilen mücadeleyi “dışarıdan müdahale” olarak ihbar etmektedir...
Kani Beko’nun genel başkanlığını
yaptığı bu alçakların işçi sınıfıyla
hiçbir bağları kalmamıştır.
Patron sendikacılığını göstermek
için Şişli Belediyesi’nde yaşananları
tekrar anlatmayacağız. Halen yaşanmakta olan GREİF işçilerinin direnişinden bazı bölümler aktarmak patron sendikacılığının geldiği noktayı
göstermek istiyoruz.
GREİF bir Amerikan şirketidir.
Ve DİSK Tekstil Sendikası’nda örgütlü olan işçiler 40 günü aşkın zamandı fabrikayı işgal ederek diren-

mektedirler. Bu direnişteki DİSK’in
tavrı tam da patron sendikacılığının
rolünü ortaya koymaktadır.
Greif işçilerinin açıklamasından:
"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. (...)
Direnişimizin 33. günündeki saldırıya dair açıklığa kavuşturulması
gereken bazı yanlar olduğu ortadadır.
Özellikle GREİF'in 45 taşeron firmasından biri gibi davranan DİSK
...
Saldırıya dair ön bilgi...
Kirli provakasyondan bir önceki
akşam GREİF yönetimi ve GREİF
taşeron patronlarının direnişimize
karşı kirli bir saldırı içersinde olduğu
haberine ulaştık. Durum hakkında
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'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
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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...."
İşte patron sendikacılğının klasik
tavrı. DİSK yönetimi işçiyle değil,
patronla görüşüyor.
Patronlar bugün işçiler karşısında
bu kadar pervasızsa işçinin örgütü
gibi görünen sendikaların da yanla-

rında olmasındandır.
İşçiler;
Savaştığımız sendikacılık bu sendikacılıktır.
DİSK/Tekstil Sendikası’nın Greif
işçilerinin direnişindeki yaptıklarına
bakın...
Bir fabrika işgalinde bile sendikası
işçinin yanında olmayacaksa ne zaman olacak?
BU SENDİKALAR BİZİMDİR!
SIRTIMIZDAN ATMAMIZ GEREKEN ASALAKLAR SENDİKA YÖNETİMLERİNE ÇÖREKLENMİŞ
PATRON SENDİKACILARIDIR.
DİSK/Genel-İş Yönetimi’nin Erol
Ekici için “Sendika dışı siyasal anlayış” dediği devrimcilerdir.
Ki; O devrimcilerdir 15-16 Haziranlar’ı yaratan,
O devrimcilerdir DGM’leri kapattıran,
O devrimcilerdir 1 Mayıs
1977’leri yaratan,
O devrimcilerdir şehitler vererek gasp edilen 1 Mayıs Alanı’nı
yeniden kazanan...
DİSK/Genel-İş Yönetimi o Erol
Ekici’yi o devrimcilerden birisi olmakla AKP’nin mahkemelerine ihbar
ediyor.

İşçiler!
Sendikalar işçilerindir...
DİSK’in tarihinde olumlu olarak
tarihe geçmiş ne varsa hepsinin altında
devrimcilerin, devrimci işçilerin mücadelesi vardır. Ödediği bedeller vardır.
Düzgün Tekin DİSK üyesi DİH’li
bir tekstil işçisiydi. Oligarşinin polisleri tarafından gözaltına alınıp kaybedildi.
Güler Ceylan yine DİSK üyesi
DİH’li bir tekstil işçisiydi. Devrimci
işçi olduğu için oligarşinin polisleri
tarafından katledildi.
DİSK’in tarihinde ne kadar olumlu
direnişler varsa o direnişleri yaratanlar
devrimci işçilerdir...
Bu asalak sendikacılar işçilerin
mücadelesinin önündeki en büyük
engeldir.
Bu engeli sırtımızdan atalım...
Devrimcileri AKP’nin mahkemelerine ihbar etmek alçaklıktır.
DİSK ve Genel-İş yönetimi ihbarcılığının hesabını işçi sınıfına ve
halka vermek zorundadır...
İşçiler geleceğimiz için bu ihbarcı
alçaklardan hesap soralım...
Devrimci İşçi Hareketi

KIZILDERE MANİFESTOSU
CEPHELİLER’İN YOLUNU AYDINLATIYOR
Kızıldere, Cepheliler’e yol gösteriyor. Cepheliler,
bu sene de Kızıldere'ye gidiyor.
İstanbul
1 Mayıs
25 Mart günü 1 Mayıs Mahallesi’nde Kızıldere anmasına çağrı afişleri asıldı. 3001. Cadde ve ara sokaklara
asılan 180 adet Halk Cephesi imzalı afişler halkı devrimin
önderlerini ve süren savaşı sahiplenmeye çağırıyor.
Alibeyköy
24 Mart tarihinde Alibeyköy Akşemsettin ve Çırçır mahallelerinde Kızıldere’ye çağrı afişlerinden yaklaşık 100 tane asıldı.

Mimar Sinan
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Mimar Sinan Üniversitesi
25 Mart tarihinde DevGenç’liler Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kızıldere anma çalışmalarına başladılar. Okulda yemekhane, kantin olmak
üzere birçok yere afiş yapan Dev-Genç’liler okul
içerisinde insanlarla konuşup Kızıldere’ye davet ettiler.
Okul içerisinde yazılama da yapan Dev-Genç’liler “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor!/Dev-Genç”ve “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!/Cephe” yazılaması
yaptılar.
Sarıgazi
Sarıgazi'de Halk Cepheliler İnönü Mahallesi, Aşık
Veysel Caddesi, Demokrasi
Caddesi ve Atatürk Caddelerine Kızıldere’ye çağrı ve
4. Bağımsız Türkiye Konseri’nin afişlerini astılar.
Yapılan çalışmada 200
adet Bağımsız Türkiye Konseri afişi, 100 Adet 30 Mart
Kızıldere afişleri asıldı.

Sarıgazi

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Zafer Direnen Emekçinin

Olacak
Devrimci İşçi Hareketi 25 Mart günü Çerkezköy’de Senapa Stampa Fabrikası’nda çalışırken işten çıkarılan Salih Savaş’a destek amaçlı bir eylem düzenledi. İş çıkış saatinde yolun başından fabrikaya sloganlarla yürüyüş yapılırken Senapa Stampa Fabrikası’ndan çıkan servis aracındaki işçiler şaşkınlıkla eylemi izlediler. Gür sloganlar
sanayi bölgesinde yankılanırken polis de çadırın karşısında
mevzilendi. Hakan Plastik Fabrikası’nda direnen işçileri ve Lastik-İş Sendikası’ndan işçilerin de katıldığı basın
açıklamasında; “Salih Savaş’ın istediği emeğinin, alın terinin karşılığıdır. Bu mücadele dünyadaki en onurlu mücadelelerden biridir. Çünkü hırsızların, emeği çalanların
karşısında dimdik durmaktadır. Bu haklı taleplerini biz,
Devrimci İşçi Hareketi olarak destekliyoruz. İşçiler hakları için mücadele etmeli ve kazanmak için direnmelidir…”
denildi ve ardından fabrikanın çıkış kapısı önünde oturma eylemine başlandı. Hakkı için direnebilmenin onuru,
coşkusu, öfkesi ile bir saat boyunca marşlar ve şiirler okundu.
Saat 17.30’da ise; servis aracının, çıkan işçileri almak
için fabrikadan içeri girmesinin ardından direnen işçiler her

Direnişimiz Sürüyor Senapa
Stampa Direniş Günlüğü
Bugün 24 Mart çadır direnişimizin 39. günündeyiz. Ve yine çevre fabrikalardan arkadaşlar ziyarete geldiler. Sohbet ettik ve ardında sloganlar atarak ayrıldılar. Çadıra postacı gelip bir
mektup verdi. Mektup Kandıra hapishanesinde
olan arkadaşlarımızdan geldi. Mektupta çadırımıza
dört duvar arasından destek verdiklerini yazıyordu.

Haklarımızı Alana Kadar
Patronlara Rahat Uyku Yok
Çadır direnişinin 34. gününde 20 Mart'ta Senapa
Stampa işçisi Salih Savaş kendini fabrika kapısına zincirleyerek eylem yaptı. 1 saat süren eylemin
ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne
ait itfaiye ekiplerince zincir kesilerek AKP’nin katil polisleri tarafından gözaltına alınan Salih Savaş
ve arkadaşları öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.
Devrimci İşçi Hareketi 23 Mart’ta çadır direnişlerinin 35. gününde olduklarını, çeşitli fabrikalardan işçilerin ziyarete gelerek yoğun ilgi gösterdiklerini dile getirdi. 23 Mart’ta Hakan Plastik
işçileri çadırı ziyaret ederek Salih Savaş’a destek
verdiklerini ve onlara örnek olduğunu dile getirdiler. Salih Savaş’ı destekleyen sloganlar atılar. Ayrıca Çerkezköy Meydanı ve fabrikalar genelinde
600 adet hukuk komisyonu bildirisi dağıtımı gerçekleştirdi.

iki çıkış kapısını kapatıp sloganlar attılar. 15 dakika fabrika bahçesindeki servis araçlarında bekleyen işçiler eylemi
meraklı bakışlarla izliyorlardı. Ardından Salih Savaş’ı işten atan müdür Metin Uymaz’ın da arabasıyla çıkmaya çalıştığını gören direnişçiler kapıların önünde, fabrikadan çıkışını kararlı bir şekilde engellemeye başladılar. Müdürün
çıkışını engelleyen işçilere polis saldırdı. Yerlerde sürekledi. Buna rağmen kararlılıkla direnen işçiler Metin Uymaz’ın çıkışını engelleyip tekrar fabrikaya geri denmesini sağladılar. Daha sonra Lastik İş Sendikasına üye oldukları
için işten atılan Hakan Plastik işçileri 3 Mart itibariyle direnişe geçmişlerdi. DİH tarafından “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartı ile fabrika önüne yürüyüş yapıp işçiler ziyaret edildi. O esnada patronlar işçilerin yüzüne bile
bakmaktan korkarak hızla fabrikayı terk etti.
Salih Savaş ve Hakan Plastik işçileriyle yapılan sohbetlerde direnmekte kararlı olduklarını, kazanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Halk Kendi Enerjisini Kendisi Üretecek...
Bundan Sonra Böyle!
Halkın Mühendis Mimarları yazılı bir açıklama yaparak bundan böyle halkın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kendi yöntemlerini halka öğreteceklerini ifade ettiler. Elektriğin tekellerin insafına bırakılamayacağını söyleyen Halkın Mühendis
ve Mimarları "Yoksul halkın enerji ihtiyacını karşılamak için bir
rüzgâr tribünü ve güneş enerjisi sistemi üretiyoruz" dediler. Amaçlarının bu projelerle halkın enerji ihtiyacını kendisinin üretebilmesini sağlamak olduğunu belirttiler.
Rüzgâr ve güneş enerjisi projesiyle enerji üretilebileceği söylenen açıklamada son olarak tüm mühendis ve mimarlara sahip
oldukları bilgiyi halkın yararına kullanmaları ve Halkın Mühendis ve Mimarları altında örgütlenme çağrısı yapıldı.
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Haklarımızı Alıncaya Dek Direnmeye
Devam Edeceğiz
GOLDAŞ işçileri her hafta pazar günü yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam ettiler. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
23 Mart’ta toplanan işçiler meydanda yaptıkları basın açıklamasınının ardından CNR Fuar Merkezi’nde yapılan uluslararası
altın fuarında eylem yaptılar. Fuar önünde Goldaş patronları Hasan ve Sedat Yalınkaya’yı teşhir eden
sloganlar atan işçiler “Goldaş’tan
Hakkımızı İstiyoruz, Hasan-Sedat Yalınkaya’ya Hakkımızı
Yedirmeyiz!” yazılı pankartlar
açarak. İşçiler fuar merkezi
önünde yarım saatlik oturma
eylemi yaptılar.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Çocuklarınızın Rızkını Kumara
Vermeyin

