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Katil Esad’ı Suriye
halkları devirecektir

Sayý 434  11 Nisan 2012  Fiyatý: 25 krş.

 Esad ailesi 46
yıldır Suriye halkının
tepesinde.
 Baas partisi ise 50
yıldır iktidarda
 Esad ailesi ve
yakın çevresi
Suriye’nin en zengin
ailelerini oluşturuyor ve bu zenginlik
halkın soyulması ile
mümkün oldu.
 Esad ve çetesi bir
yılda 10 bin gösterici
öldürdü

Askeri
müdahaleye

HAYIR

BM temsilcisi Kofi Annan’ın
barış planını onaylayan Esad
rejimi Suriye ordusunu geri
çekeceğini söylemesine rağmen hâlâ birçok kentte saldırılarına devam ediyor.
Esad’ın ordusu özellikle
Lübnan ve Türkiye sınır bölgelerine çok ağır bir biçimde saldırıyor.
Bu saldırılar sonucu bir
günde 3 bin kişi Türkiye’ye
sığınırken Türkiye’deki saptanan sığınmacı sayısı toplam 25
bine ulaştı. Bu rakam hızla
artabilir. Lübnan’a ise daha
fazla sayıda sığınmacının gittiği biliniyor.

Esad muhalefetten Annan
planını kabul ettiklerine dair
yazılı bir metin isteyerek kendisine karşı mücadele edenlerin meşruiyetini onaylamış
oldu. Öte yandan Esad’ın karşısında birleşik bir muhalefet
yok, bu nedenle Esad’ın
muhalefetin hangi kanadından yazılı onay istediği belli
değil.
Türkiye’nin de aralarında
olduğu emperyalist güçler
Suriye’ye müdahale üzerine
tehditlerini artırıyor.
Erdoğan sınırda gerçekleşen
son çatışmalardan sonra sanki
Suriye Türkiye’ye saldırmış

gibi bir üslupla Esad yönetimini tehdit etti.
Sosyalistler Suriye diktatörü
Esad ve çetesine karşı açıkça
Suriye halkının yanındadır.
Halkın mücadelesini destekliyoruz ve Esad rejiminin sonunun geldiğini biliyoruz.
Suriye’ye karşı herhangi bir
askeri müdahale ise esas olarak zaten halkın mücadelesi
sonucu yıkılacak olan Esad
rejiminin yerine emperyalizmin işbirlikçisi bir başka çeteyi getirmenin adımıdır.
Net bir biçimde söylemeliyiz:
Suriye halkı katil Esad’e yıkacak güce sahiptir.

Müzakere
başlasın,
barış gelsin!
Kürt sorununun çözümü
için hükümetin BDP’yi
muhatap alıp müzakereye
başlayacağı yönünde açıklamalar yapılsa da
Başbakan’ın kullandığı dil
diyalogu daha baştan engelliyor. Tüm siyasi partiler gibi
yasalar çerçevesinde kurulan
ve geçen yılki genel seçimlerde 2 milyon 700 bin Kürdün
oyunu alan BDP ise AKP’yi
samimi bulmasa da çözüm
için müzakereye hazır olduğunu söylüyor.
Türkiye halkları ise daha
fazla çatışma ve ölüm değil
çözüm istiyor. Hükümet
baskı politikalarından vazgeçmeli ve Kürtlerin hakları
için bir an önce BDP ile
görüşmeye başlamalı.
Görüşmeler şeffaf olmalı. Her
müzakerenin ardından hükümet mutlaka sorunun
demokratik çözümü yönünde
bir adım atmalıdır.
Tutuklu olan 7 bin BDP
üyesi serbest bırakılmalıdır.
12 Eylül darbesi artığı yasalar
değiştirilmeli, KCK operasyonlarına son verilmelidir.
Güven böyle oluşur ve müzakere için de zemin sağlanır.
Kürt sorunu, Kürt halkının
hakları ve özgürlüğü sorunu
olduğu kadar PKK sorunudur. BDP ile müzakere çözüm
için yetmez. Herkesin bildiği
gibi Kürt sorununda çözüm
için son sözü Öcalan söyleyebilir ve PKK’ye silah bırakma
kararını ancak hükümet
somut adımlar atarsa gündeme alabilir.
İki yıl önce Erdoğan ve AKP,
hem Öcalan hem de
Kandil’le görüşüyordu.
Başbakan o günlerde bir
taraftan müzakere yürütürken diğer taraftan “terörle
müzakere etmem” diyordu.
Bugün de aynısını söylüyor,
demek ki yeniden Öcalan ve
PKK ile barış masasına oturabilir. Türkiye halkları bu
müzakerelere her zaman destek verdi ve hükümetten
savaş değil çözüm bekliyor.

