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4 Nisan’da
Ankara’ya!
� Hrant Dink’in cenazesine

katılan yüz binler “Hepimiz
Ermeniyiz” diye yürümeseydi,
� Darbe karşıtları

Ergenekon'un dağıtılması için
sokaklara dökülmeseydi,
� Ergenekon ve darbe soruş-

turmaları halkın desteği ile
ilerlemeseydi,
� Yetmez ama Evet diyenler

öne çıkıp 12 Eylül düzenine
karşı mücadele etmeseydi,
� 12 Eylül referandumunda

%58 Kenan Evren ve arkadaş-
larının dokunulmazlığına son
vermeseydi, Kenan Evren,
Tahsin Şahinkaya ve 12 Eylül
darbesi yargılanmayacaktı. 

Bunu biz, hepimiz, başardık.
Mücadeleye devam!

Kenan Evren yetmez! 12 Eylül
darbesinin tüm sorumluları,
işkenceci devlet görevlileri
yargılansın!

Sadece 12 Eylül’ün mağdur-
ları, sadece solcular değil her
yaştan ve görüşten demokrat-
lar 4 Nisan’da Ankara’da
olmalıdır. İçerde Kenan Evren
hesap vermeye başlarken
dışarıda hep birlikte 12 Eylül
soruşturmasının genişlemesi
için ses çıkarmalıyız. DSİP
tüm darbe karşıtlarını
Ankara’ya çağırıyor:

� 4 Nisan Çarşamba günü
saat 10.00'da Ankara’da Kolej
Meydanı’nda buluşuyor,
Adliye'ye yürüyoruz!

Referandumda yargılansınlar dedik:

12 Eylül generalleri

yargılanıyor

12 eylül 2008 - İstanbul - Fotoğraf: Emre Tüngü

İçişleri Bakanı
istifa!

Devletin Kürt politikasını
eleştiren herkesi terörist
ilan eden, “Hepiniz
Ermenisiniz hepiniz piçsi-
niz” ırkçı pankartlarının
önünde soykırımı savun-
maktan çekinmeyen
İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin yine nefret dolu bir
açıklama yaptı. Yine
BDP’yi hedef alarak şöyle
konuştu: “Birilerinin kita-
bı, birilerinin bayramı
öldürmekten yanaysa da
şu bilinsin ki; 75 milyon
vakur ve sessiz yığının
silahına da gerek yok,
yumruğuna da gerek yok,
sadece birer tükürüğü o 75
bin haini yok etmeye yeter
ve yetecektir."

Bu sözler devletin yeni
diye sunduğu “stratejinin”
hiç de yeni olmadığının
açık bir kanıtı. İçişleri
Bakanı, geçen yıl ki seçim-
lerde BDP’nin 2 milyon
700 bin oy aldığını, BDP
ve PKK’yi destekleyenlerin
sayısının bu rakamın en az
iki katı olduğunu unuttur-
mak istiyor. Daha da
önemlisi devletin 28 yıldır
dayattığı çözümsüzlüğü
bugün de tekrarlayarak
büyük bir savaşı kışkırtı-
yor. 

İçişleri Bakanı istifaya
zorlanmalıdır.  Tehditle,
savaşla Kürt sorunu çözü-
lemez. İdris Naim Şahin
gibiler konuştukça kan
akmaya devam edecek.



DSiP’e katılın.tr

Doğan Tarkan
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Barış olmadan
özgürlük yok
Bu yıl Newroz kana bulandı.

Hemen her yerde kutlamalar
yasaklandı. Buna rağmen gös-
teriler gerçekleşti.

Birçok Kürt şehrinde halk
barikatları aşarak polisi etki-
siz hale getirdi ve alanları dol-
durdu.

Newroz kutlaması yapılan
her yerde polis ve asker saldır-
dı. İnsanlar öldü, yaralandı.
Çok sayıda gösterici tutuklan-
dı.