Bizim Mahalleden
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AKP'nin 10 yıllık iktidarında kumar bayii sayısı 6 kat arttı.
2002 yılında 1000 tane loto ve
iddaa bayisi varken AKP iktidarının
10. yılında bu sayı 6 katına çıktı...
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın
sözleriyle: “4 bin 942 sabit, 995
gezi, 6 sanal ortam bayii var.”
Sadece sanal bayiilerin yıllık cirosu
1 milyar dolar. AKP eliyle oynatılan
sanal kumarlarda Türkiye 1 milyar
dolarlık hacimle dünya üçüncüsü.
Ülkemizde yaklaşık 1.5 milyon kişi
internet üzerinden bahis oynuyor.
Kumarhanelerin 6 kat arttığı iktidar, dini yalanlarına alet eden, halkımızın dini duygularını kullanan,
kumarın haram olduğu islamiyeti
kendisine propaganda malzemesi yapan AKP iktidarıdır.
Kumarhanaleri Cepheliler’in yozlaştırmaya karşı yürüttüğü mücadeledeye karşı korumaya alan da aynı
iktidardır...
İstanbul Okmeydanı'nda Anadolu
Kahvesi'nde bulunan halk tarafından
sürekli şikayet edilen bir kumarhane,
defalarca, kapatılması için uyarılmasına rağmen pislik yaymaya devam
etti. Cephelilerin uyarılarını dikkate
almayan kumarhane sahibi, bunun
üzerine bir de kapı ve sokak başlarına
korumalarını dikti. Korumaları kimdi
derseniz; AKP'nin işkenceci polislerinden Akrep Osman lakaplı Ramazan
Karaoğlan.
AKP'nin polisleri, kumarhaneler
kapanmasın diye nöbet tutuyor.
Pisliği yaratanlar, düzenlerinin
sürmesi için nöbet tutuyor.
Nöbet tutuyorlar çünkü kumar-

Cepheliler Okmeydanı’nda 6
Kumarhane Kapattı!
Cepheliler Kapatıyor,
AKP Kapısında Nöbet Tutuyor
Yozlaşmanın Sorumlusu AKP
İktidarından Hesap Soracağız!
hanelerde büyük bir rant dönüyor.
Yasal ve yasadışı tüm kumarhanelerden AKP ve onun temsilcisi
olduğu burjuvazi para kazanıyor.
Şans oyunlarından toplanan paranın sadece %40'ı ikramiye olarak
veriliyor, %60'ı ise devletin cebine
giriyor
Şans oyunlarını düzenleme ve
oynatma yetkisini elinde bulunduran Milli Piyango İdaresi'nin
doğrudan ve dolaylı olarak kamuya
aktardığı pay 10 yılda 7,3 milyar
TL'yi aştı. 2003-2012 yılları arasında
"Talih Kuşu" olarak bilinen Milli
Piyango İdaresi'nin (Milli Piyango,
Sayısal Loto, Süper Loto, Hemen
Kazan, 10 Numara Şans Topu) ve
Süper Toto Teşkilatı'nın (iddiaa, bilyoner, nesine.com) toplam hasılatı
ise 41 milyar 258 milyon lirayı buluyor.
AKP iktidarı döneminde "şans
oyunları"ndan elde edilen gelirde
büyük bir artış elde edildi. 2003 yılında Milli Piyango İdaresi'nin toplam
satış gelirleri 1,43 milyar iken,
2012'de 2 milyar 215 milyon TL
oldu. Yani 2 katından fazla bir artış
oldu...
Devlet, şans oyunlarından yüzde
18 vergi alıyor.
AKP gizli ve açık... halkımızı soyuyor...
Emeğimizi çalmaları, soygunları,
talanları yetmiyor tüm değerlerimizi
yozlaştırmaya çalışıyorlar...
AKP, soygun düzeninin başını
tutmuş, kumarhanelerden akan paraları cebine indiriyor... İşte bu yüzden
Cepheliler kumarhanelere karşı eylem
yaptı diye, kumarhaneleri kapattı
diye gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.
Çünkü AKP kumardan büyük bir

rant elde ediyor.
Cepheliler, çocuklarımızın rızkının
çalınmasına karşı kumarhanaleri kapatmak için bedel ödemeyi göze alarak direniyor.
Kapısında Akrep Osman'ın beklediği kumarhaneyi kapatmak için
de 1 Mart Cumartesi günü kumarhanenin yolunu molotoflayarak ve
kumarhaneye ateş açarak tahrip ettiler.
Cepheliler, uyuşturucuya, kumara,
fuhuşa karşı başlattıkları kampanya
kapsamında Okmeydanı'nda 6 tane
kumarhaneyi kapattılar.
Kalan kumarhaneleri kapatmakta
kararlı olduklarını da şu sözlerle
ifade ettiler: "Biz de buradan son
kez uyarıyoruz: Mahallelerimizde
uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, hırsızlığa ve yozlaşmaya izin vermeyeceğiz. Gerekirse bedel öderiz. Ama
bedel ödetmesini de biliriz. Okmeydanı nice şehitler vermiş bir yoksul
mahallesidir. Bu bataklığı kurutana
kadar da savaşacağız. Buna tüm halkımız adına söz veriyoruz. Okmeydanı
Mahallesinde düzenin hiçbir pisliğine
izin vermeyeceğiz! Düzen mahallelerimize bu pisliği yayarak girmek
istiyor. Gençlerimizi zehirleyerek, ailelerimizi dağıtarak halkı yozlaştırmaya çalışıyorlar. Ama her zaman
karşılarında bulacakları Cephe'yi
unutmayacaklar, unutturmayacağız."

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Tüm Bataklığı Kurutacağız!
Yozlaşmaya karşı mücadele devam ediyor. Okmeydanı’nda kapatılan
6 kumarhane mahalleye yapılan ozalitlerle 21 Mart’ta halka duyuruldu.
Tüm uyarılara rağmen batakhanesini
kapatmayan kumarhane sahibi de
halka teşhir edildi. Yapılan afişlerle
polisin kumarhane önlerinde bekçi
köpekliği yaptığı anlatıldı. Polis korumasında işletilen kumarhaneler,
polisin ne görev yaptığını iyi özetlemektedir. Açıklama yapan Cepheliler:
“Mahallelerimize pisliği yayan, çocuklarımızı zehirleyen ve bizi yozlaştıran bu düzendir. Bugün bu düzenin koruyucuları AKP iktidarı ve
onun işkenceci katil polisleridir. Emeğimizle kurduğumuz mahallelerimizi
kirletmenize izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Biz Cepheliyiz,
Bu Pislikleri Ezeceğiz!
Yozlaşmaya karşı yapılan yürüyüşlerin beşincisi 23 Mart’ta her
tuğlasında, harcında Dayı’nın emeği, alın teri olan Çayan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Dilan Kafe
önünde bir araya gelen insanlar
yürüyüş saati geldiğinde kortej
oluşturmaya başladı. Kortejin önünde iki pankart vardı. Bunlardan
birinde Hasan Ferit’in fotoğrafı
varken diğerin de bataklığı kurutacak olmanın sözleri bulunuyordu.

Bunlarında önünde al sancaklarıyla
tek tip birliği vardı.
Dilan Kafe’den yürüyen kitle Çayan sokaklarını adımlayarak Sokullu
Cadde’sine çıktı. Esnaflar da bu eyleme kepeklerini kapatarak destek
verdiler. Sokullu Caddesi’ni boylu
boyunca adımlayarak Güzeltepe Mahallesi’ne kadar yüründü. İlk önce
yozlaşmaya karşı yürütülen mücadelede ağır bedellerin ödendiği söylenerek Birol Karasu ve Hasan Ferit
Gedik’in şehit verildiği ifade edildi.
Bu kısa konuşmadan sonra Hasan
Ferit’in annesi Nuray Gedik kısa bir
konuşma yaptı. Konuşmasında “Hasan Ferit bayrağımız oldu. Bu bayrağı
onurla dalgalandırmalıyız. Fazla söze
gerek yok zaten” ifadelerine yer verdi.
Nuray Gedik’in bu kısa konuşmasından sonra sözü Halk Cephesi
temsilcisi aldı. AKP’nin yönetememe
krizi arttıkça halka saldırdığının, fu-

huşu onların eliyle yaygınlaştırdığının
altı çizildi. Bu saldırılara karşı, düzenin pisiklerine karşı sadece devrimcilerin ama özellikle de Cephelilerin mücadele ettiği vurgulandı. Çayan devrimcileri olarak bu pisliği
kurutmak için sizlere yani halkımıza
sesleniyoruz: Birlik olalım, derneğimizi, mahallelerimizi sahiplenelim,
düzenin bu pisliklerine meydan vermeyelim” denildi.
Yapılan konuşmalardan sonra düzenli kortejler tekrardan oluşturularak
aynı güzergâhtan coşkulu sloganlarla
geri dönüldü. Yürüyüşün ilk başladığı
yere ulaşılınca burada da aynı açıklama okundu. Katılan herkese ve bugün kepenklerini kapatarak destek
veren esnaflara teşekkür edildi. Yürüyüşe 350 kişi katıldı.
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Yozlaşmaya Karşı
Elimizdeki Bayrak
Hasan Ferit'tir
Dersim’de özel olarak yayılmaya çalışılan yozlaşmaya karşı
Dersim Halk Komitesi tarafından
bir kampanya başlatılmıştı. Bu
kampanya çerçevesinde düzenlenecek olan futbol turnuvasına
İstanbul-Gülsuyu’nda polis destekli uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik
adı verildi.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Yozlaşmaya karşı düzenlenecek
olan Hasan Ferit Gedik futbol turnuvasının duyurusunu yapmak için
Dersim de 15 adet ozalit ve 70 adet
afiş asıldı. Ayrıca turnuvanın yapılacağı halı sahaya turnuva çağrısını
içeren pankart asıldı.

Komiteler Kurup
Yozlaşmaya Karşı
Tek Yürek Olacağız!
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1 Mayıs Mahallesi’nde 9 Mart’ta
Halk Cepheliler tarafından yozlaşmaya karşı toplantı örgütlendi. Mahallenin yakıcı sorunlarının tartışıldığı toplantıda komiteler kurularak
halkın kendi sorunları etrafında birleştirilebileceğinin altı çizildi. Mahallede evlere, işyerlerine, kahvelere
gidip halkla görüşme ve geniş toplantılar yapma önerisi getirildi. Toplantı, 13 Mart’ta tekrar bir araya
gelme kararıyla bitirildi. Ayrıca
Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye
konserinin pullamalarından yüzlerce
dağıtıldı. Toplantıya 13 kişi katıldı.