sosyall
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1 Mayıs’ta
İstanbul’a
Taksim’e!
1 Mayıs bu yıl da İstanbul’da
Taksim’de kutlanacak.
Devrimci Sosyalist İşçi
Partisi, DSİP, emeğin haklarını savunmak, Kürt halkına
özgürlük, darbelere ve
Ergenekon çetesine dur de
demek, cinsiyetçiliğe karşı
kadın hakları için ve nükleer
enerjiye hayır, güneş, rüzgar
bize yeter demek için herkesi
birlikte yürümeye çağırıyor.
Bu yıl Antikapitalist Öğrenciler de 1 Mayıs’a kendi pankartları ve talepleri ile katılacak.

Barzani
referandum
olabilir dedi
Kuzey Irak bölgesel yönetimini lideri Mesut Barzani
"Bağdat'ta tek bir kişinin,
hem başbakan, hem genelkurmay başkanı, hem savunma bakanı, hem içişleri bakanı hem de istihbarat başkanı
olduğu, son olarak da Irak
Merkez Bankası'nı kendisine
bağladığı durumla yüz yüzeyiz. Dünyanın neresinde
böyle birşey görülmüş?" dedi.
Barzani, Irak’ta yeniden bir
diktatörlüğün ortaya çıkmasını engellemek bütün
Iraklıların görevidir dedi ve
çözümsüzlük halinde halka
gideceklerini, yani referandum yapacaklarını söyledi.

Askeri
harcamalar,
İnsanlığa zarar!
Küresel Barış ve Adalet
Koalisyonu, BAK 12 Nisan
“Uluslararası askeri harcamalara hayır” gününde saat
12.30’da İstanbul Galatasaray
‘da basın açıklaması yapacak.
Barış için Vicdani Red, Uçan
Süperge, Barış için Vicdani
Red/ Kadın ve Vicdani Red,
Uluslararası Baran Tursun
Vakfı, DÖH, DurDe ve KEG
basın açıklamasını desteklediğini açıkladı.
Ayrıntılı bilgi için:
www.kureselbak.org

Bankaların
kârı artıyor

İdris Naim yalan söylüyor:

Gaz öldürür!
İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin yine bir saçmalığa imza
attı. Ne yazık ki İdris Naim’in
saçmalıkları, sevimli, masum
saçmalıklar değil. Bir İçişleri
Bakanı tarafından dile getirildiği için kaygı verici, ırkçı ve
saldırgan açıklamalar bunlar.
İdris Naim bu kez de BDP’li
Altan Tan’ın gaz bombasıyla
ilgili soru önergesine verdiği
yanıtda ''göz yaşartıcı gaz
mühimmatının insan sağlığı
üzerinde kalıcı bir etki bırakmama'' şartı arandığını ve
yapılan laboratuar testleri
sonucunda insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan
gaz mühimmatının kullanıldığını söyledi.
Hocalı katliamı bahanesiyle
düzenlenen ırkçı mitingde
konuşma yapan, Kürt halkının
özgürlük mücadelesini tükürükle boğacağını ilan eden,
sanatçıları, ressamları ve Kürt
halkının haklarını kazanmasını isteyen tüm köşe yazarlarını
“terörist” ilan eden idris Naim
şahin, şimdi de gaz bombalarının sağlığa bir zararı olmadığını söylüyor.

