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Tüm darbeciler yargılansın

Ergenekon
dağıtılsın
Darbeci generaller yargılanmaya başladı.
Yaptıklarının ve planladıklarının hesabını verecekler. Halk
iki yakalarına yapıştı.
12 Eylül’ü gerçekleştiren
generallerle 28 Şubat’ta muhtıra veren generaller, 2003 ile
2010 arasında 5 kez darbe girişimi ve çeşitli darbe planları
yapan komutanlar halkın düşmanıdır.
Yaptıkları darbeler ve kanlı
planlarla halkın iradesini çiğnemişlerdir.
Günümüzün darbe planlayıcıları, Ergenekoncular ise 12
Eylül’ün planlarını, uygulamalarını kendilerine rehber edinmişler.
12 Eylül darbesine zemin
hazırlamak için yapılan
katliam, suikast ve provokasyonları örnek aldılar.
12 Eylül davası gibi
Ergenekon soruşturması da
sonuna kadar gitmelidir.
Darbe yapmaya kalkan ya da
darbe planı yapan herkes yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bir daha asla!

YETMEZ AMA EVET DEDİK , HAKLI ÇIKTIK
Darbenin 30. yıldönümünde yapılan referandumda sandıktan 'hayır' çıksaydı katil Evren'e
yargı dokunulmazlığı veren geçici 15. madde
yerinde duracak 12 Eylül davası açılmayacaktı.

12 Eylül'ün generallerini yargı yolunu 'yetmez
ama evet' diyenler açtı. Biz haklı çıktık!
Zamanaşımı yok yargılanacaklar" dedik yargılanıyorlar.

Darbeye zemin
hazırlamak için
bunları yaptılar:
 Taksim’de 1 Mayıs
gösterisine ateş açıldı.
34 kişi öldü.
16 Mart 1978’de
İstanbul Üniversitesinde
öğrencilere bomba atıldı. 5 ölü, 47 yaralı…
17 Mart 1978’de
kontrgerillayı soruşturan Savcı Doğan Öz
öldürüldü.
 19-26 Aralık 1978’de
Maraş’ta bir sinemaya
koyulan bombanın patlatılması ile başlayan
olaylarda 150 Alevi katledildi.
 3 Eylül 1978’de
Sivas’ta çocukların kavgasından çıkartılan
olaylar sonrası 2 Alevi
kadın ateşli silahla
öldürüldü.
9 Ekim 1978’de
Ankara Bahçelievler’deki öğrenci evi ülkücüler tarafından basıldı. 7
öğrenci boğularak öldürüldü.
1 Şubat 1979’da gazeteci Abdi İpekçi ülkücü
faşistler tarafından
öldürüldü.
 4 Temmuz 1980’de
Çorum’da “cami bombalandı” söylentisi üzerine
Sünniler Alevilere karşı
kışkırtıldı. 26 ölü, 100
kayıp.
 12 Eylül iddianamesinde tüm bu olayların
Genelkurmay’a bağlı
Özel Harp Dairesi tarafından planlanıp uygulandığı tespiti yapılıyor,
Evren ve Şahinkaya bu
insanlık suçlarından
dolayı da yargılanıyor.
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Halka balyoz indirmeye kalkanların sonu
Ergenekon ve darbe soruşturmaları arasında en önemlisi
olan Balyoz darbe planı davasında sona gelindi. Savcılık
“eksik darbe” yani başarısız
darbe girişiminde bulunan
250’si tutuklu 365 sanık için 15
ila 20 yıl hapis cezası istedi.
Darbeciler eğer suçlu bulunursa başta muvazzaf 92 amiral
ve generalin rütbeleri sökülecek, er durumuna getirilecek.
2003’te hazırlanıp devreye
sokulan Balyoz Darbe Planı
2010’da bizzat ordunun hazırladığı belge ve ses kayıtlarının
Taraf gazetesine sızdırılmasıyla açığa çıkmıştı.