Binlerce Ferit Olup
Bataklığı Kurutacağız!
Halk Cepheliler 19-20 Mart’ta
Ankara Keçiören’de 285, Şirintepe'de 70, Tuzluçayır ve Misket girişi
üzerinde 94 afiş yaptı. Ayrıca Tekmezar parkında ve Açıkalın otobüs
duraklarında bildiri dağıtımı yapıldı.
Halkla yapılan sohbette yürüyüşten
haberlerinin olduğunu ve katılacaklarını belirttiler.
Ankara'da Halk Cephesi “Binlerce Hasan Ferit Olup Bataklığı
Kurutacağız” şiarı ile yozlaşmaya
karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş
23 Mart günü saat 15.00'te Şirintepe
Muhtarlığı önünde toplanılması ile
başladı. Pankartlar, sancaklar, flamalarla kortejin en önünde tek tip
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giyinmiş olan birlik yürüdü.
Arkasından Halk Cephesi'nin,
Ferit'in, Berkin'in pankartları
ile Cepheliler ve halk yürüdü.
Kortej Şirintepe 1. Cadde
üzerinden yürüyerek Natoyolu’na çıktı. Burada yol kapatılarak Tuzluçayır Meydanı’na
kadar yüründü. Yürüyüş sırasında
200 kişi kortejde yer alırken, her
apartmanın penceresinden alkışlayanlar, sloganlara eşlik edenler de
vardı. Tuzluçayır Meydanı’nda tek
tiplerin sancakları ile çevrelediği
bir çember oluşturuldu. Burada önce
“hepinizi yozlaşmaya karşı mücadelede şehit verdiğimiz Birol Karasu
ve Hasan Ferit Gedik başta olmak
üzere tüm devrim şehitleri için”
saygı duruşu çağrısı yapıldı. Saygı
duruşundan sonra kampanya komitesinden bir Cepheli kitleye seslenerek; “Mahallelerimizde yaşanan
yozlaşmaya; evlerimize kadar giren
uyuşturucuya, fuhuşa, kumara son
vermek için bir kampanyaya başladık. Bugün yaptığımız yürüyüşle
yozlaşma bataklığını kurutmaya kararlı olduğumuzu ilan ettik. Bugün
çetelere, torbacılara, fuhuş yapanyaptıranlara, kumar oynayan ve oynatanlara dur dedik. Yarın onların
varlığına son verme kararlılığımızın
ilanıdır bu aslında!
Yozlaşmaya karşı mücadele etmek için halk komitelerinde birleşmeye çağırıyoruz. Ankara'nın bütün
gecekondularından, mahallelerinden
gelen binlerce Hasan Ferit'le, Birol'la,
Berkin'le, yozlaşmayı bitireceğimizin
sözünü vermeye çağırıyoruz!” denilerek açıklama bitirildi. Çağrının
ardından alanda bulunan halkla birlikte yozlaşmaya karşı mücadele
yemini edildi.
Daha sonra alanda halaya duruldu. Havanın da kararması ile birlikte alanda sinevizyon gösterimi
yapıldı. “Çetelere Karşı Birleşelim”
adlı video-kurgu ilgiyle izlendi. Eylem kampanyanın devam edeceği
ve tüm halkın katılması için yapılan
çağrı ile sona erdi. Eyleme 350 kişi
katıldı.

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Türkülerimiz Her Daim Umut Olmaya Devam Edecek
İTÜ’de 19 Mart’ta Halkın Mühendis Mimarları tarafından yapılan
Grup Yorum söyleşisi Berkin Elvan
ve tüm devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşuyla başladı. Sanat üzerindeki baskılara ve yurt dışı yasağına
karşı 1 aylık açlık grevini anlatmakla
başlayan Grup Yorum üyeleri, halkın
verdiği desteğin büyüklüğünü anlattı.
Ardından önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri anlatan Yorum
üyeleri, dinleyicilerin sorularıyla söyleşiye devam ettiler.
Grup Yorum elemanlarından Ayfer
ve Seçkin'in tutsaklık süreçleri ve Grup
Yorum'un tutsaklığa bakışı ile ilgili
soruya karşılık, tutsaklığın bu ülkede
bir gerçeklik olduğunu, hapishanede
de üretimlerine devam ettiklerini, Yorum
kolektifinin en büyük parçasını Özgür
Tutsakların oluşturduğunu belirttiler.
Halkın tüm kesimlerine ulaşmanın gerektiğini ve Grup Yorum’un bu konuda
neler yaptığının sorulduğu bir soruya,
Yorum’un her daim yoksul halkın
içinde olduğu belirtildi. Ayrıca Grup
Yorum’un, müziği mücadelenin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğini belirten
Yorum elemanı Caner, Halkın Elleri
albümünün son 10 yılın en beğenilen
albüm olduğunu ifade etti. Antakya’da
yapılan Evvel Temmuz festivali ile
ilgili de, içki şirketleri sponsorluğunda
yapılmak istendiğini, kendilerinin içki
içilen ve reklamının yapıldığı bir festivalde yer almayacaklarını ama kendi
konser çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi. 200 kişinin katıldığı
söyleşi şarkılar ve sloganlarla bitirildi.

Grup Yorum
Korosu Kuruluyor
Eskişehir’de 22 Mart günü Adalar’da Grup Yorum korosunun duyurusu için masa açıldı. 4 saat boyunca koronun duyurusunun olduğu
bildiriler halka ulaştırıldı.
Grup Yorum parçalarının çalındığı
masaya halkın ilgisi yoğundu; koroya
birçok kayıt alındı. Ayrıca 12 Yürüyüş
Dergisi ile Kahraman Altun’un “Kavgamın Çırağı Olmak İsterim” adlı

şiir kitabı, Grup Yorum ’un son albümü “Halkın Elleri” de halka ulaştırıldı.

Bağımsızlık Şiarımız
Milyonlarla Buluşacak
Grup Yorum'un düzenlediği 4.
geleneksel Bağımsız Türkiye konseri
bu sene 13 Nisan'da Bakırköy Bağımsızlık Meydan'ında olacak. Konser hazırlık çalışmaları başladı.

Eskişehir

İstanbul
Kuruçeşme: 21 Mart’ta konser afişlerinden 50 tanesi mahallenin değişik yerlerine asıldı. Mahalle halkı
afişlerin asılmasına ilgiyle yaklaştı.
Kuruçeşme
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
1 Mayıs
26 Mart günü, Grup Yorum’un 13
Nisan’daki Bağımsız Türkiye konserinin afişlerinden asıldı. 3001
Cadde ve ara sokaklara 90 adet
asılan afişler halkı Bağımsızlık Korosuna çağırıyor.
Mecidiyeköy: 23 Mart günü 18.0019.00 arası İdil Kültür Merkezi çalışanları ve Grup Yorum Korosu öğrencileri Mecidiyeköy Metrobüs duİTÜ
rağı ve Taksim Galatasaray Lisesi
önünde masa açtılar. Mecidiyeköy’de
İdil Kültür Merkezi çalışanları metrobüs çıkışına masa açtılar. Sesli
çağrılar ve Yorum müzikleri eşliğinde
el ilanları dağıtıldı. Aynı zamanda
birçok kişiyle konser hakkında sohbetler yapıldı. Çalışmanın sonunda
1200 el ilanı, Halkın Elleri albümü,
24 Mart günü 8 kişinin katılımıyla
4 adet Tavır ve 1 adet Yürüyüş halka
afişleme ve pullarla Grup Yorum'un
ulaştırıldı. Taksim Galatasaray Lisesi
13 Nisan'da Bakırköy'de yapacağı
önünde Grup Yorum Korusu öğren4.
Bağımsız Türkiye Konserini halka
cileri de masa açtılar. Ses sistemiyle
duyurdu.
İzmit Merkezde kafeler ve
müzikler açıldı, konsere çağrılar yasendikalara
konser afişleri asıldı.
pıldı. Açılan masaya halkın ilgisi çok
Konser
çalışmasının
yanı sıra kafelere
yoğundu. 1 saatlik çalışmada 2000 el
6 adet Tavır Dergisi verildi.
ilanı, Halkın elleri albümü, Tavır ve
Yürüyüş dergisini halka ulaştırıldı.
Kocaeli Gençlik Dernekliler; 26
Mart günü öğlen saatlerinde İzmit
Sarıgazi: İnönü Mahallesi, Atatürk
Caddesi, Aydınlar Mahallesi ve Aşık
Merkez’de otobüs duraklarını, duVeysel Caddesi’ne toplam 300 adet
varları, direkleri Grup Yorum pullları
afiş yapıldı.
ile donattılar. 3 kişinin katıldığı çalışmada 102 adet pul yapıştırıldı.
Kocaeli: Kocaeli Gençlik Derneği

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Adalet Sorunu Daha Çözülmemiştir Bu Sorun Halkın
Adaletiyle Çözülür! Bir Komplonuz Daha Çöktü!

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

21 Mart’ta bir yıldan fazla bir zamandır ‘11 çelik kapı’ gibi yalanlarla tutsak edilen Halkın Hukuk Bürosu avukatları serbest bırakıldı. Avukatlığını
yaptıkları işçilerin, işkence görenlerin,
devrimcilerin, evleri yıkılanların…
Tüm halkımızın gözü aydın…
22 Mart'ta, avukatlar serbest bırakılmalarıyla ilgili olarak Orhan Adli
Apaydın Salonu’nda basın toplantısı
yaptılar.
Av. Güçlü Sevimli toplantıyı tutukluluk sürecini anlatarak başlattı.
Serbest bırakılan avukatlardan önce Av.
Münip Ermiş kısa bir konuşma yaparak “Bu davada tüm halkın vicdanı tutsak edildi... Biz ÇHD olarak 1974’ten
beri susmadık, susmayacağız” dedi.
Serbest bırakılan avukatlardan ilk
konuşmayı ÇHD Genel Başkanı Selçuk
Kozağaçlı yaptı. Kozağaçlı sözlerine
“Biz kendimizi özgür saymıyoruz. Hapishanelerde daha birçok devrimci tutsak var” diyerek başladı. Kendileri
hapishanedeyken yaşanan direnişlere
değinerek “Gezi ile birlikte halkı susturmak için o baskı hegemonyası artık
kurulamaz. Bir daha hiç kimse seçimlerde, belediye seçimlerinde kim kazanırsa kazansın o hegemonyayı kuramaz. Şu anda bir yönetememe krizine
girdik. Bu, seçimlerle telafi edilebilecek bir şey değil” tespitlerinde bulundu. Tutuklandıklarında mahkemeleri tanımadıklarını ifade eden Kozağaçlı’da
konuşmasını “ÇHD susmadı, susmayacak” ifadeleriyle bitirdi.
Toplantıda ikinci konuşmayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen
Ebru Timtik yaptı. Timtik, içeride de

avukatlık görevine devam ettiğini müvekkillerinden devrimci tutsak Aysun
Akdağ’ın tahliyesi için dilekçe hazırlamakla uğraşırken tahliye olduğunu
söyledi. Tutsakların dışarıdaki gelişmeleri ne kadar iyi takip ettiklerini “Hapishaneden çıkarken tutsak arkadaşlarıma ‘dışarı çıkınca ne yapmamızı istersiniz’ diye sorduğumda ‘Berkin Elvan’ın ailesine bizden selam söylersiniz’ dediler” sözleriyle ifade etti. Mücadeleye ilişkin duygularını da ifade
eden Timtik “Mücadele etmek için
çok daha büyük bir istek olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bizi hapishaneye atmakla çok büyük bir yanlışlık yaptılar” sözleriyle konuşmasına son verdi.
Toplantının üçüncü konuşmasını
yapan Günay Dağ öncelikle Özgür
Tutsakların selamlarını iletti. Dağ,
konferans salonunda kendilerini dinlemeye gelenlere seslenerek “Bizi
içeride güçlü tutan sizin desteğinizdi.
Biz içeriye giderken de umutluyduk bu
umudumuzu büyüten ve Gezi Direnişi’ni yaratan halkımızı selamlıyorum.
Birlikte olmaya devam edeceğiz”
dedi.
Dağ’dan sonra sırayı Barkın Timtik aldı. Sözlerine Haziran Ayaklanması şehitlerini anarak başlayan Timtik, Berkin Elvan’ın ailesini özellikle
selamladı. Sözlerine “İçeride büyüttüğümüz şey öfkeydi. Bizden önce başka davalardan (Ergenekon vs.) tahliye edilenlerin ‘öfkeli değiliz, kin tutmuyoruz’ söylemlerinin aksine öfkeliyiz, kinliyiz. Bizi hareket ettiren
şeyler bunlar” ifadeleriyle devam ede-