Bu yalan!
75 yaşındaki İbrahim
Sevindik, 60 yaşındaki Kazım

Şeker, 54 yaşındaki Metin
Lokumcu, İstanbul’da son
Newroz’da Hacı Zengin, 18
aylık Mehmet Uytun, Mustafa
Dağ ve Hatice İdin çeşitli
eylemlerde polisin attığı gaz
bombaları nedeniyle öldüler.
İdris Naim bu yüzden yalan
söylüyor. Kaldı ki, ölmeyip de
gaz bombasına maruz kalan-

Kışlalarda, son 20 yılda
1000'i aşkın, son 5 yılda 500’e
yakın, 2012 başından beri 22
er şüpheli bir biçimde intihar
etti.
Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz'a göre kışlalarda
şüphe barındıran, müsebbibi
belli olmayan, kayıt altına
alınmayan,
soruşturulmayan
hiçbir ölüm yok!
İntihar eden
gençlerin çoğunluğu Kürt, Alevi
veya devrimci.
Her nasılsa arkadaşlarına zimmetli silahla intihar etmeyi tercih
etmişler!

İntihar eden erlerin aileleri
çocuklarının psikolojik bir
sorunu olmadığını, terhislerine az kala bu "intiharların"
gerçekleşmesinin tesadüf
olmadığını söylüyor.
İntiharların üzerine gittikçe,
cinayetlerin üstünün örtüldüğünü görüyoruz.
Eylül 2011’de,
Maraş’ta askerliğini yaparken şüpheli bir biçimde ölen
Eren Özel için yapılan ilk açıklama
intihardı. Fakat
sonradan arkadaşı
tarafından yanlışlıkla vurulduğu
söylenmişti. Ailesi,
ölüm aydınlatılana



zorunlu
askerliğe
HAYIR

DSiP’e katılın

Sessiz kalma!
8 Nisan, Pazar günü, kutsal
Paskalya Yortusu ayini sonrasında, Bahçelievler
Presbiteryen Lütuf Kilisesi
pastörü 4 kişinin saldırısına
uğradı. Saldırganlar pastörü
darp ettikten sonra
Müslümanlığa ‘davet ettiler’.
Dini inanca saygısı olmayan
bu vandalların yaptığı saldırı
ilk değil. 2006’da Trabzon’da
Rahip Santoro öldürüldü.
2007’de Malatya’da 3
Hıristiyan işkenceyle öldürüldü. Hıristiyanlar sürekli saldırı ve tehditlere maruz kalıyor.
Bizler sesimizi çıkarmadıkça
da yurttaşlarımız öldürülüyor,
darp ediliyor, tehdit ediliyor,
yaşam hakkı tanınmıyor.
DurDe Girişimi olarak bu
gibi saldırılara sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. 15
Nisan Pazar günü, ayin sonrası kiliseyi ziyaret edeceğiz.
Desteğimizi bildirmek üzere
yapacağımız ziyarete tüm
DurDe takipçilerini davet ediyoruz.

15 Nisan Pazar
Buluşma yeri ve saati:
Bahçelievler Metroport
önü, 13.30 (Metro ve
Metrobüs’ün
Bahçelievler
duraklarında
inilebilir.)

www.durde.org

İran üzerinde
emperyalist
baskı

Zorunlu askerlik can
almaya devam ediyor

.

Türkiye’de bankaların kârı
Şubat ayında yüzde 11.3
artarak 3 milyar 445 milyon
liraya ulaştı. Bankalar
şimdi geçen yıla göre yüzde
16.3 büyüyerek 171 milyar
417 milyon liraya ulaştı.

larda çok ağır hazarlar yaşanıyor.
Gaz bombası, Tabip
Odası’nın raporunda açıklandığı gibi, “Sağlığa zararlıdır.
Ciddi göz hastalıkları, astım
ve akciğer ödemi, hipertansiyon ve kalp yetmezliği, beyin
kanamasına neden olur. Biber
gazı öldürür. Biber gazına
maruz kalmak; kalp ve solunum sistemini etkileyerek
öldüren bir dizi mekanizmayı
tetiklemektedir. Biber gazı
silahtır. Topluluklara fütursuz
ve yoğun kullanımda; gazı
içinde barındıran düzenek
(kanister) yaralanmasına bağlı
olarak öldürmektedir."
Polislere cesaret veren, daha
pervasızca saldırmaya yönlendiren İdris Naim Şahin, gaz
bombasının nasıl bir etkiye
sahip olduğunu ilk elden
öğrenmek istiyorsa, kendisine
bağlı polislerden kafasına bir
kere gaz bombası atmasını
rica edebilir. Ondan sonra gaz
bombasının sağlığa faydalı mı
zararlı mı olduğu konusunda
bir kez daha açıklama yapabilir.
İdris Naim Şahin gibi bir
bakan görevinin başında olduğu sürece hepimiz tehdit altındayız.