Ahmet Türk, bir polis tarafın-
dan atılan yumrukla hastane-
lik edilirken, Vali saldırıya
uğrayan 70 yaşındaki siyaset-
çiye yalancı dedi. Aslında
Türk seçilmiş bir hedefti, Kürt
hareketinin en önde gelen söz-
cülerinden birisine yumruk
atılması ve ardından özür dile-
neceğine yalancı denmesi
belli ki belirlenmiş bir politi-
kanın ürünü.

Yasaklara rağmen Newroz
gösterileri kitlesel oldu. AKP
hükümeti, Newroz’un Kürt
halkı tarafından kutlanmasına
engel olamadı.

Newroz bitti ama hükümetin
saldırısı bitmedi. Tutuklama-
lar devam ederken Özgür
Gündem yasaklandı.
Matbaaya gelen polis gazeteye
baskı sırasında el koydu.
Özgür Gündem’e 1 ay  yayın
yasağı geldi.

Yeni strateji
Bütün bu gelişmeler olurken

bazı hükümet sözcüleri Kürt
sorunu için yeni bir strateji

uygulanacağını söylemeye
başladılar. Sanki yeni bir “açı-
lım” havası estirildi.

Ancak Newroz çatışmaları ve
Özgür Gündem’in yasaklan-
ması yeni “açılımın” nasıl ola-
cağını çıplak bir biçimde gös-
terdi. Yeni strateji aslında
Türk devletinin Kürtlere karşı
yıllardır uyguladığı baskı,
zulüm ve inkar politikasından
başka birşey değil. Newroz'a
yasakla uygulanmaya başla-
nan "yeni strateji"nin  bir haf-
talık bilançosu bunu kanıtlı-
yor: Çatışmalarda 6 polis, 1
korucu, 15 asker, 15’i kadın 25
PKK’li öldü. 

Barış için özgürlük şart
Kürt halkı barış istiyor.

Türklerin de büyük bir kesimi
barış istiyor. Yaratılmak iste-
nen bütün havaya rağmen
Türklerin çoğunluğu barıştan
yana. Kimse, özellikle de yok-
sul halk savaşın devam etme-
sini istemiyor. İstenen eşit,
adil bir barış.

Böyle bir barış ortamına ula-
şabilmek için bugünden atıl-
masıgereken adımlar belli.

Her şeyden önce görüşmeler
yeniden başlamalıdır. Kürt
hareketi bu konuda elini uzat-
maktadır. Görüşmelerde Kürt
hareketini kimin temsil edece-

ği bellidir. Görüşmecinin kim-
ler olacağı ise önemli değildir.
Daha önemli olan barışın
temellerinin nereye oturacağı-
dır.

Kürt halkının temel talebi
Kürt kimliğinin tanınmasıdır,
bu tanınmanın  yasal olarak
garantiye alınmasıdır, yani
anayasada Kürt kimliği, Türk
kimliği gibi yer almalıdır.

Anayasanın değişmez denen-
maddeleri değişmeli ve yeni-
den yazılmalıdır.

Koşullar değişmelidir
Devlet yetkilileri de, hükü-

met de biliyor ki Kürt tarafı
için Abdullah Öcalan önder-
liktir. Onun onayı olmadan
anlaşma mümkün değildir.
Ayrıca geçmiş pratik kanıtla-
mıştır ki Öcalan, koşulları
uygun olursa görüşmeleri hız-
landırma yeteneğine sahiptir.

Bu durumda Öcalan’ın
görüşmeleri özgürce sürdüre-
bilmesi için gerekli koşulalrın
yaratılması şimdiki tecrit
koşullarına son verilmesi son
derece önemlidir. Hemen atıl-
ması mümkün olan adımlar:
� KCK tutuklularının serbest

bırakılması
� Operasyonların durdurul-

ması
� Kürtçe eğitimin başlaması
� Geniş kapsamlı bir politik

affın çıkarılması ve Kürt hare-
ketinin bütün unsurlarının
istedikleri takdirde politikaya
katılmalarına olanak sağlan-
ması.