Çeteler Halka Hesap Verecek!
Cepheliler 26 Mart akşamı İstanbul - Küçükarmutlu Mahallesi’nde devriye atarken, torbacı Arif'in evinin yakınında
duran aracın içindeki bir kişiye niye geldiklerini soruldular.
Cevap veremeyen kişi arabadan indirilerek araç arandı.
Uyuşturucu içiminde kullanılan kola şişesi sorulduğunda
mahallede oturduğu yalanını söyleyen kişi tokatlandı. Cephelilerin ellerinden kaçmaya çalışan ve kova tabir edilen
uyuşturucu maddeden kullandığı anlaşılan, alkollü kişi yakalandı. Yakalanan çeteciler Cepheliler tarafından tokatlanarak ajitasyon çekildi. Tam bu sırada torbacılarla işbirliği
içinde olduğu düşünülen kadın bağırarak torbacıları çağırdı,
bunun üzerine iki uzun namlulu, iki kısa namlulu silahla
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rek Halkın Hukuk Bürosu çalışanlarına, o büyük aileye teşekkür etti.
Timtik ayrıca ÇHD’ye, İstanbul Barosu’na, Türkiye Barolar Birliği’ne de
teşekkür etti.
Son olarak konuşan Taylan Tanay
kendilerinin Tayyip-Fethullah çatışmasının bir sonucu olarak bırakılmadıklarını vurgulayarak “Özgür Tutsaklığımıza, Haziran Ayaklanması’na
bağlı olarak son verildiğine inanıyoruz” dedi. Tanay “Bizim bırakılmamız
faşizmin bittiği anlamına gelmiyor.
Hala hesabı sorulması gereken davalar var. Adalet sorunu daha çözülmemiştir. Bu sorun halkın adaletiyle çözülür” dedi.
Tanay’ın konuşmasının ardından
toplantı sona erdi.

AKP’nin Tahammülsüzlüğü Twitter’ı Bile Kapattırdı!
ÇHD İstanbul Şubesi 21 Mart’ta
Twitter’a erişimin engellenmesiyle
ilgili yazılı açıklama yaptı. Yaptığı
açıklamada Başbakanın kendine muhalif her sesi kesmeye çalıştığını ve
en son olarak Bursa mitinginde,
“Twitter’ın kökünü kazıyacağız”
demesiyle birlikte yargının gereğini
yaptığını açıkladı. Dernek olarak
buna karşı mahkemeye itirazda bulunduklarını, Twitter’a erişimin yasaklanmasının hiçbir şekilde kabul
edilir olmadığını Twitter’a erişimin
yasaklanması siyasal iktidarın halkın
muhalefeti karşısındaki güçsüzlüğünün ve tahammülsüzlüğünün açık
bir göstergesi olduğu dile getirildi.

çeteler üç Cepheliye ateş açtı.
Saldırı sonrası Armutlu halkı toplanarak sloganlarla yürüyüşe geçti. 30 kişiyle başlayan yürüyüş torbacıların evine yaklaşıldıkça kalabalıklaştı. Evin önüne varıldığında evin
kapısı halk tarafından kırılarak, eve girildi. Torbacıların
kaçtığı evden uyuşturucu satımına teşvik eden baba çıktı. Evdeki eşyalar dışarı çıkartılarak yakıldı. Baba dövülerek cezalandırıldı. Sonrasında torbacıların babası Armutlu'nun tüm sokaklarında gezdirilerek teşhir edildi. Bu
mahallenin gençlerini zehirleyen hiçbir çeteye izin verilmeyeceği söylendi. Dergimiz yayına hazırlanırken Küçükarmutlu'nun giriş ve çıkışlarında kurulan barikatlarda
Cepheliler silahlı şekilde nöbet tutuyorlardı.

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

Polis Terörüne Karşı Halk Sokakta!
Baskınlarınız Nafile...

KORKUNUZ BÜYÜYECEK!

Berkin’i katlettiler... Cenaze sonrası
binlerce insana saldırdılar... Olmadı yas
tutulan mahalleye it sürülerini, çakallarını saldılar... Elbette mahalle halkının elleri armut toplamadı. Berkin’in cenazesinin mezara verildiği akşam faşistler Okmeydanı halkına karşı saldırıya geçmiş bunun üzerine karşılarında Cephelileri bulmuşlardı. Çıkan çatışmada Burak Can Karamanoğlu adlı
faşist ölmüştü.
O günden sonra devlet yetkilileri tarafından “Olayı DHKP-C üstlendi”
diye açıklamalar yapıldı. Bu gösteriyordu ki halka karşı yeni baskılar yapılacak, halk üzerinde terör estirilecekti.
25 Mart sabaha karşı AKP’nin eli
kanlı polisleri düşman bir ülkeye çıkarma yapar gibi Okmeydanı ve Örnektepe’ye girdiler. Sibel Yalçın Parkı’nda bir
saat boyunca arama yapan polisler 10’a
yakın evi ve bir işyerini bastılar. Aynı
“operasyon” kapsamında Çayan Mahallesi’nde de iki eve baskın düzenlediler. Gözaltıların da olduğu baskında
girdikleri bir iş yerini ‘silah arıyoruz’ bahanesiyle darmadağın ettiler.
Yapılan bu baskınlardan sonra Halk
Cephesi aynı günün akşamına bir yürüyüş örgütledi. Baskınlar teşhir edilerek
yapılanların hesabı sorulacaktı. Akşam,
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı
önünde toplanan Halk Cepheliler “Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartının arkasına geçerek kortej oluşturdu. Bu esnada da megafonla polisler tarafından o
günün sabahında estirilen terör anlatılarak Okmeydanı halkı yürüyüşe davet
edildi. Bu davet yürüyüş boyunca sürdü.
Umudun ve Berkin’in sloganlarının susmadığı bu yürüyüşte değil AKP, iktidarda
kim olursa olsun teslim olunmayacağı

gösterildi. Baskınlara karşı sokaklar
yine Berkince adımlandı... Yürüyüşün bir kısmında kortejdekiler kol
kola girerek marşlar söylediler,
Gençlik Federasyonun önünden geçerken “YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER”
sloganı atıldı. Yürüyüş Sağlık
Ocağı’nın önüne gelinince bitti.
Orada Halk Cephesi adına bir
açıklama yapıldı. Yine sabah yapılan
baskınlar hakkında bilgi verilerek bu
yaşananların Berkin’in cenazesine
katılan milyonların hazmedilememesi sonucu olduğu belirtildi. Ayrıca
Tayyip Erdoğan’ın 269 gün boyunca
ölüme karşı direnen Berkin’i hatırlamayıp eli satırlı tekbirlerle mahalleyi
basmaya gelenlere her gün baş sağlığı dileyip onları sahiplendiği de vurgulandı. Yapılan konuşmada aynı sahiplenmeyi Pazartesi günü Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da faşistleri tek
tek dolaşarak ortaya koydukları vurgulandı. Basılan bir evde polislerin Burak Can’ın dosyasını göstererek baskınların nedenini açıkladıkları bilgisi
de paylaşıldı. Konuşma Tayyip Erdoğan’a seslenilerek sona erdi: “Yalan ve dolanlarınla halkımıza, mahallemize devrimcilere saldırmaktan
vazgeç! Okmeydanı sokakları terörünüzü çok eskiden tanıyor. Milyonlar Umudun Çocuğu Berkin’e sahip
çıktı. Bu yüzden hep KORKUNUZ
BÜYÜYECEK!” denilen yürüyüşe
140 kişi katıldı.
Ayrıca, Okmeydanı’na yönelik
25 Mart sabahı yapılan baskında
Berkin Elvan’ın vurulmasının tanığı olan Özgür Karagöz’ün de evi basıldı. Aylardır Berkin’in katillerini ortaya çıkarmak için parmağını oynatmayan polis cenaze günü ellerinde palalar silahlarla Berkin’in
evini basmaya gelen AKP’nin faşistlerinden birinin öldürülmesini
bahane ederek mahallelerimizde terör estirdi. Özgür Karagöz’ün evinin

basılması bir gözdağı, operasyonundan
başka bir şey değildir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın Berkin’in katillerini tanıyoruz ve hesabını mahşere bırakmayacğız.

Okmeydanı
Bizimdir Bizim
Kalacak
24 Mart'ta sabaha doğru Okmeydanı,
Örnektepe ve Çayan mahallelerinde polis baskınlar yaptı. Okmeydanı halkını
sindirmeye yönelik baskınlarda, İbrahim
Uzun’un evi ve iş yeri, Deniz Parlak, Özgür Karagöz, Ersin Çil, Hüsnü Sur’un da
evleri basılıp adeta talan edildi. Evi basılan Bülent Ayhan’ın Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Soyadı öğrenilemeyen Ercan adlı kişinin ise
nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
Okmeydanı’yla aynı saatlerde Örnektepe ve Çayan Mahallelerinde de baskınlar oldu. Çayan Mahallesi'nde Eyüp Uzun
ve Anıl Mahir Çelik’in de evleri basılarak
talan edildiği bildirildi.
Halk Cephesinin baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada "Okmeydanı bu terörü yıllardır tanıyor, ilk ve son olmayacağını biliyor. Bu AKP’nin oyunlarından biridir, hazımsızlığıdır. Yıllardır uyguladığı baskı, sindirme ve korku politikasıdır" denildi. Berkin Elvan cenazesini Milyonlarca insanın
sahiplenmesinin AKP'yi rahatsız ettiği
ifade edildi.
Baskınların Berkin Elvan'ın cenazesinde
provokasyon yapmak için saldırı düzenlerken ölen Burak Can soruşturması bahanesiyle yapıldığı belirtildi.