Bahçelievler
Kilisesi’ne saldırı:

dek Türk bayrağını kabul
etmeyeceğini belirterek iade
etmişti.
Geçen sene 24 Nisan’da
öldürülen Er Sevag Şahin
Balıkçı’nın davası ise devam
ediyor.
Delillerin karartıldığından
şüpheleniyor. Zira, Sevag’ın
üzerinden çıkan tişörtte, merminin giriş izi yokken, çıkış izi
bulunuyor. Sevag’ın katili
tutuksuz yargılanıyor!
Kışlalar denetime açılsın,
Askeri Yargı kaldırılsın!

dsip.org.tr

İran üzerindeki emperyalist baskı bir kere daha
yoğunlaştı. Clinton, ardından Erdoğan İran’a göz dağı
veriyorlar. İsrail ise her
zamanki gibi İran’ın bölgesel tehlike olduğunu söyleyip duruyor.
Ne var ki İran’a askeri bir
müdahale çok zor görünüyor. Bir taraftan Irak ve
Afganistan rezaletleri, diğer
taraftan da Arap Baharı,
özellikle de Tunus ve Mısır
devrimleri bir askeri müdahaleyi çok zorlaştırıyor.

AntiPutin
gösteriler
Seçimlerden önce ve
hemen sonra çok büyük
boyutlu olarak gerçekleşen
antiPutin gösteriler
Moskova’da yeniden
başladı. Önceki gösterilere
göre polis göstericilere karşı
şiddet kulanmadı.

list isci
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geçti
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Unutmadık,
unutturmayacağız
adalet

Roboski (Uludere) katliamının üzerinden 3 aydan fazla
zaman geçti. Katliamın sorumlularının bulunması ve yargılanması doğrultusunda hiçbir
adım atılmadı.
Son olarak Genelkurmay’ın
TBMM araştırma komisyonuna
yolladığı rapor, çocukları köldürülen köylülerle alay edercecesine katliamın kurallara
uygun yapıldığını söylüyor.
Hükümet yetkililerinin bütün
“sorumlularını bulacağız”
vaatlerine rağmen Roboski
köylülerine kimin bombalama
emri verdiği açığa çıkarılmıyor.
Hükümet bu tutumuyla barışa değil, savaşa hizmet ediyor
ve yeni katliamların yolunu
açık tutuyor.

Öte yandan Roboski köylüleri
çocuklarının öldürülmesine
neden olan bombardımanın
sorumluları bulunmadığı tak-

dirde topluca Güney
Kürdistan’a, Kürdistan Özerk
Bölgesine göç edeceklerini
söylüyor.

Roboski’de
yakınlarını
kaybedenler
mecliste adalet
arıyor

Türkiye’de ortalama her 6 dakikada bir iş kazası
oluyor, 6 saatte bir işçi hayatını kaybediyor.
Her yıl 1.500-2.000 kişi iş kazasında hayatını
kaybediyor.
Her 2.5 saatte 1 işçi iş göremez hale geliyor.
1945’ten bu yana iş kazalarında 60 bin işçi öldü.
10 yılda toplam 10.723 işçi hayatını kaybetti.

DÜNYA
DA HER
3 DAK
İKADA
1 KİŞİ
İŞ KAZA
SINDA
ÖLÜYO
R

İş cinayetleri

6 saatte bir işçi ölüyor
Son günlerde ard arda gelen
iş kazası (cinayeti haberleri)
gündemin diğer maddeleri
arasında görülmüyor.
Patronlar daha çok kâr uğruna işçileri en kötü şartlarda, iş
güvenliği önlemlerinden
tamamen mahrum bir biçimde
çalıştırıyorlar.
Devlet ise çalışma hayatında
en önemli görevi olan iş
güvenliğini sağlamak için patronlar üzerinde hiç ir denetimde bulunmuyor. İş güvenliği
yasası ise çağdışı ve zaten
uygulanmıyor.
 İnşaat, tersane ve madencilik başta olmak üzere birçok
sektörde düşük ücretle çalıştırılan taşeron işçiler için iş
güvenliği sağlanmıyor.
 İş cinayetlerini önleyici,
patronlara etkin yaptırımlar