Özgür Gündem
yine kapatıldı

Hükümetin kimi üyeleri-
nin Kürt sorununda “yeni”
strateji ilan ettikleri gün-
lerde Özgür Gündem gaze-
tesi 1 ay süre ile yasaklan-
dı. Son sayısı basıldığı
matbaaya gelen polisler
tarafından toplatıldı.

Özgür Gündem ilk defa
yasaklanmıyor. Bugüne
kadar defalarca kapatıldı,
toplatıldı. Binası yakıldı,
çalışanları tutuklandı.

Bugün hapishanelerde
100 gazeteci var. Bunların
13’ü Özgür Gündem çalışa-
nı, 30’u Dicle haber Ajansı
(DİHA) ve 16’sı ise Azadiya
Welat çalışanı. Tutuklu 49
gazeteci Kürt medyası çalı-
şanı.

Ancak bütün baskılara
rağmen Kürt özgürlük
harekletinin sesini kısmak
mümkün olmuyor. Özgür
Gündem’in kapatılması
üzerine  Günlük gazetesi
“Enes’in katili nerede?”
başlığı ile yayına başladı.

Press film gösterisi
6 Nisan’da İstanbul’da

Antikapitalist Öğrenciler
90’larda Özgür Gündem’e
yapılanları çarpıcı bir
şekilde anlatan Press filmi-
ni topluca izleyecek.

Filmden önce yasaklanan
Özgür Gündem’in yerine
çıkan Günlük gazetesini
topluca satacaklar.

Japonya nükleer
santralden vazgeçiyor

Fukuşima Nükleer
Santrali’ndeki kazadan sonra
Japon’ya halkının isteğini
benimseyerek ülkedeki tüm
nükleer enerji santrallerini
kapatıyor.

Fukuşima kazasından önce
Japonya’da 54 santral çalış-
maktaydı ve şu anda bunlar-
dan sadece bir tanesi çalışı-

yor. O da 5 Mayıs günü kapatı-
lacak. Kapatılan santrallerde
yapılan sarsıntı testleri bunla-
rın yeterince güvenli olmadığı-
nı da ortaya çıkardı.

Şimdi sıra Türkiye’de.
AKP Akkuyu ve Sinop’ta

santral açmak yerine halkın
istediği yönce enerji verimlili-
ği ve alternatif enerji kaynak-
larına yatırım yapmalı.

Nükleer hem tehlikeli hem
de pahalı.

Hitlerli reklam, ırkçılık
ve soykırım

Son günlerde TV’de Hitler’in
ağzından köpük saçan bir
konuşmasıyla erkek şampuanı
tanıtan bir reklam çıktı.

Hitler gibi insanlık suçları
işlemiş, soykırım planlamış ve
uygulamış bir faşistin bir rek-
lamda kullanılması en basit
tabirle ırkçılık.

Irkçılık karşıtlarının ve

Yahudi örgütlerinin tepkisiyle
ile şirket reklamı kaldırdı.

Hitler’in ırkçı fikirlerini
anlattığı ve Almanya’da Nazi
rejiminin üzerinde temellendi-
ği Kavgam kitabı da
Türkiye’de açıkça satılıyor.
Oysabu kitap nefret söylemine
sahip ve ırkçı. Yasaklanması
gerekir. Onu okuyacak genç
insanların böylesi ırkçı düşün-
celerden korunması gerekir.

Dünyanın hiç bir yerinde
Hitler reklam objesi olamaz.

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak
Taksim’de Özgür Gündem satarken

Suriye’de halk
ayaklanması
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ABD Devlet Başkanı BaraCk
Obama ile Başbakan Tayyip
Erdoğan Güney Kore’nin baş-
kenti Seul’de buluştu.
Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya
göre Obama ile Kürt sorunu ve
Kıbrıs’ın yanı sıra Suriye’yi de
konuşmuşlar. Tabii Erdoğan
Obama’dan Ermeni soykırımı
konusunda da “anlayış” iste-
miş.