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
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Baskılar Bizi Yıldıramaz
İstanbul’da Armutlu Halkı Okmeydanı'na destek vermek için 25 Mart’ta yürüyüş yaptı. Cemevinden başlayan yürüyüşte mahalle içinden son durağa sloganlarla gelindi.
30 kişinin katıldığı eylem son durakta okunan açıklamayla sonlandırıldı.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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İstanbul Polisi Yeni Bir Katliam Hazırlığı Yapıyor!
Tehditleri Boşunadır, Direnenleri Teslim Alamazlar

Sayı: 410

Yürüyüş
30 Mart
2014

Çiğdem Yakşi ve Selda Karataş İstanbul Adliyesi’nde canlı bomba eylemi yapacakları iddiasıyla fotoğrafları da yayınlanarak 24 Mart günü Vatan Gazetesi ve çeşitli haber sitelerinde hedef gösterildiler. Sokak ortasında katliam hazırlığı anlamına gelen bu haberler karşısında Çiğdem
Yakşi 25 Mart günü tam da saldıracağı
iddia edilen Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nde haberi yapan ve yayınlayan gazete ile Emniyet görevlileri
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yakşi ve Karataş’a yönelik “canlı bomba” iddialarıyla hedef göstermenin en yakın örneği 2012 yılının
yaz aylarında yaşanmıştı. İstanbul
polisi 2 devrimciyi; Hasan Selim
Gönen ve Sultan Işıklı’yı hedef göstermiş ve üzerinden bir ay dahi geçmeden 20 Temmuz 2012 tarihinde
Sultangazi Mahallesi girişinde polis
kurşunlarıyla taramıştır, Hasan Selim
Gönen hastanede şehit düşerken Sultan Işıklı yaralı şekilde tutuklandı.
Yine aynı şekilde 9 kişilik canlı bomba listeleri yayınlandı ve çeşitli ba-

hanelerle neredeyse tamamı hukuksuzca tutuklandı. Listede canlı bomba diye belirttikleri Bulut Yayla CIA,
MİT ve Yunan polislerinin işbirliğiyle
kaçırılarak Türkiye’ye getirildi ve
tutuklandı.
Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş
Hukukçular Derneği üye 10 avukat ve
müvekkilleri Çiğdem Yakşi suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul
Adliyesi’ne geldiler. 25 Mart günü eylem gerçekleştireceği iddia edilen
adliyeye elini kolunu sallayarak giren
Çiğdem Yakşi ve avukatlarına orada
saldıramayan polisler sözlü tacizlerde bulunarak psikolojik baskı kurmaya çalıştılar. Açıklamada Hasan
Selim Gönen’i ve Sultan Işıklı’yı
anımsatan avukatlar mücadele içindeki devrimcilerin siyasi şube polislerince fotoğrafları yayınlanarak sokak ortasında infazına ortam hazırlandığını belirttiler. Polislerin bu hukuksuz uygulamasıyla devrimcilere
yönelik görüldükleri yerde katli vaciptir mesajı verildiğinin altını çizdiler.
Halkın avukatları açıklamada “Biz bu

senaryoyu çok iyi biliyoruz. Özellikle
12 Eylül döneminde sıkça başvurulan
ve ülkemiz ve dünya siyasi tarihinde
devrimcilere karşı her dönem bir
kontrgerilla yöntemi ve psikolojik
savaş taktiği olarak oynanan bu oyunu defalarca gördük.
Ve son olarak “seçim öncesi” bahane edilerek aynı senaryo tekrar
sergilenmeye başlandı” dediler.
AKP’nin devrimcilere yönelik terör
demagojisiyle oligarşi içi çatışmada
güçsüz düşmediğini göstermeye çalıştığına işaret eden halkın avukatları “Zaaf içinde olmadıklarını ispat etmek için kah uçak düşürüyor kâh
‘canlı bomba bulduk’ yalanları söylüyorlar. Hayır, halk çocuklarının,
devrimcilerin hayatı üzerinden güç
gösterisi yapmanıza izin vermeyeceğiz” dediler. Son olarak basına seslenen avukatlar “siyasi şube polislerinin bu oyununa ortak olmayın, elinizi devrimcilerin kanına bulamayın! Tarihin ve gerçeğin gücü karşısında sorumluluğunuz ağır olur.”
sözleriyle açıklamayı sonlandırdılar.

Gazi'den Haziran'a; Haziran'dan Berkin'e
Katillerden Hesap Soracağız!
Ankara Halk Cephesi, 12 Mart’ta Gazi Katliamı’nın
yıldönümünde Tuzluçayır Meydanı’ndaydı. Saat 18.30'da
alanda toplanan Cepheliler burada “Halk Cephesi” ve Berkin'in resminin bulunduğu pankartları açtılar. Sloganlarla ve ajitasyonla, alanda gündüzden bu yana çatışanları da
eyleme katılmaya çağırdılar. Sonra bir Cepheli, Hasan Hüseyin'den “Elbet bir bildiği var bu çocukların, Kolay değil öyle genç ölmek…” adlı şiiri okudu. Halk Cephesi olarak yapılan açıklamada “Gazi ve Ümraniye katliamının
üzerinden 19 yıl geçti. Katilleri, halka yönelik katliamlarda,
işkencede olduğu gibi hala cezalandırılmadı. AKP katilleri akladı. Gazi, oligarşinin katliamı olduğu kadar aynı
zamanda halkın onurlu mücadele tarihine yazılmış direniştir. Bugün Gazi Ayaklanmasının adı Haziran olmuştur.
Şanlı bir halk ayaklanması olmuştur. 3.5 milyon halkımız
Gazi’de olduğu gibi 79 ilde faşizme karşı ayağa kalktı. Gazi’nin şehitlerine Haziran Ayaklanması’nın şehitleri eklendi… Berkin artık direniştir! Berkin, “BU DAHA
BAŞLANGIÇ” diyen halkın savaş parolasıdır. Ve katiller er-geç hesap verecektir! Gazi'nin, Haziran şehitlerinin
ve Berkin'in hesabını soracağız!” denildi. Açıklamadan son-
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ra alandaki duvara sinevizyondan önce “Gazi Marşı” ve
“Haklıyız Kazanacağız” marşları eşliğinde Gazi Katliamı, direniş ve Halk Cephesi’nin görüntüleri izlendi.
Daha sonra Grup Yorum tarafından Berkin için yapılan
“Uyan Berkin'im” şarkısının klibi izlendi. bu programın
cami-cemevi inşaatına doğru yürüyüşe geçti. Gün boyunca
saldıran polisin halka, halk çocuklarına saldırısı şiddetlenerek devam etti. Akşam boyu süren çatışmalarda yaralanan ve gözaltına alınanlar oldu. Ancak Ankara halkı
Berkin için sokaklarda olma kararında.

SAVAŞI BÜYÜTMEK, YAPTIĞIMIZ İŞİ DAHA İYİ YAPMAKTIR!

HİÇBİR HASTA TUTSAĞI SAHİPSİZ
BIRAKMAYACAK ZULMÜN
ELİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler

Taksim

Tekirdağ
TAYAD’ın başlatmış olduğu ve ilk
yürüyüşünü 8 Mart günü gerçekleştirdiği “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyası dâhilinde bu
haftada İstiklal Caddesi’nde yürüyüş
gerçekleşti.
22 Mart’ta Taksim Tünel’de toplanan TAYAD’lı Aileler, önde üzerinde hasta tutsak Mehmet Yamaç’ın
adının ve fotoğrafının olduğu pankart
taşıdı. Ardında ise hasta tutsaklar
kampanyaları ile ismi bütünleşmiş
olan Güler Zere’nin fotoğrafının olduğu Türkçe ve İngilizce “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” yazılı pankartı açarak Galatasaray Lisesi’ne
doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüş
başlangıcında yapılan sesli konuşmalarla hasta tutsakları sahiplenmeye çağrı yapıldı.
“Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganının da atıldığı yürüyüşe Odakule civarında halk alkışlarıyla destek
olurken bazı kişiler yürüyüşe katılarak destek oldu.
İstiklal Caddesi’nde yapılan yürüyüşün ardından Galatasaray Lisesi

önüne gelen TAYAD’lı Aileler adına açıklamayı Adil Kayım okudu. Kayım yaptığı açıklamada AKP’nin halka saldırılarının gün geçtikçe artırarak devam ettiğini, iktidarın hırsızların
iktidarı olduğunu belirtti. Kendi
yasalarında dahi serbest bırakılması gereken hasta tutsaklar,
tahliye edilmeyerek katledilmeye çalışıldığını Tayyip Erdoğan’ın hapishanelerdeki devrimci tutsakların katledilmesi emrini veren olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın sonunda “Gelin gücümüze güç katın. Gelin
düşlerimizi gerçekleştirip zulüm
hücrelerini yerle bir edelim” denilerek halk hasta tutsakları geç
olmadan sahiplenmeye çağrıldı.
Yapılan açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemine geçildi. Oturma eylemi sırasında tıpkı yürüyüşte olduğu gibi
hasta tutsakların serbest bırakılması
için sloganlar atıldı. Berkin Elvan için
atılan her sloganı halk sahiplendi.
Oturma eylemi sırasında “Bize Ölüm
Yok” marşı söylendi. 16 kişi ile başlayan eylem halkında katılımıyla 25
kişi oldu. Haftaya tekrar yapılacak eylemin çağrısı yapıldıktan sonra oturma eylemi bitirildi.

Hepimiz Birimiz,
Birimiz Hepimiz İçin!
TAYAD’lı Aileler 18 Mart’ta Tekirdağ F Tipi Hapishanesi önünde düzenledikleri basın açıklaması ve oturma eylemi ile hasta tutsakların sesini duyurmaya devam ediyorlar.
Yapılan açıklamada: “Biz TAYAD'lı Aileler, evlatlarımızın katledilmek istenmesine bugüne kadar
sessiz kalmadık, bundan sonrada kalmayacağız. Nasıl ki Güler ZERE'yi,
Yasemin KARADAĞ’ı, Mete DİŞ'i,
İbrahim ÇINAR'ı, Kemal AVCI'yı
zulmün elinden çekip aldıysak bugünde Mehmet YAMAÇ'ı zulmün

elinden çekip alacağız” denildi. Açıklamanın devamında: “Tecrit hücrelerinde devrimci tutsaklara dayatılan kamera ve avukat görüşünün cam kafes
içerisinde yaptırılmasına da değinildi. “AKP tutsakları daha fazla tecrit
etmek için hapishanelerde havalandırmalara kamera takıyor. Avukat
görüş yerlerini cam fanus şekline
getirerek tutsakların hukuksal haklarını fiili olarak gasp ediyor. AKP iktidarının tutsaklar üzerindeki baskı
imha politikalarına sessiz kalmayacağız” denildi.
Açıklamada sık sık “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!, Mehmet
Yamaç Serbest Bırakılsın!, Tecrit İşkencedir Tecrit’e Son!” sloganları
atıldı. Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.
Haftaya da Kandıra F Tipi Hapishane önünde olacağız denildi.

Hasta Tutsaklar Sahipsiz
Değildir, Zulmün Elinden
Çekip Alacağız
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TAYAD'lı Aileler 4 Nisan’da Sarıgazi’de yapılacak hasta tutsaklar Serbest bırakılsın gecesi çalışmalarına
başladı. Hasta tutsakları tecrit hücrelerinden çekip alabilmenin tek yolunun dayanışmayı, birlikteliği büyütmek olduğunun bilinciyle Şubat ayı
sonunda hasta tutsaklar serbest bırakılsın gecesinin ilkini Gazi Mahallesi’nde düzenlenmişti. Ve 500 kişiye
ulaşılmıştı.
Şimdi dayanışma gecesinin ikincisi 4 Nisan’da Sarıgazi Karaca Düğün Salonu’nda yapılacak geceyle devam edecek. Bu çerçevede TAYAD’lı
Aileler 24 Mart’ta Sarıgazi’de gün boyunca 1000 bidiri, 400 afiş ve 70 bilet satışıyla başladı.
25 Mart günü de çalışmalara devam eden TAYAD’lılar 200 evin kapısını çalıp 100 aileye gece konusunda
bilgi verildi. Çalışma sonunda 7 bilet
satıldı.