İşçi ölümlerini
durdurmak mümkün!
 Patronlara iş güvenliği
yaratma zorunluluğu getiren
ve buna uymayanlara etkin
yaptırımlar uygulayan işçiler
lehine bir iş güvenliği yasası

getirilen yasa çıkarılmıyor.
 Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı fabrika ve
işyerlerini denetlemiyor.
 Denetimsizlik iş güvenliğini hiçe sayan patronların
hükümet tarafından korunduğunu gösterirken mevcut yasadaki yaptırımlar caydırıcı
olmaktan uzak.
 Bunlara iş kazaları değil iş
cinayet cinayetleri denir.

1 ayda gerçekleşen
iş cinayetlerinden
bazıları:

Manyezit AŞ’ye ait fabrikadaki patlama sonucu 30 yaşındaki Sedat Demirkol yanarak
hayatını kaybetti.
3 Nisan – Erzurum:
Karasu 2 Barajı’ndaki elektirik arızasını tamir etmeye
çalıştıkları sırada, üzerine
bastıkları buzun kırılmasıy
gölete düşen 5 işçi boğularak
öldü.
6 Nisan – İstanbul:
Tuzla’da Ada Denizcilik’e ait
tersanede meydana gelen patlama sonucu 2 işçi öldü, 6 işçi
yaralandı.

11 Mart – İstanbul:
Esenyurt’ta AVM inşaatında
çalışan işçilerin kaldığı naylon
çadırlarda çıkan çıkan yangın
sonucu 11 işçi yanarak hayatını kaybetti.
31 Mart – Kütahya:

Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e
göre taşeron işçi sayısı 500
bini aştı, tahminlere göreyse
bu rakam 2 milyona ulaştı.

istiyoruz.
 Taşeron sistemine son
verilsin. Bütün işçilerin sigortalı ve sendikalı olarak güvenceli işlerde çalışma yasalaştırılmalı.
 Tüm işyerleri bağımsız
uzman ve uzman sosyal kuru-

luşların da katılımıyla baştan
aşağı denetlenmeli.
 Çalışma Bakanlığı işçileri
sömürmeyi kolaylaştıracak
yasalarla uğraşmak yerine kar
hırsıyla insan hayatını umursamayan patronlara sürekli
denetim yapmalıdır.

Kaç işçinin hayatı
tehlikede?

KCK iddianamesi
BDPyi hedefliyor!