Görüşmeden sonra Erdoğan
Suriye’deki gelişmelere seyirci
kalamayacaklarını açıkladı.
Erdoğan’ın açıklamaları
Suriye’ye bir askeri müdahale
olacağı kanısını oluşturuyor.

ABD ve Türkiye’nin yaptığı
“insani” müdahalelerin sonuç-
larını herkes biliyor:
� Irak: Bu ülke ABD-İngiltere işgalinden sonra harabeye

döndü. İç savaş koşulları hala sürüyor ve Irak bugün Şiiler-
le Sunniler arasında bölünme koşullarına hızla yaklaşıyor.
İnsan kaybı ise hesaplanamayacak kadar çok.
� Libya: Bu ülkede ayaklanan halka karşı o günlerde

ülkenin diktatörü olan Kaddafi’ni  ordu birliklerini kullan-
masını bahane ederek başlayan NATO müdahalesi 20 bine
yakın Libyalının ölümüne neden oldu.
� Afganistan: “İnsani amaçlarla” saldırıya uğrayan ve

işgal edilen Afganistan’da da durum açık. İktidara getirilen
kukla hükümet bile NATO kuvvetlerinin bir an önce çekil-
mesini istiyor. Sivil halkın verdiği kayıpların yanı sıra NATO
kuvvetleri de Afganistan’da ağır kayıplar verdi ve
Afganistan’da askeri olan ülkelerde askerlerin geri çekilme-
si için güçlü hareketker var.
� Kıbrıs: Bir de Türkiye’nin “insani amaçlı, Kıbrıs Barış

Harekatı” var. Türk ordusu ülkeyi fiilen ikiye böldü ve hem
bu bölünme hem de Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs’taki işga-
li sürüyor.

Suriye’ye müdahale mümkün mü?
Suriye’ye gelince, Esad’ın kendi halkına uyguladığı şiddet

çok büyük. Bir yıl içinde 10 bine yakın muhalif gösterilerde,
bombardımanlarla ve işkencehanelerde öldürüldü. Esad
ordusu kentleri tanklarla bombalıyor fakat bütün  bu baskı-
ya rağmen direnişi, mücadeleyi, karşı koyuşu sona erdire-
miyor.

Bir dış müdahale Libya’da olduğu gibi sadece halkın
mücadelesine zarar verir. Aşağıdan bir hareketin gelişip,
güç kazanmasına engel olur. Esad ve çevresindeki çete belki
iktidardan uzaklaştırılır ama yerlerine gene benzeri unsur-
lar geçer. Halkın istediği değişim gerçekleşmez.

Müdahale mümkün mü?
Seul’de Obama-Erdoğan görüşmesinden hemen sonra eski

BM Genel Sekreteri Kofi Annan Şam’da yaptığı görüşmele-
rin sonucunda oluşturduğu 6 maddelik planı önce Rus yet-
kililere, ardından da Çin yetkililerine anlattı.

Rus ve Çin yetkilileri Suriye’deki taraflara (Esad çetesine
ve muhaliflere) Annan planına uymaları çağrısı yaptı.

Bu çağrılar üzerine önce hükümet, ardından da muhalefet
Annan planını kabul ettiklerini açıkladı.

Böylece Esad savunucularının bir silahı daha düştü. Rusya
ve Çin, Esad’a “anlaş” dedi, Esad da anlaşmaya hazır oldu-
ğunu söyledi.

Bir dış müdahale hala bir olasılık olmasına rağmen olduk-
ça zor. Birincisi ABD’nin Irak ve Afganistan’dan sonra
Suriye’ye ya da bir başka ülkeye müdahale edecek gücü ve
isteği yok. İkincisi, Suriye’ye müdahale hızla bir bölgesel
savaşa dönüşür ki bu ABD’nin müdahale isteğini daha fazla
kırmaktadır.

Suriye’de en olası gelişme Esad’ın baskılara dayanamaya-
rak yerini kendi çevresinden birisine bırakması ya da bir iç
savaşın sonunda bacağından sürüklenerek iktidardan al
aşağı edilmesi olabilir.