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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Avrupa’da
BERKİN ELVAN’IN
HESABI SORULACAK!
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15 Mart akşamı Almanya Köln Mülheim’da Berkin Elvan için fenerler, mumlar,
şiirler, şarkılar ve katılanların duygularını
paylaştığı konuşmalarla bir anma gerçekleştirildi. Anmaya 300 kişi katıldı.
Köln’de ise Tayyip Erdoğan’ın her gelişinde misafir edildiği Türk Demokrat İşadamları Derneği binasının kapısına‚‘‘Berkin’in Kanında Boğulacaksınız!‘‘ yazılı pankart asıldı. Pankartın asılı olduğu demir
parmaklığa kan şişesi fırlatıldı.
11 Mart sabahı Köln’de devrimci demokratlar, Alevi örgütleri ve Halk Cepheliler kabına sığmayan öfkeleriyle sokaklara çıktılar. AABF, Köln Halk Cephesi, Demokratik Güç Birliği’nden bazı kurumlar adına konuşmalar yapıldı. Yaklaşık iki saat süren eyleme 650 kişi katıldı.
12 Mart günü Köln-Mülheim-Wıenerplaty’da Berkin için miting yapıldı. Halk
Cephesi dışında AGİF, Aveg-Kon, Mala
Kurda, Yaşanacak Dünya, DİDF, Kaldıraç,
ATİF, BirKar’ın olduğu, 1500 kişinin katıldığı miting hep birlikte söylenen Çav Bella
şarkısıyla sona erdi.
16 Mart günü Almanya-Hamburg´da
Ekin Sanat Evinde bir anma düzenlendi.
12 Mart günü Hamburg Halk Cephesi’nin de arasında bulunduğu Demokratik ve
Devrimci Kitle örgütleri ortak yürüyüş düzenlediler. Eyleme 900 kişi katıldı.
15 Mart günü, Londra’da yaşayan ve iş
amacıyla Filipinler’de bulunan bir Halk Cepheli, ziyaret ettiği okullarda çocuklara Berkin Elvan’ı anlattı. Kendi elleriyle yaptıkları
dövizleriyle Berkin Elvan’ı selamladılar.
14 Mart akşamı Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Berkin Elvan için yaptığı anmaya Halk Cephelileri de davet etti.
Saygı duruşuyla sona eren anmaya 50 kişi katıldı.
15 Mart günü Avusturya'nın St-Pölten
şehrinde St-Pölten Alevi Gençlik Topluluğu
Berkin Elvan için eylem düzenledi. Halk
Cepheliler’inde "Umudun Çocuğu Berkin El-

Belçika

van Ölümsüzdür!"
pankartıyla yer aldığı
eyleme 150 kişi katıldı.
Aynı tarihte Berkin Elvan için Viyana'da da bir yürüyüş
Selanik
düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 400 kişi
katıldı.
16 Mart günü Viyana Anadolu Kültür
Merkezi’nde Berkin Elvan'ın anması yapıldı.
Anmaya gelenler derneğin girişinde Berkin'in
fotoğrafı ve kızıl bayraklarla selamlandı. Anmaya 100 kişi katıldı.
18 Mart’ta, Avusturya’nın Graz şehrinde Halk Cephesi’nin organize etiği bir yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 320 kişinin katıldığı 4 kilometrelik coşkulu yürüyüş boyunca halka bildiri dağıtıldı.
Avusturya'nın Başkenti Viyana'da 12
Mart günü 200 kişilik oturma eylemi yapıldı.
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde
Berkin Elvan için 12 Mart günü Museumstraßenin önünde bir anma yapıldı. Anmaya
220 kişi katıldı.
13 Mart günü Berkin için Belçika’nın
Verviers şehrinde oldukça kalabalık bir meydan olan “Place Verte”de bir gösteri yapıldı.
Alevi derneği, Halk Cephesi ve Kürt derneği adına konuşmaların yapıldığı eylem bir
saat sürdü.
Yunanistan’da AEK ile Aris takımları
arasında oynanan maçta Berkin Elvan ile yine
Yunanistan’da polis tarafından öldürülen
Aleksis’in yanyana fotoğraflarının olduğu
“kardeşimsin Aleksis kardeşimsin Berkin”
yazan pankart açıldı.
Yunanistan’da 12 Mart akşamı, polis
kurşunuyla öldürülen 16 yaşındaki Aleksis’in
anıtı başında Berkin Elvan anması gerçekleştirildi. Berkin ve Aleksis’in birlikte yapılmış Türkçe ve Yunanca kardeşimsin yazan pankart alana asıldı. Eyleme yaklaşık 250
kişi katıldı. Yunanlılar da “HER YER BERKİN ELVAN HER YER DİRENİŞ” pan-

kartını astılar.
Yunanistan’da Özgür Tutsaklar, siyasi
tutsaklarla hapishanede bir anma gerçekleştirdi.
Berkin Elvan’ın katledilmesini protesto etmek için 13 Mart günü Yunanistan-Atina’nın Propilia Meydanı’nda toplanarak
miting yapıldı. Meclis’in önünde kitlenin önü
polis barikatıyla kesildi. Yunanistan’la Troyka’nın görüşmesi nedeniyle izin vermeyeceklerini söyleyerek yürüyüşü engellediler.
Barikata yüklenilmesi üzerine kitleye polis
tarafından gaz sıkıldı. Bu keyfiyete 15 dakikalık oturma eylemiyle cevap verildi. Yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı.
Türkiye ve Kürdistanlı Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi’nin çağrısıyla, 12 Mart
akşamı, Türkiye’nin Selanik Konsolosluğu’na
bir yürüyüş gerçekleştirildi.
İsviçre-Basel’de 15 Mart günü Anadolu Gençlik, Berkin Elvan için bir çok yere
afişleme yaptı.
12 Mart günü Zürih Rathaus (Belediye Meclisi) önünde bir dakikalık saygı duruşunun ardından Türkiye Konsolosluğu’na
doğru yürüyüşe geçildi. Konsolosluğa 150
metre mesafede barikat kurulmuştu. Barikatın
önüne gelindiğinde temsili bir grup pankart,
resim ve alınan ekmeklerle konsolosluğun
önüne giderek Berkin’in fotoğrafının yanına ekmek bıraktılar. Yürüyüşe 1500’ü aşkın
kişi katıldı.
15 Mart’ta İsviçre’nin Basel şehrinde
Boran Kültür Merkezi’nin açılışı onlarca insanın ortak emeği ile gerçekleştirildi. Şair
Nihat Behram’ın da davetli olduğu açılışa
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80’i aşkın kişi katıldı.
İsviçre-Chur’da, 14 Mart günü devrimci ve demokrat insanlardan oluşan yaklaşık 30 kişinin katılımıyla Berkin Elvan anıldı.
İsviçre’nin Cenevre Kantonu’nda 7
Mart’ta başlayan dünyanın tek Uluslararası İnsan Hakları Formu ve Film Festivali,
Perşembe gününü Berkin ELVAN’ın anısını yaşatmaya adadı. İnsan hakları forumunda, Türkiye, Ukrayna, Tunus, Mısır, Brezilya ve Yunanistan’da geçen yıl başlayan ve
devam eden süreç, sosyal medya, internet ve
genel olarak medyaya karşı hükümetlerin
tavrı tartışıldı. Foruma bine yakın kişi katıldı.
Forum başlamadan önce giriş kapısında
,Birleşmiş Milletler önünde Berkin Elvan
anısına yapılacak mitingle ilgili bildiriler dağıtıldı.
Nürnberg’de bu sene 19. düzenlenen
Türkiye / Almanya film Festivali’nin açılış
konuşmasını yapacak olan Türkiye Nürnberg
Başkonsolosu Asip Kaya, festival açılışının
yapılacağı salonun önünde yüzlerce Berkin’in toplandığı haberini alınca festivale gelmedi.
Fransa-Strasbourg’ta 14 Mart günü
Nancy Halk Cephesi, Strasbourg Halk Cep-

hesi, Partizan, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’nun katılımı ile Strasburg Türk
konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme 500 kişi katıldı.
Paris Türk Elçiliği önünde Berkin Elvan için Gezi Direnişi Platformu, Halk
Cephesi, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlendiği eyleme, polis biber gazı ve coplarla saldırdı. Saldırıya
kitle direnişle cevap verdi. Saldırı sonucu bir
kişi bayılarak hastaneye kaldırıldı, onlarca
kişi cop darbeleriyle yaralandı. Eyleme 400
kişi katıldı.
İsveç-Stockholm'de bir araya gelen
Türkiyeli devrimci demokrat insanlar, yaktıkları mumlar eşliğinde Berkin Elvan’ı
ışıklara uğurladı. Anmaya 65 kişi katıldı.
Almanya- Dortmund’ta 13 Mart günü
Berkin Elvan’ı anmak için demokratik kitle örgütlerinin birlikte organize ettiği eylem,
Stuttgart Schlossplatz'da başladı. 600 kişinin katıldığı eylem sloganlar ve marşlarla
Schlossplatz'dan Stuttgart Türkiye Konsolosluğu’na doğru yürüyüşle devam etti.
Almanya Ulm’de Halk Cephesi 15
Mart’ta, yüzlerce kişinin katılımıyla Berkin
Elvan için eylem yaptı.
Berkin Elvan için Fransa’nın Nancy

kentinde bir eylem düzenlendi. Eyleme
yaklaşık 120 kişi katıldı.
Almanya’nın Mannheim kentinde
Anadolu Federasyonu’nun çağrısıyla yürüyüş yapıldı. En önde ellerinde ekmeklerle çocuklar onların hemen ardında “Berkin
Elvan Ölümsüzdür, Katillerden Hesap Soracağız” pankartı ile Halk Cephesi yer aldı.
Yürüdükçe kalabalıklaşan kitlenin sayısı eylem alanı olan Marktplatz’a varıldığında
2000’e yaklaşmıştı.
Belçika-Liege’de 14 Mart günü, Liege
Alevi Derneği’nin ve Halk Cephesi’nin düzenlediği miting şehrin en kalabalık meydanı
olan Place St Lambert de yapıldı, yaklaşık
400 kişi katıldı.
13 Mart günü Halk Cepheliler Almanya Duesseldorf Türkiye Konsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdiler. Eyleme
22 kişi katıldı.
Almanya-Berlin’de 12 Mart günü Berkin Elvan için Berlin Alevi Derneğinin
Yaptığı çağrıyla miting ve yürüyüş düzeÇlendi. Yürüyüş ilerledikçe kitle yaklaşık 1500
kişiye ulaştı. Nürnberg’de yaşamakta olan
bir esnaf işyerinin camekânına döviz asarak
tepkisini gösterdi ve işyerini erken saatte kapattı.
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Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur
İsviçre TAYAD Komitesi devrimci tutsaklarla dayanışmak için tutsakların el ürünlerinin sergilendiği bir
stant açtı.
16 Mart günü Basel’de Yeniden Kurtuluş Partisi’nin
düzenlediği geceye İsviçre TAYAD Komite de katılarak
tutsak ürünler standı açtı. Ayarıca gecede yürüttükleri
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyası için 183
imza topladılar. İmza kampanyasında şu ana kadar 683
imza toplandı.
Yunanistan Selanik: Selanik'te ARAS-ANTARSIA
örgütünün, 4.sünü düzenlediği geleneksel festivale Yunanistan Halk Cepheliler de katıldı ve yapılan saldırıları anlatarak, tutsak Hasan Koşar için Diavata Hapishanesi
önünde yapılacak motorlu eylemin çağrısını yaptılar.
Viyana’da Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Yürüyüşü:
1923 yılında Uluslararası Kızıl Yardımı tarafından ilan edilen Siyasi Tutsaklar İçin Uluslararası Yardım Günü 18 Mart
günü Viyana Üniversitesi’nde yapıldı. Anadolu Federasyonu’nun da katıldığı yürüyüşte Halk Cepheliler Türkiye’deki F tipi hapishaneleri ve Avrupa’daki devrimci tutsaklar üzerindeki baskıları anlattılar.

