Bİ DE Sİ İ SEVİY
Neler yapılmış Berk�n Elvanın
kat�ller�n� bulmak �ç�n haftalık
eş zamanlı seksen b�r �lde basın
açıklamaları,
k�tlesel yürüyüşler,
“Halkımız s�z� çok sev�yoruz”
�mza
kampanyaları,
af�şler, slogand�yenler�n destanı bu k�tapta
anlatılıyor. Pek� k�m bunlar? İs�mle- lar ve boykotlar… Bu uğraşların
sonucunda �se egemenler kat�ller�
r�n� hep�m�z duyduk; El�f, Şafak,
Baht�yar… Burjuva medya yalan ve değ�l kat�ller� arayanları okuldan,
�şten atmış, �şkence yapmış, gözaltıdemagoj�ler�yle bolca yer verm�şt�
na almış, tehd�t etm�ş ve hatta
onlara. Onları b�rer terör�st g�b�
lanse etseler de halk onları bağrına tutuklamış. Berk�n’�n annes�
meydanlar da yuhalatılmış, dönebasmış ve her yer de “B�z de s�z�
m�n başbakanı Recep Tayy�p
sev�yoruz” demeyen kalmamıştı.
Erdoğan “Emr� ben verd�m, BEN”
İşte bu k�tapda da gerçekler
d�ye aslında b�r katl�amı �t�raf etm�ş.
yazıyor. Halkın evlatları ve halkın
Daha sonrasında k�tap da üç genc�n
adalet özlem�yle neler yapacağı
özgeçm�şler� anlatılıyor. B�zde b�raz
anlatılıyor.
buna değ�nmek �st�yoruz;
K�tabı �lk el�m�ze aldığımızda El�f,
El�f 1988 Ders�m doğumlu. Yan�
Şafak ve Baht�yarın sarı sıcak
aslında El�f yaşadığı coğrafya
gülüşler� b�ze sonsuz b�r güven
duygusu ver�yor. Ve aslında şu soru �t�bar�yle de mücadeleye uzak b�r�
değ�l. Zaten kuzen� de 19 Aralık
da akıllardan geç�yor; gencec�k
Hap�shaneler Katl�amın da katled�lömürler�nde n�ç�n ölüme g�tt�ler?
K�tabın g�r�ş bölümünde yer ver�len m�ş. El�f Kocael� Ün�vers�tes�n de
okurken devr�mc� faal�yetler
ve en öneml� nokta şu; BU SAVAŞI
�çer�s�ne g�r�yor ve Hasan Sel�m
BİZ BAŞLATMADIK. Tar�h sahnes�nGönen �le tanışıyor. Hasan Sel�m’�n
de asırlar önces�nden ber� b�r avuç
onun üzer�nde çok etk�s� ve emeğ�
zal�m ve onların zulmü �le karşı
olduğuna değ�n�l�yor k�tapta.
karşıya kalan b�r halk var. Bugün
Baht�yar 1987 de Ankara da doğudünyamızda bu zal�mler�n �s�mler�
yor. Ankara Ün�vers�tes�nde DTCF
emperyal�stler… Emperyal�stler
de okurken EMEP �çer�s�nde yer
karşında yaşamı, adalet�, hak ve
alan Baht�yar daha sonra Kevser
hukuku savunmanın tek yolu da bu
Mızrak’ın ölümü �le Dev-Genç’l�
den�l�yor. Aslında şunu görüyoruz
oluyor. Tutsaklık yaşadıktan sonra
yen� ölümler pahasına kat�ller�
son sürat kavgaya atılan Baht�yarın
bulduğumuz b�r ülkede yaşıyoruz.
en büyük özlem� Berk�n’�n hesabını
Ve El�f, Şafak, Baht�yar “B�r canım
var feda olsun halkıma” d�yen feda sormakmış.
Şafak 1991 Zonguldak doğumlu
kuşağının b�rer y�ğ�t evlatları. Aynı
ama aslen G�resunlu. Şafak’ın en
zaman da g�r�ş bölüm de eylem�n
öneml� özell�kler�nden b�r�s� de şu,
V�etnam’dan Kızıldere’ye, Ç�ftehaŞafak İstanbul Ün�vers�tes� Hukuk
vuzlar’dan 2000-2007 Ölüm oruçlaFakültes�n� b�r�nc�l�kle kazanmış.
rına kadar olan süreçten bağımsız
Devr�mc�lerle �l�şk�s� l�se yıllarında
olmadığı da anlatılıyor. Yan� b�ze şu
başlamış ama Ün�vers�teye g�tmeden�l�yor; düşünceler�m�z, haklarımız ve vatanımız �ç�n ölmek gerek�r- s�yle beraber kavgaya atılmış.
Şafak’ın Hukuk Fakültes�n� b�r�nc�se b�z hazırız.
l�kle kazanıp b�r adalet sarayında
İlerleyen bölümler de bu eylem�
adalet ders� vermes� herkes�
yapmadan öncek� süreç ve başvuruetk�leyen b�r şeyd�r.
lan yol ve yöntemler anlatılmış.
Özgeçm�şlerden sonra eylemc�ler�n

a�leler�ne ve arkadaşlarına yazdıkları mektuplar yer alıyor. Aslında en
öneml� yerlerden b�r�s� de bu.
Neden dersen�z kend� ağızlarından
eylem� neden yaptıklarını anlatıyorlar. Onlar hakkında çok şey söylend�
yazıldı ç�z�ld�. Onlar bu son mektuplarıyla nedenler� ortaya ser�yorlar.
Eylem günü yaşanılanlar da k�tapta
var. İlk olarak eylemc�ler�n �stekler�
neler? Aslında şunu görüyoruz k�
eylemc�ler öldürmek �stem�yorlar
şu soruyu soruyorlar “pol�s�n�z m�
yoksa savcınız mı değerl�” ve
ardından 3 saat �çer�s�nde kat�ller�n
�sm�n� açıklayın ve halk onları
yargılasın d�yorlar. Bu sırada Şafak
ve Baht�yar basın �le görüşüyor,
Ahmet Şık, Halkın Ses� Tv, Mednuçe
tv �le canlı bağlantıları var. Bu
konuşmalar da detaylı b�r şek�lde
k�tapta var. En sonunda tab� kat�ller
açıklanmıyor ve egemenler kat�ller�
koruyarak odada bulunan 3 k�ş�y� de
katled�yor.
K�tabın sonuna yaklaşırken �se onlar
hakkında yapılan açıklamalar,
eylem�n �çer�ğ� ve n�tel�ğ�ne değ�n�l�yor. En son olarak �se El�f, Şafak ve
Baht�yarı tanıyanlar, yoldaşları
onları anlatıyor. Dünya da büyük
yankı bulan eylem de k� adalet
duygusu �nsanlara b�r çok şey
h�ssett�rd�. Yoldaşlarından b�r�s�
“Şafak ab�n�n çağlayanda k� yürüyüşü ben�m �ç�n b�r ders n�tel�ğ�ndeyd�” d�yor. Yan� başta da söyled�ğ�m�z
g�b� Şafak b�r adalet ders� verm�şt�.
Onlarla �lg�l� b�r çok ş��r ve res�m de
k�tap da yer alıyor. Gerçekler�n
açıklandığı bu k�tap şuan �ç�n
sadece PDF şekl�nde okunab�l�yor.
Okurken yer yer şaşıracağınız yer
yer öfke ve özlem duyacağınız b�r
k�tap bu. Büyük b�r a�len�n sevg�s�
�le hazırlanmış ve de b�zde s�z�
sev�yoruz denm�şt�r.
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