Dikkat!
İnsani yardım
tehlikesi...
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Darbecinin sonu yargılanmaktır
Parmağını sallayarak halkı

tehdit eden eski genelkurmay
başkanı İlker Başbuğ tutuklu
olduğu Silivri’de ilk kez hâkim
karşısına çıkarken tedirgin ve
hüzünlüydü.

Avukatı aracılığıyla iki şekil-
de bu yargılamadan kurtul-
mak istedi: Genelkurmay
Başkanı olduğu için sivil mah-
kemede değil Yüce Divan’da
yargılanmak, bu da olmuyorsa
suç Ankara’da işlendiği için
orada yargılanmak ve muhte-
melen kendi lehine karar aldı-
rabilecek bir mahkeme heyeti
bulmak.

Mahkeme ikisini de redde-
derken Yargıtay’ın Yüce Divan
isteğini geçersiz kılan kararını
ve Başbuğ ile Ergenekon
sanıkları arasındaki ilişkiyi
gösterdi.

Yargılamanın ikinci günü ise
İlker Başbuğ keyfi bir şekilde
duruşma salonunu terk etti.
Duramazdı, çünkü suç işledi-
ğini gösteren hakkındaki bazı
telefon görüşmeleri dinletili-
yordu. “Savunma yapmayaca-
ğım” dese de basına mesaj
vermeye çalışsa da o yenilmiş-
ti.

Dünün tehditkâr generali git-
miş yerine işlediği suçu bilip

de hukukun açıklarından
yaralanıp kurtulmak isteyen
bir suçlu gelmişti.

Bunu biz başardık. Darbe
karşıtları başardı. Onun teh-
ditlerine “çeneni kapa” diye-
rek on binlerce insan başardı.

Başbuğ’un ilk duruşmasında
dikkat çeken bir başka nokta
ise emekli maaşıydı. Bir işçi
emeklisi ayda 896 lira maaş
alıyor. Tutuklu genelkurmay
başkanı ise her ay 7 bin lira
emekli maaşı alıyor. Kira geliri
olduğunu da belirtmiş.
Tutuklanmasaydı muhtemel
büyük şirketlerden birinde
danışman olarak görev alacak
maaşını ikiye hatta üçe katla-
yabilecekti.

Askeri vesayetin geriletilmesi
için mücadele bir sınıf müca-
delesidir.

AKP’nin 4+4+4 yasa teklifi,
eğitimde birikmiş sorunları
çözmediği gibi birçok yeni
sorunu da beraberinde getiri-
yor.

4+4+4 yasalaşırsa:
� Paralı eğitimi zaten karşı-

layamayan yoksullar çocukla-
rını açık öğretimde okutmayı
tercih edecek. Ucuz iş gücü
olarak çocuk emeğinin sömü-
rüsü yaygınlaşacak.
� Kız çocuklarını okula gön-

dermeme ve evlendirme eğili-
mi güç kazanacak.
� Okul öncesi eğitim zorun-

lu eğitimin bir parçası olmaya-
cak. Devlet “masraftan” kurtu-
lurken çocukların gelişmesi
için gerekli olan okul öncesi
eğitim desteklenmeyecek.
� 4+4+4 eğitimin acil sorun-

larına çözüm getirmediği gibi
bütünüyle piyasanın ihtiyaçla-
rını karşılamaya dönük bir
değişiklik. Eğitimin kalitesi de
okullaşma oranı da artmaya-
cak.

Çözülmesi gereken acil
sorunlar ise olduğu gibi bıra-
kılıyor. Bunlar.
� Bilimsel, yaratıcı, geliştiri-

ci, hayatla bağı olan bir eğitim
sistemi hayata geçirilmiyor.
� Türk eğitim sisteminin

ırkçı, milliyetçi, ayrımcı ve
militarist içeriği değiştirilmi-
yor.