BDP’ye
dokunma

si

sosyalis
t işçi
diyor ki

KCK Türkiye Meclisi’nin İstanbul’daki örgütlenme ve
faaliyetleriyle ilgili davanın iddianamesi hazırlandı. 2403
sayfalık iddianamede, Prof. Büşra Ersanlı hakkında 22.5
yıl, Ragıp Zarakolu hakkında da 15 yıl hapis cezası isteniyor. Neyse ki tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İddianamenin özü, BDP’nin KCK’nin organik bir parçası
olduğunu kanıtlamaya ayrılmış. Bu iddianın kanıtı ise,
telefon dinlemeleri. İddianame açık alanda, siyasi partiler yasasına uygun bir şekilde faaliyet gösteren BDP üyelerinin, ama sadece BDP üyeleri değil, Kürt halkıyla
dayanışma sergileyenlerin de bilerek ve isteyerek terör
örgütünün emellerine sinsice hizmet ettiğini kanıtlamaya
çalışıyor.
Savcıya göre yıllar içinde verdiğiniz mücadeleyle, insan
hakları için sürdürdüğünüz mücadeleyle oluşan etkinizi
sadece savcının sınırlarını çizdiği bir alanda kullanabilirsiniz.
Açık olan şu: Bu iddianame hukuksal bir metin değil.
Bu, Kürt sorununda belirgin bir tutumun hukuki terimlerle süslenerek ifade edildiği bir metin. Örneğin Hatip
Dicle’nin milletvekilliğinin YSK tarafından gasp edilmesinden sonra yapılan basın açıklamaları, yürüyüşler
savcı tarafından yasa dışı ilan ediliyor ve bu eylemlere,
basın açıklamalarına katılanlar, seri bir mantık kurgusuyla KCK üyesi ya da bilerek ve isteyerek “terör” propagandası yapan bir suçlu oluyor. En iyi ihtimalle kandırılmış, “büyük bir yanılgı içinde” olan ama yine de “teröre”
destek veren bir şüpheli oluyor.
İddianamenin her yanı, tüm bir BDP faaliyetini siyasal
alanın dışına itmek isteyen bir siyasi eğilimin ürünü.
BDP üyesi olmak, BDP yöneticisi olmak, BDP toplantılarına katılmak, BDP eylemlerine katılmak, BDP KCK’nin
organik uzantısı olarak ilan edildiği için, suç kapsamında
tanımlanıyor.
Bu kadarla da kalmıyor iddianame. BDP ile birlikte
kurulan platformlarda yer alan, seçim Bloğundan
demokrasi platformlarına kadar tüm eylem zeminleri
iddianamenin mantıksal sonucu olarak suçlu ilan ediliyor. Mantık çok özlü zira: BDP, KCK’nin siyasi uzantısı,
BDP ile işbirliği yapanlar da, örneğin seçimlerde BDP’nin
de desteklediği adayların kampanyasını destekleyenler
partiler de bireyler de suçlu.
KCK’nin uzantıları. Bu mantığın doğal sonucu ve bu mantığın hangi hafiyeliğin ürünü
olduğunu kanıtlayan ifadesi
seçimler. Örneğin 12 Haziran
2011 seçimlerinde İstanbul 1.
Bölge adayı Sebahat Tuncel’e
oy veren 93,313 kişi, KCK’ya
yardım ve yataklık yapmış
görülüyor. Mardin’de Ahmet
Türk’e oy veren 60,023 kişi de
öyle.
Tüm BDP seçmenleri,
KCK’nin siyasi uzantısı olduğu
iddia edilen BDP adaylarına
oy verdiği için KCK’dan yargılanmalı.
KCK iddianamesi, Kürt sorununda çözüm istemeyen devletin belgesi olarak okunmalıdır. Bu belgenin, Yargıtay Başsavcılığına gönderilmesi,
başsavcılığın gereğini yapmasının istenmesi de, KCK
davasının BDP’yi kapatmak için başlatılan hamlenin bir
evresi olduğunu gösteriyor. Binlerce BDP’linin tutuklanması, Newroz etkinliklerinin de gösterdiği gibi korkmaktan vaz geçmiş bir halkın özgürlük mücadelesini engelleyemedi. KCK iddianamesi de engellemeyecek.

KCK davası
BDP’yi
kapatmak için
başlatılan
hamlenin bir
evresi gibi.

sosyalist isci

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
Evren ve Şahinkaya sanık olarak mahkemede!

32 yıl sonra halka
hesap veriyorlar
Türkiye’nin yaşadığı en
karanlık dönemin sorumlusu
Kenan Evren ve çete arkadaşı
Tahsin Şahinkaya yargılanmaya başladı.
Evren ve Şahinkaya’nın yargılanması uzun süredir sokaklara taşan darbe karşıtı hareketin ve 12 Eylül referandumunun bir sonucudur.
4 Nisan günü başlayan yargılama bazı dar çevrelerin hoşuna gitmedi ama halkın ezici
çoğunluğu bu iki darbecinin
yargılanmsını istiyordu.
12 Eylül referandumunda
Yetmez ama Evet kampanyası
sürdüren devrimci sosyalistler
de 4 Nisan günü sloganları,
döviz ve pankartları ile
mahkeme salonunun
önündeydi.
DSİP üyeleri 4 Nisan’dan çok
önce başlayarak Evren
Yetmez, Tüm Darbeciler
Yargılanmalı kampanyası başlattı ve bu kampanya nedeni
ile birçok toplantı ve forum
yaparak on binlerce bildiri
dağıttılar.
Evren Yetmez kampanyası
son darbeci yargılanana kadar
sürecek.
2 darbeci generalin yargılanması bundan sonra yayılarak
devam edecek. verecektir.

Evren Yetmez kampanyası 12
Eylül’ün tüm sorumlularının
yargılanması konusunda des-

tek isteyen herkesin yanında
olacak ve yardımcı olacaktır.
Bir daha darbe olmaması için

bu dava sonuna kadar gitmeli,
12 Eylül soruşturması genişlemelidir.

