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    Basın Açıklaması  

 

Taksim Gezi Parkının yıkılmasına engel olmak isteyen bir grup protestoculara Türk Polisinin ağır 
müdahalesi ile birlikte olaylar cok farklı bir boyut aldı.  
Protestocular gayet sakin ve olaysız bir şekilde eylemlerine başlamışken, durumun bu noktaya gelmesi 
bizi millet olarak ayağa kaldırdı.  
 
Başlarda gezi parkında polisin kontrolsüz bir şekilde gücünü kullanmasına tepki göstermek üzere 
duyarlı vatandaşlarımız Taksime akın etti. Ayrıca AK Partinin iktidara geldigi günden bu yana bir çok 
kararını ve duruşunu beğenmeyen, desteklemeyen ve bundan böyle tahammül etmek istemeyen 
vatandaşımız su an Türkiyenin dört bir yanında tepkisini, direnişini sürdürmektedir.  
Ve artık olay gezi parkından çıkmış bir durumdadır. Artık insanlar hakları icin, demokrasi icin yollara 
düşmüştür.  
 
Vatandaşlarımız günlerdir polise karşı direnmektedir. 
 
Türkiye Cumhuriyetinin iç organlarınin, Polisin, özellikle politik önderlerin çabaları ile nefret dolu 
konusmalardan uzak durarak , insanların birbirlerinin saygi duyabilcekleri bir ortamın yaratılmasından 
yanayız. 
  
Bunun icin iktidarın yeni adımlar atması gerekmektedir.  
Protestoların geliştiği tüm illerde Valilerin ve Icisleri Bakanlıgının polis şiddetine son verilmesi 
talimatını geciktirmemelidir. 
 
Bizler, Hamburgta yaşayan türk gençleri olarak, din, ırk, mezhep demeden, bu gibi ayrıntılara 
takılmayıp, birlik ve beraberlik içinde geçtiğimiz Cumartesi günü, 01.06.2013 tarihinde, Hamburg 
Sternschanze de desteğimizi, tepkimizi ve sesimizi duyurmak üzere bir araya toplandık.  
Lakin bu eylemi düzenleyenler tarafından, ellerimizde, omuzlarımızda taşıdığımız türk bayrakları 
yüzünden durdurulduk. Yolumuz kesildi. Ancak durmadık, Dammtor`a kadar yürüyüşümüzü 
sürdürdük. 
 
Bizlerin oraya toplanma nedeni açıktır: Türkiyede yaşayan vatandaşlarımıza olabildiğince destek 
olmak, polisin şiddetini, hükümetin sessizligini ve demokrasi anlayışını protesto etmek icin bir araya 
geldik.  
Türkiyede insanlar türk-kürt-din ayrımı yapmazken, omuz omuza, tek yürek olmuşken, biz bunu 
yaklaşık 1000 kişi ile başaramamış durumdayız.  
 
Türkiye de yaşananları fırsat bilip, farklı boyutlara taşımak isteyenlere karşı, olayları kendilerine 
çekmelerine karşı bir duyurudur bu.  
Provokasyonlara yer vermeyelim. Türkiye şu an bazı kaybettigi degerlerini hatırlamaktadır. Öncelikle 
birligi, barışı ve tarafsızlıgı. Bunu farklı yerlere çekmelerine izin vermeyelim! 
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Taksim direnişi kesinlikle siyasi bir eylem değildir.  
 
Bu, halkın direnişidir. Herşey tam bağımsız ve parcalanmamış bir Türkiye içindir! 
 
 
 
Saygılarımızla,  
TGH Gençlikkolu Yönetimi 
 

Aynur Er  Mehtap Yavuz  

  

 

 

 

 

 