� Kürtçe anadilde eğitim
hayata geçirilmiyor.
� Alevilerin zorunlu din der-

sine itirazları giderilmiyor.
� Eğitim bir kazanç kapısı

olmaktan, çocuklar rekabete
itilmekten kurtarılmıyor. 
� Devlet eğitime daha fazla

kaynak ayırmadığı gibi yaptığı
düşük harcamaları da kesinti-
ye uğratmak istiyor.

4+4+4 yasalaşmamalı. Eğitim
sistemi baştan aşağı değişme-
li. 

CHP ve kemalistler
neyin peşinde?

4+4+4 yasa teklifi öylesine

berbat ki paralı eğitime ve
okul müfredatının ırkçı-milli-
yetçi-militarist içeriğine itiraz
etmeyen CHP’ye gün doğdu.

Tıpkı 2007’deki Cumhuriyet
mitinginde olduğu gibi bu kez
de Tandoğan Meydanı bayrak
sallayan Kemalistler tarafın-
dan dolduruldu. 

Katılım azdı, elbette başarılı
olamadılar. Ancak tek derdi
90 yıllık rejimin korunması
olan CHP’ye hükümet tarafın-
dan sokağa çıkacak bir kanal
açıldı.

4+4+4’e karşıyız. Ancak asla
CHP ve kemalist güruhla yan
yana düşmemeliyiz. 

Onların derdi darbecileri kur-
tarmak için yığınları “şeriat
geliyor” korkusuyla ürküterek
harekete geçirmektir. “Şeriat
korkusu” yaratmak artık pek
tutmadığı için CHP solcumsu
bir dil kullanarak giriştiği
hareketi meşrulaştırmak isti-
yor.
� DSİP ise eğitimin siste-

min baştan aşağı değişme-
sini istiyor. Mesele sadece
din eğitimi değildir. Mesele
eğitimin piyasa kapitaliz-
minin ihtiyaçları doğrultu-
sunda belirlenmesi ve en
başta Kürtçe eğitime hala
izin verilmiyor olmasıdır.
Biz halk için bilimsel, para-
sız, eşit eğitim hakkını
savunuyoruz.

4+4+4 yasalaşmamalı

Darbeciler ve
bombalar

Balyoz davası sanığı emekli
orgeneral Ergin Saygun, ken-
disinin HSBC ve Sinagog
bombalamalarıyla ilgili ola-
rakı mahkemede şunları söy-
ledi: “Bizi terör örgütleri ile
ilişkilendirmeye çalışanlar,
bu konularda gazetelerde
haberler yapanlar, buradaki
vatan evlatlarını Kandil ve

İmralı'nın emrinden çıkma-
yan BDP ile karıştırıyorlar.
Siz bizi BDP mi sandınız? Bu
iddialar varsayımdır, temel-
sizdir."

Darbeci orgeneral, hapisten
Kürt sorununun çözümünü
engellemeye çalışıyor. Kürt
düşmanlığı yapıyor. BDP’yi
ve onla müzakere yürütebile-
ceğini söyleyen hükümeti
tehdit ediyor. Tutuklu orge-
neral haklı olabilir mi? TSK

mensupları bomba attırmaz
mı? Emekli Korgeneral Altay
Tokat, 2005’te Şemdinli’de
Umut  Kitapevi’nin bomba-
lanmasını şöyle yorumlamış-
tı: "Benim zamanımda ben
de bir-iki kritik noktaya
bomba attırdım." Demek ki
vesayet rejiminin bekçileri
kendi iktidarlarını korumak
için sağa sola bomba attırıp
bunu başkalarının üzerine
yıkmaktan çekinmiyor.
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12 Eylül davası tarihi değil
bugünümüzü ve geleceğimizi
belirleyecek ölçüde güncel bir
hesaplaşmadır. 32 yıl boyunca
toplumsal muhalefetin gerçek-
leşmesi için mücadele ettiği 12
Eylül davası sosyalistler,
demokratlar, özgürlük isteyen
herkesin eliyle elde edilmiş
büyük bir kazanımdır.