12 Eylül davaları yayılıyor
12 Eylül askeri diktatörlüğünün sorumluları sadece hayatta kalan 2 MGK üyesi, Evren ve
Şahinkaya ile sınırlı değil.
12 Eylül’de 10 binlerce insanı
tutuklayan, işkence yapan,
öldüren, siyasi partileri, sendikaları ve tüm demokratik
kurumları kapatan büyük bir
mekanizma vardı.
Şimdi sıra bu mekanizmada
görev almış, 12 Eylül terörünü
topluma yaşatmış olanlara
geldi.

12 Eylül hükümetlerinde yer
alanlar, sıkıyönetim komutanları, valiler, emniyet müdürleri, hapishane komutanları,
işkenceci polisler ve askerler
artık yaptıklarının hesabını
vermeli.
Ankara savcılığına 12 Eylül
davasına müdahil olmak isyteyenler başvuruyor. Savcılık
bu başvuruları değerlendirerek 47 ilde soruşturma başlattı. Ayrıca birçok kişi savcılıklara 12 Eylül’ün çeşitli düzeyler-

deki sorumluları için suç
duyurusunda bulunuyor.
Yapılan açıklamalara göre
işkence suçunda zaman aşımı
yok.
4 Nisan’da başlayan dava bir
kapının açılmasını sağladı. 32
yıl sonra toplum şimdi kendisinden daha emin bir biçimde
katillerin ve işkencecilerin
üzerine yürüyor.
Sizde kendinize ve yakınlarınıza yapılan zulmün hesabını
sormakta gecikmeyin.

650 bin kişi gözaltına alındı,
işkenceden geçirildi.
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Kenan Evren ve
Tahsin
Şahinkaya’nın
yargılanması neden
önemli?
4 Nisan günü, 12 Eylül
askeri diktatörlüğünün
başındaki 5 kişiden hayatta
kalan 2’si hakkında darbe
hazırlamak, darbe yapmak
suçlamaları ile açılan dava
başladı.
4 Nisan Türkiye için tarihi
bir gün. 32 yıl sonra da olsa
sonunda 2 darbeci general
yaptıklarının hesabını verecekler.
Kimileri Evren ve Şahinkaya’nın yargılanmaya başlamasını küçümsüyor, hatta
bu davaya karşı imza toplayan sol görünümlü örgütler
dahi var.
2 generalin yargılanması
12 Eylül darbesi ile başlayan süreçle hesaplaşmanın
bitmesi anlamına gelmiyor.
12 Eylül rejimi 2 generalden oluşmuyor, çok sayıda
asker, polis ve sivil 12 Eylül
rejiminin suç ortağı.
12 Eylül hükümetlerinde
görev alanlar, sıkıyönetim
komutanları, valiler ve
emniyet müdürleri, MİT
sorumluları, hapishane
komutanları, bunların
hepsi 12 Eylül rejiminin
halk üzerindeki terörünü
yürütenlerdir ve hepsi yargı
önüne çıkmalı, hak ettikleri
cezaları almalıdır.
12 Eylül’ü destekleyen
sivil kurumlar da oldu.
Mesela TÜSİAD. Onunla ise
patronların düzenini yıkıncaya kadar sosyal mücadele alanında hesaplaşacağız.
Ne var ki 4 Nisan’da başlayan davadan yüzlerce, binlerce insanı yargılaması
beklenemez. 12 Eylül’ün
diğer sorumluları hakkında
davalar açılması gerekli ve
Ankara Savcılığı kendisine
gelen başvurular üzerine
böyle bir süreci başlatmış
durumda.
12 Eylül’ün başındaki 2
generalin yargılanması bir
örnek oluşturacak. Toplum
için son derece önemli bir
kazanım. Nitekim, 4 Nisan
davasının açılması birçok
insanı harekete geçirdi ve
sayısız politik eğilim davaya katıldı. Bunların bir
kısmı referandumda 12
Eylülcülerin yargılanmasına hayır demiş olanlar.
Bu olumlu bir gelişme.
Şimdi aklın sesi etrafında
daha fazla sayıda siyasi güç
birleşmiş durumda.