Grup Yorum Susturulamaz
Filipinlilerden Grup Yorum’a destek : Anadolu Federasyonu çalışanları Grup Yorum'un kim olduğunu anlatıp, el yapımı dövizler ve tişörtle fotoğraf çektirerek
Grup Yorum şarkılarının sınır tanımadığını bir kez de
Filipinler’de gösterdi.
Herford Alevi Kültür Merkezi’nin Yorumsever gençliği Grup Yorum’u yakından tanımak için etkinlik düzenledi. Söyleşiye Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik katıldı. Ülkede ve Avrupa’da yaşanan sorunların konuşulduğu söyleşiye 20 genç katıldı.

Avrupa’da 8 Mart
Stuttgart Halk Kültür Evi, 15 Mart’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı düzenledi. Dünya
devrim tarihi boyunca şehit düşmüş tüm kadın direnişçiler; kadın savaşçılar, kadın önderler için 1 dakikalık
saygı duruşuyla başlayan program halaylarla sona erdi.
Köln: 35 kişinin katlıdığı Köln’deki 8 Mart programında ise Faruk Ereren de kısa bir konuşma yaptı.
Almanya-Mannheim: Mannheim Anadolu Dayanışma Evi`nin düzenlemiş olduğu kahvaltıların ikincisinde 9 Mart günü 20 kişinin katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü de yapıldı...

BERKİN İÇİN BİR ADIM ÖNE ÇIKALIM!
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8 Nisan 2007’de Dersim’in Hozat İlçesi kırsal alanında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit düştüler.
1981 Çorum-Dodurga-Mehmet Dede
Obruk Köyü doğumlu olan Ergani Arslan, 1999’da örgütlü mücadeleye katıldı. Dortmund ve Duisburg’da demokraErgani ASLAN
Gülender ÇAKMAK tik faaliyetlerde yer aldı. Son görevinde
Dersim dağlarında gerilla olarak umudu
büyütüyordu.
2 Nisan 1973 Çorum doğumlu olan
Gülender Çakmak, örgütlü mücadeleye 1995’te üniversite yıllarında başladı.
Çeşitli alanlarda görev yaptıktan sonra
Yunus GÜNDOĞDU Solmaz DEMİR gerillaya katıldı.
5 Ocak 1980, Dersim, Çemişgezek
Gözlüçayır doğumlu olan Yunus Gündoğdu bir emekçiydi. 2002’de
oligarşinin ordusunda askerlik yaptı. Ankara’da askerliği sırasında Ölüm
Orucu direnişçileriyle tanıştı ve devrimci olmaya karar verdi. 2006’da
gerillaya katıldı.
25 Nisan 1984, Dersim Hozat, Taçkirek Köyü doğumlu olan Solmaz Demir, bir emekçi olarak kadın kuaföründe çalışıyordu. Devrimcileri yakından tanıdıktan sonra devrimci olmaya karar verdi. 16
Eylül 2006’da gerillaya katıldı.

Selçuk
KÜÇÜKÇİFÇİ

Selçuk Küçükçiftçi, devrimci hareketin kadrolarındandı. 1959 yılında doğdu. Devrimci mücadelede hızla gelişti. Dev-Genç'in yöneticilerinden biri oldu.
SDB’lerde yer aldı. 12 Eylül cuntası koşullarında tereddütsüz mücadeleyi ve görevlerini sürdürdü. 7 Nisan
1981’de bulunduğu evin kuşatılması sonucu İstanbul
Küçükköy’de polis tarafından katledildi.

Gülsüman Dönmez, 28 Mayıs 1964 Tokat Karaoluk Köyü doğumludur. Yoksulluktan dolayı okula gidemedi. 17 yaşında evlendi. Çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, hizmetçilik yaptı. 1994’te Küçükarmutlu’ya taşındı. Devrimcilerle burada tanıştı. Devrimcilerin ablası, anası oldu. F tiplerine karşı direnişte dışarıda ölüGülsüman DÖNMEZ me yatarak, TAYAD’lılarla birlikte bir tarih yazdı. Dünyada bir İLK olma onurunu yaşayarak, 9 Nisan 2001’de ölüm orucunun 147. gününde şehit düştü.

“Ödeyeceğimiz bedel bizim için
hiçbir zaman tartışma konusu
olmadı. Çünkü biz her şeyden
önce zafere ve devrime
koşulluyuz.”
Fatma ERSOY
Fatma Ersoy, 10 Mart 1974 Dersim doğumluydu. Ebe hemşire olarak
çalışırken, halkının kurtuluş mücadelesine katıldı. Malatya örgütlenmesinde yer aldı. ‘94’te tutsak düştü. F tiplerine karşı Büyük Direniş’te,
1. Ölüm Orucu ekiplerinde yer aldı. 19
Fatma ERSOY Aralık Katliamı’ndan sonra zorla müdahaleyle direnişi kırılmak istendi. Fatma tüm bilinciyle zafere kilitlenmişti. 11 Nisan
2001’de direnişin 174. gününde şehit düştü.
Servet Delice, 1982, Amasya’nın
Aydınca Beldesi, Karsan Köyü doğumludur. Lise yıllarında İstanbul
Üsküdar’da iken devrimci mücadeleye
katıldı. Amasya Eğitim Fakültesi’ne
gittiğinde TÖDEF’lilerle birlikte öğrenci
meclislerinde aktif görevler aldı.
Servet DELİCE Gençlik Derneği’nin kuruluşunda katkıları oldu. 6 Nisan 2005’te Amasya’da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.
Bülent Çoban, 18 Temmuz 1974,
İstanbul-Kartal doğumluydu. ‘92’de
mücadeleye katıldı. Liseli Dev-Genç
ve mahallelerde sorumluluklar yaptı.
Birçok kez gözaltı ve tutsaklık yaşadı. Susurluk’a karşı kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde örgütBülent ÇOBAN leyenlerinden oldu. ‘98 yılında tutsak
düştü. Büyük Direniş’te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde yer aldı. 19-22 Aralık Katliamı’ndan
sonra Kandıra F Tipi’ne götürüldü. Direnişini tereddütsüz sürdürerek 7 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Faruk BAYRAKÇI

Hamiyet YILDIZ

Hamiyet Yıldız, İzmir’de 9 Nisan 1992’de halk
düşmanlarına yönelik bir eylemde çatışarak şehit
düştü. 1969 Adapazarı Kaynarca doğumluydu. İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda Dev-Genç’li olarak çalıştı.
1 Aralık direnişinin yaratıcısı oldu. Örnek bir DevGenç’liydi.

Olcay UZUN

SDB üyeleri Olcay
ve Faruk, 9 Nisan
1991’de İzmir Karşıyaka’da kaldıkları üssün ölüm mangaları
tarafından kuşatılması
karşısında direnerek

şehit düştüler.
Faruk devrimci mücadeleye ‘87 sonlarında Liseli Dev-Genç saflarında katılırken, Olcay ‘80 öncesinden beri mücadelenin içindeydi. Bir süre
KKDD’de (Kadıköy Kültür Dayanışma Derneği)
görev yapmıştı.

10 Nisan 1996’da İstanbul Göztepe kavşağında kuşatılan iki SPB komutanı,
teslim ol çağrılarına ateş
açarak cevap verdiler. Muharrem Karakuş, Göztepe
Köprüsü altındaki çatışmada,
Muharrem
Mustafa BEKTAŞ son mermisini kullandıktan
KARAKUŞ
sonra sloganlar atarak şehit
düştü. Mustafa Bektaş ise yaralı bir şekilde
kuşatmayı yardı, ancak Üsküdar Kısıklı’da başka bir kuşatmada çatışarak şehit düştü. Her ikisi de gecekondu halkının mücadelesi içinde yetişen kadrolardı. Muharrem Gazi
Ayaklanması’nın ön saflarındaydı.

Niyazi TEKİN

1946 Malatya Kürecik doğumlu Niyazi
Tekin, İstanbul’da Dev-Genç saflarında
yer almıştı. Balıkesir Öğrenci Yurdu’na faşistlerin gerçekleştirdiği baskında silahla
ağır yaralandı. 11 Nisan 1971’de hastanede
şehit düştü.

Anıları Mirasımız

Mustafa SELÇUK

Şirin EROL

12 Nisan 1995’te Ankara
Batıkent’te bulundukları eve
gece polis tarafından düzenlenen baskında infaz edildiler.
Mustafa Selçuk, 1978’de
İstanbul gecekondu halkıSeyhan AYYILDIZ nın mücadelesi içinde yer
alarak başladı mücadeleye. Cunta yıllarında
tutsaklık koşullarında direnişini sürdürdü.
Son görevi İç Anadolu Bölge Sorumluluğu
idi. Seyhan Ayyıldız, lise yıllarında mücadeleye katıldı. Zile Halkevi’nin kurucularındandı. Şirin Erol, lise yıllarının ardından düzende yaşamayı reddetti ve devrimin saflarında yer aldı.

Esat Atmaca HÖC’lüydü. Gazi halkının
mücadelesinin içinde biriydi. 8 Nisan
2005’te İstanbul Gazi’de polis işbirlikçisi
mafyacı faşistler tarafından bıçaklanarak
katledildi.