2003’ten bu yana birçok kez
darbe girişiminde bulunan,

kanlı planlar yapan ve hayata
geçiren, halka karşı açık bir
savaş yürüten Ergenekon çete-
sine karşı on binlerce insan
sokaklara dökülmeseydi,
Ergenekon soruşturmalarını
sahiplenmeseydi, 12 Eylül
referandumu dahi mümkün
olmazdı.

Biz DSİP üyeleri Ergenekon’a
karşı mücadelenin başını çek-
tik. Demokrasi güçleriyle

omuza omuza darbecilere
karşı direnişi örgütledik.
Darbelere Karşı 70 Milyon
Adım Koalisyonu’nun bir par-
çası olarak on binlerce insanın
katıldığı büyük yürüyüşler
düzenledik. “Ergenekon çete-
sinden davacıyız” dedik ve
yaptığımız suç duyurularıyla
Balyoz başta olmak üzere bir-
çok darbe davasını açtırdık. 

12 Eylül referandumunda

“Yetmez ama evet” diyerek
Türkiye tarihinin en büyük ve
etkili siyasi kampanyasını baş-
lattık. “Yetmez ama evet”
diyenler öne çıkmasaydı, dar-
becilere karşı sokağa çıkma-
saydı, böyle bir sonuç da çık-
mazdı. Kenan Evren’in sanık
olarak mahkemeye çıkması
bizim mücadelemizle elde
edilen bir kazanımdır. Bu
mücadele devam edecek.

Dünyanın en
zengin generali

Evren’in darbe arkadaşı
Tahsin Şahinkaya dünyanın
en zengin generali. Milli
Güvenlik Konseyi’nin beş üye-
sinden birisiydi. Emekli Hava
Kuvvetleri Komutanı Tahsin
Şahinkaya demek yolsuzluk
ve vurgun demektir.
� 19 Mart 1976'da Northrop

uçak şirketi, F-16 askeri uçak
alımları için Türkiye'de bazı
yetkililere rüşvet verdiğini
açıkladı. Pek çok ülkede
hükümetlerin başını yiyen bu
skandal, Türkiye'de araştırıl-
madı.
� Yıllarca süren F-16 uçak-

larının ihalesi 1983'de sona
erdi. ABD Kongresinde hak-
kında soruşturma açılan
General Dynamics Şirketi'nin
eski Başkan Yardımcısı
Veliotis, Türkiye'ye 23 milyon
dolar rüşvet verildiğini açıkla-
dı. 
� Şahinkaya'nın adı, ünlü

MİT Raporu'na da girdi:
"Tahsin Şahinkaya, Sarı Avni,
Behçet Cantürk, Dündar Kılıç,
Fahrettin Aslan ile inşaat ve
ihale mafyasıyla ilişkilidir."
� ABD Senatosu Dış İlişkiler

Başkan Yardımcısı'nın verdiği
bilgilere göre Tahsin Şahinka-
ya'nın rüşvet aldığı tarif edili-
yordu. 

� ABD Ankara Büyükelçisi:
12 Eylül darbesi yapıldığı gün,
ABD Başkanı’na ilettiği not:
‘Bizim çocuklar başardı.’
� Halit Narin (Eski TISK baş-
kanı): "Şimdiye kadar işçiler
güldü, şimdi biz güleceğiz."
� Vehbi Koç’un Evren’e mek-
tubundan: 

“Yakalanan anarşistlerin ve
suçluların mahkemeleri uza-
tılmamalı ve cezaları süratle
verilmelidir. Polis teşkilatını
teçhiz edecek ve kuvvetlendi-
recek imkânlar genişletilmeli,
gerekli kanunlar bir an önce
çıkarılmalıdır. Emrinize ama-
deyim.”
� Hürriyet başyazarı
Ertuğrul Özkök: "Oh hayatım
kurtuldu."
� Kenan Evren:

“İdamları imzalarken ellerim
hiç titremedi.”

“Asmayalım da besleyelim
mi?”

“Hak edeni asmazsan bunlar
virüs gibi çoğalırlar, işte o
zaman Atatürk İlke ve
İnkilaplarından kopulur.”

“Pişman değilim. Yine olsa
yine yaparım.”  (2012)

2003’ten bu yana birçok kez darbe girişiminde bulunan, kanlı planlar yapan ve hayata geçiren, cinayet işleyen katliam yapan halka
karşı açık bir savaş yürüten Ergenekon çetesine karşı on binlerce insan sokaklara dökülmeseydi 12 Eylül’ün referandumu dahi
mümkün olmazdı. “Yetmez ama evet” diyenler öne çıkmasaydı, darbecilere karşı sokağa çıkmasaydı, böyle bir sonuç da çıkmazdı.
Kenan Evren’in sanık olarak mahkemeye çıkması bizim mücadelemizle elde edilen bir kazanımdır. Bu mücadele devam edecek.

En şiddetli darbenin davası 4
Nisan günü Ankara’da görüle-
cek. 12 Eylül darbesinin lideri
Kenan Evren ve MGK üyesi
Tahsin Şahinkaya 32 yıl sonra
yaptıklarının hesabını verme-
ye başlayacak.

12 Eylül yargılaması elbette
sembolik. Kenan Evren ve
cuntacıların öldürdükleri
insanlar geri gelmeyecek.
Çekilen onca acıyı, karatılan
hayatları gidermek mümkün
değil. Ancak hesap sormak ve
bir daha böyle bir darbenin
olmamasını sağlamak müm-
kün. 

32 yıl boyunca her fırsatta
cuntanın işlediği suçları savu-
nan Kenan Evren, mahkemeye
sunacağı 160 sayfalık savun-
masında ordunun görevinin
darbe yapmak olduğunu söy-
leyerek bugünün darbecileri-
ne, Ergenekon çetesine yol
göstermekte ve cesaret ver-
mektedir. Cesaretleri mutlaka
kırılmalıdır. 

İşkenceciler hesap
vermeli

Kenan Evren ve Tahsin
Şahinkaya’nın yargılanmasına
da “yetmez ama evet” diyoruz.

Yetmez. Sadece bugün hayatta
olan darbenin iki lideri değil
12 Eylül döneminde baskı,
zulüm, infaz ve işkenceyle
terör estiren tüm devlet görev-
lileri yargılanmalıdır. 

Onların birçoğu suç işlemeye
devam etti. 1990’larda binlerce
faili meçhul cinayetin faili,
onlarca katliamın ve provo-
kasyonun sorumlusu, Kürtlere
karşı kirli savaşı başlatanlar 12
Eylül’le yıldızı parlayan devlet
görevlileriydi. Hepsi yargılan-
malı, işledikleri tüm suçların
hesabını vermeli artık.

Darbe para babaları için
yapıldı

Evren ve Şahinkaya yetmez.
12 Eylül darbesini kışkırtanlar
ve yaptıranlar da yargılanma-
lıdır. Onlar Türkiye işçi sınıfı-
nın ve halklarının kanını
emenlerdir. TÜSİAD, TİSK,
TOBB gibi sermaye örgütleriy-
le darbe çağrısı yapan para
babalarıdır.

Generaller onlar için darbe
yaptı, onlar istediği için müca-
deleci sendikalar kapatıldı,
grevler yasaklandı, işçiler
hapse atıldı.

Kenan Evren ve arkadaşları

Türk burjuvazisinin ekonomik
saldırı programını hayata
geçirdi.

Türkiye’nin en zenginleri Koç
ailesi başta olmak üzere dar-

beyi kışkırtan, yaptıran ve 12
Eylül düzeninin bugüne kadar
yaşamasını sağlayan burjuva-
lar hesap vermelidir.

Ne demişlerdi?

12 Eylül’ün yargılanmasını kimler sağladı?

12 Eylül davası genişlemeli

Tüm suçlular
yargılanmalı
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