Esat ATMACA

halkıma emanet ediyorum.
(...)
Senin annen güçlü bir anadır. Sana istediğin
Gülsüman Dönmez’in 11 Yaşındaki Oğlu her şeyi vermeye çalıştım. Bütün çabalarım iyi bir
Sinan’a yazdığı mektubu: “Seni
insan olarak yetişmendi. Sana devrimci ol diyeyoldaşlarıma, halkıma emanet ediyorum” mem ama benim gönlüm ister ki, bütün şehitlerimiz gibi Muharrem amcan gibi ve devrimci abilerin,
Merhaba Sinan,
ablaların gibi devrimci ol. Devrimci olmasan da iyi
Canım oğlum. Seni çok seviyorum. Yeryüzündeki bir insan olmanı isterim.
bütün insanları sevdiğim gibi. Sinan’ın sevgisi başBen, şehitlerimize, halkımıza bağlı olduğum için
kadır benim için. Seni canımdan çok seviyorum. Bu- Ölüm Orucu gönüllüsü oldum... Kendi isteğimle bu
nun için Ölüm Orucundayım ya...
eylemde yer aldım. Sevincimi nasıl anlatayım bileBeni yanında istiyorsun canım oğlum. Ben senin miyorum. Ancak bu duyguları Ölüm Orucuna yatanlar
yanında olmak istemem mi? Anne olmak sadece bilir.
sana bakıp senin yanında olmak değildir. Bana kıBen ölüme gülerek gidiyorum yavrum. Bu ölüm
zıyorsun küçüğüm neden yanımda değil de, Ölüm bir gün olacaktı. O zaman da annesiz kalacaktın.
Orucunda diye. Neden burada olduğumu büyüyünce Ama yaşamın onurlu bir yanı vardır. Ölürken de bu
anlayacaksın.
onuru taşımak gerekiyor. 96 yılını hatırlıyorsun deBiz devrimci abilerle, ablalarla iç içe yaşadık her ğil mi oğlum? İlginç abini, Berdan abini, Yemo abizaman. Muharrem amcanı düşünsene onunla oyun- ni hatırlıyorsun değil mi? Onlar da senin için, senin
lar oynar, onu çok severdin. “Ben de büyüyünce se- gibi binlerce çocuk iyi yaşasın diye şehit düştüler. Sen
nin gibi olacağım” derdin Muharrem amcana. O şim- 7 yaşındaydın o zamanlar. Onları çok sevdiğin için
di şehit düştü. Ama sen onu küçükken tanımana rağ- 15 gün hiç birşey yedirememiştim sana. Sen o yümen hala unutmadın. Senin sevdiğin kadar ben de reğine devrimcilerin sevgisini çoktan kattın.
seviyorum şehitlerimizi. Hele tanıdıklarımız bizim için
Bana yazdığın mektuptaki gibi, “anne neden orda
daha farklıydı. Birçoğu şehit düştü sevdiklerimizin, olduğunu biliyorum ve seninle gurur duyuyorum” debirçoğu da tutsak düştü. Latif amcanı, Eyüp abini, miştin. Ben şehit düştüğümde yine gurur duyacakYüksel abini çok seviyordun. Şimdi onlar tutsak. Ve sın, duymalısın. Asıl annelik görevini o zaman yeo sevdiklerini hücrelere koymak istiyorlar. Canım yav- rine getireceğim. Seni çok çok seviyorum. Hasretrum biz de onları hücrelere koydurmamak için le öpüyorum, canım oğlum. Beni anlayacağını umut
Ölüm Orucuna hem içerde hem dışarıda başladık. ediyorum.
Şimdi benden uzaktasın ama yalnız değilsin. Ben
Hoşçakal
seni yoldaşlarıma emanet ediyorum. Yoldaşlarıma...
Annen Gülsüman Dönmez

B i r t eb e ssü m k ond u y a na kl ar ı n a
Gü l üms e di
A yd ı nl ı k g ün l e r d ol du i çi ne
Ra ha ttı , h uzu r lu yd u
V e öyl e si n e u za nd ı öl üm e
Y aş am cı vı l c ı vıl k en
Ne şe , hay a t dol u yk e n
Uz an ma k va r ke n çi ml e r in y e şi li n e
D ol aşm ak var k e n k ı rl ar ı , b ay ı rl a rı
V e se vme k , se vi l me k du ru rk e n
Öl üm e vur ul u r m u?
C an l ı bi r hay a t var k en y aş am da
D i ng i n b i r se s iz l ik va r öl üm d e
Y aş am ak i ste rk e n c oşk u d ol u
Öl üm e d e v ur ul ur gü l üm ,
Ç ün kü bi z ya şa tma k i ç in d oğu y or
Y aş atm ak i çi n ölü yo ru z.
A bd ul l ah BO ZD A Ğ
A ğu stos 20 00
Abdullah Bozdağ, 25 Şubat 1975’te
Adana’da doğdu. Aslen Mardin Kızıltepeli Kürt’tür. Devrimci hareketle ‘92 yılının ortalarında tanıştı. Adana’da demokratik kurumlarda çalıştı. Daha sonra İstanbul’da değişik alanlarda görev aldı ve
‘96 yılında Ege Bölge sorumlusu olarak
Abdullah BOZDAĞ atandı. Aynı yıl tutsak düştü, zindanlarda direnişler içinde ölümsüzleşti.
Buca Hapishanesi Ölüm Orucu ekibinde yer aldı.
19 Aralık Katliam saldırısı, zorla müdahale baskısı, işkenceler onu direnişinden vazgeçiremedi. 12 Nisan
2001’de Ölüm Orucunun 175. gününde şehitler kervanına katıldı.
Emiliano ZAPATA; Halkı için
ölenlerin unutulmayacağının efsane kanıtlarından biridir Zapata. Meksikalı köylülerin bağımsızlık ve toprak talepleri için geliştirdiği mücadelenin önderi oldu.
“Diz çökerek yaşamaktansa,
ayakta ölmek iyidir” dedi, öyle yaşadı. 10 Nisan 1919’da katledilEmiliano ZAPATA
di. Adı Meksika halkının kurtuluş
mücadelesinde yaşıyor.
Enver HOCA; Arnavutluk halkının İtalyan işgaline karşı bağımsızlık savaşının ve kurtuluştan sonra sosyalist devriminin
önderiydi. Savaşın içinde Arnavutluk Komünist Partisi Genel
Sekreterliği’ne seçildi. Devrimin
ilerleyen aşamalarında devrimi
yalnızlığa mahkum eden politiEnver HOCA
kaların da mimarı olan Enver
Hoca, emperyalizm ve kapitalizmle uzlaşmayan bir
sosyalist olarak 11 Nisan 1985’te aramızdan ayrıldı.

Şehitlerimizin
Mezarlarında
Ot Bitmeyecek
Dev-Genç’liler, 20
Mart’ta Ankara Cebeci Mezarlığı'nda, Ordu Ünye'de şehit düşen Gökçe Şahin’i mezarı başında
andı. Dev-Genç’liler “Gökçe Şahin Ölümsüzdür” sloganları atarak mezar başına geldi. Saygı duruşunun ardından Gökçe Şahin'in
babası Bayram Şahin bir konuşma yaptı. Daha sonra Dev-Genç’liler açıklamayı okudu. Gökçe’yi ve anlatan bir açikleam okudular.

Şenay ve Gülsüman
Tohum Oldu Vatan Topraklarında
Şenay Gülsüman Halk Bahçesi'nin çalışmaları sürüyor. Halkın Mühendis Mimarları 6 Nisan’da düzenlenecek olan Tohum Ekim Şenliği'nin duyurusu için 23 Mart'ta 200 adet afiş
astı. Bir sonraki gün de Tohum Ekim Şenliği'nin duyurusu için
kapı kapı gezilerek 250 adet bildiri dağıttı. Küçükarmutlu mahallesinde yapılan iki günlük çalışma sırasında birçok kişiyle birebir sohbet edildi. Şenliğe geleceklerini bildirenler tohum
toplama kampanyası için köylerinden tohum getirip bahçede
ekmek istediklerini paylaştılar.

ODTÜ’de Kariyer Günleri İstemiyoruz
Halkın Mühendis Mimarları yazılı bir açıklama yaparak ODTÜ'de kariyer günlerinin yapılması protesto etti.
Açıklamada, "Bizlerin gözünü boyayarak kendi firmalarının reklamını yapacakları bir fırsattır. Onlar bilgi birikimimizi ve teknik altyapımızı kullanarak bizleri rant projelerine alet
etmek istiyorlar. Yıkmayı umdukları halkın evlerinin yerine dikecekleri rezidanslarda çalıştırmak için mühendis arıyorlar. Emperyalizmin taşeronluğuna soyunup işgal edilen toprakların yer
altı kaynaklarını sömürebilmek için yapılan inşaatlarda bize işbirlikçilik öneriyorlar. Amerika’nın vatanımızda daha fazla kan
akıtması, daha fazla işkence ve tecavüz için kurduğu askeri üstlerin inşaatlarında çalışmamızı istiyorlar" denildi.

Sedat Çetintaş Uyarıldı
21 Mart’ta Gazi 75.Yıl Mahallesi muhtarlığı tarandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen Sedat Çetintaş halka karşı suçlarına
devam etmesi üzerine Cepheliler sloganlarıyla muhtarlığa girdi. Korkusundan kapısını kilitleyen Sedat Çetintaş’a şimdilik
uyarı için geldiklerini eğer halka karşı suç işlemeye devam edersen hiçbir hesabı yarım bırakmayacaklarını söyleyip kapıya birkaç el ateş ederek eylemlerini bitirmişlerdir.
Cephelilerin yaptığı açıklamada "75. Yıl Mahallesi muhtarı Sedat Çetintaş daha önce 12 Mart’ta bizi katleden katillerle
aynı sofraya oturmuştu. Halkın tepkisi karşısında “kandırıldım”
gibi söylemlerle halkı aldatmaya çalışan Sedat Çetintaş özür dilemekten de kaçmıştır. Hem özür dilemekten kaçmış, hem de
yeniden adaylığını koymuştur. Üstelik burjuva politikacılarını
bile aşıp durumunu meşrulaştırmak için devrimcileri karalayan
söylemlerle propaganda yapmaktadır.
Halkımız Sedat Çetintaş Pir Sultan’ın köpeklerinin oturmadığı
sofraya pişkince oturan, bununla da kalmayıp düştüğü bataklıkta yalanla çırpınan adi bir insandır. Bizler Cepheliler olarak
katledilen insanlarımızın kanına ekmek doğrayanların dünyasını başına yıkarız! Şehitlerimizin hala sorulacak hesabı var!”
denildi.

Ö ğretmenimiz
Biz Kızıldereler’den Geliyoruz
Kızıldere, Türkiye Devriminin
Manifestosudur!
DHKP-C tarihi, acılarla, sevinçlerle, ihanetlerle ve
kahramanlıklarla dolu bir halkın başkaldırı, isyan tarihidir.
Yüzyıllar önce “dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen
Pir Sultan’ın, Şeyh Bedreddin’in; 1972’de Kızıldere’de “Biz
buraya dönmeye değil ölmeye geldik” diyerek, kuşatma altında,
ölümüne düşüncelerine bağlı kalanların tarihidir.
30 Mart 1972 Kızıldere, Türkiye devrimine yol gösteren bir
silahlı mücadele çağrısıdır. Bu çağrı geniş yankı yaratmış ve
“Yolumuz Çayanlar’ın Yoludur” şiarı, yeniden toparlanıp
gelişmeye başlayan devrimci muhalefetin
en gür duyulan sloganı olmuştur.
Ölmek, yenilmek değildir. Yenilmek, teslim olmaktır.
Teslim olmayanlar asla yenilmezler... Yenilmezlik, ideolojik
yenilmezliktir... Yenilmezlik, örgütsel bütünlüktür.
Örgütsel bütünlük ise ideolojik birliktir...
Yenilmezlik, sosyalizmde ısrardır... Çiftehavuzlar,
Kızıldere’dir... Yenilmezlik uzlaşmamaktır...

İHBARCILIĞA SOYUNDU!

DİSK/Genel-İş
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN YAMAN

DİSK/Genel-İş
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
REMZİ ÇALIŞKAN

Şehitler Veren DİSK’in Geleneğinde
İhbarcılık Yoktur
DİSK ve Genel-İş Yönetimi
İşçi Sınıfına

Halka Hesap Versin!

info@yuruyus.com

DİSK ve Genel-İş
GENEL BAŞKANI
KANİ BEKO

www.yuruyus.com

Devrimcileri İşten Atan DİSK ve
Genel-İş Yönetimi Şimdi de