Aleviler
öfkeli
Geçen hafta İstanbul’da
toplanan on binlerce Alevi,
5 firari sanık hakkında
süren 19 yıllık Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğratılmasını protesto
etti. Ondan iki gün önce
büyük tepkilerin ardından
katliam davasının yeniden
açılacağı duyurulmuştu.
Başbakan’ın zamanaşımı
kararına “hayırlı olsun”
demesi ve daha önce ceza
alan katliam sanıklarını
savunur sözler etmesi gibi
bir dizi olay öfkeyi ve gerilimi artırıyor.
 Adıyaman, Antep ve
İzmir’de Alevilerin evlerinin
tıpkı 1979 Maraş katliamı
öncesinde olduğu gibi
boyayla işaretlenmesi tedirginlik yaratmıştı. İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin ise
bunu çocukların işi olarak
göstermişti. Failler hala
bulunamadı.
 4+4+4 ile eğitimde yeni
bir sisteme geçirilirken Alevilerin zorunlu din derslerinin kaldırılması, din kültürü müfredatında Aleviliğin
de yer alması talepleri hiçe
sayıldı. Erdoğan’ın “dindar
nesiller yetiştireceğiz” sözünün üzerine gelen bu değişiklik Alevi toplumunu
daha da öfkelendirdi.
Cemevleri’nin ibadethane sayılması konusunda
adım bir türlü atılmadı.
 İstanbul’da Yenikent Pir
Sultan Abdal Cemevi,
CHP’li Avcılar Belediyesi
tarafından 6. kez basıldı.
İçerdekiler darp edilirken
belediye ibadethanin kapısını kırdı ve yıkmak istiyor.
19 yıl sonra yeniden açılan
Sivas katliamı davasında
gerçek failler ve tüm katiller
yargılanıp cezalandırılmadan adalet yerini bulmaz.
Alevilerin dini ve kültürel
hakları tanınmadan özgürlük gelmez.

Camileri bombalamak, KürtTürk çatışması çıkartmak,
Yunanistan’la savaş çıkartmak
gerekirse kendi savaş uçağını
düşürmek, Kürt illerinde İsrail
tipi müdahalede bulunmak ve
darbeye direnenleri stadlara
toplamak gibi bir çok korkunç
adımı içeren plana karşı binlerce insan sokağa dökülmüştü.
Darbelere Karşı 70 Milyon
aktivistleri ve DSİP üyelerinin
yaptığı suç duyuruları ve
eylemlerin ardından dava açılmış ve darbe girişimine katılan TSK’nın generallerinin
yüzde 15’i tutuklanmıştı.

Balyoz darbecilerine 20 yıl
cezaya yetmez ama evet diyoruz. Ancak bu davanın genişletilmesini istiyoruz:

Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kýzýlay

 Darbe sonrası göreve getirilecek hükümetin üyeleri,
faydalanılacak medya mensupları ve siviller de yargılanmalıdır.

Ýstanbul:
Kadýköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rýza Paþa Çýkmazý,
No: 10, Kat: 3, D. 6, Kadýköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdað Cd, Çakýroðlu Ýþhaný, A
Blok, No: 202, Kat: 3, D. 113,
Sondurak, Ümraniye

 Balyoz darbecileri tarafından fişlenen Hrant Dink’in
öldürülmesi ve Malatya Zirve
katliamı başta olmak üzere
2003-2007 arası gerçekleşen
Ergenekon eylemlerinin tümü
bu davada soruşturmalıdır.

Beyoðlu: 0555-423 74 07
Ýstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2,
Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakýrköy: 0532-713 54 52
Þiþli: 0536-971 69 78

AKP’den emekçilere
kazık üstüne kazık
Ücretlerde hiçbir artış olmazken elektrik ortalama yüzde
8,1, doğal gaz yüzde 18.72 oranında zamlandı. Fahiş zamları
kış sonuna getiren hükümetin
Enerji Bakanı Taner Yıldız
zamdan hiç hoşlanmadığını
söyledi. Sen gel de bu zam
hakkında ne hissettiğini halka
sor.
Elektrik zammının faturası
yine emekçilere kesildi.
Ortalama zam yüzde 8,1 olsa
da haneler elektrik faturalarını yüzde 9,26 daha fazla ödeyecek. Yani kilovatsaat başına
32 bin 515 kuruş. Zam sanayiye
yani patronlara yüzde 8,71 (ile
26 bin 672 kuruş), işletme
sahiplerine ise yüzde 4,33 (ile

33 bin 253) oranında yansıtıldı. Toplam vergi gelirinin
yüzde 60’tan fazlasını ödeyen
emekçiler elektrikte yine
soyuldu.
Doğalgaza yapılan zam ise
elektriğin acısını unutturacak
derecede ağır geldi. Artık
doğal gaz faturalarını yüzde
18,72 daha fazla ödeyeceğimizi
açıklayan Enerji Bakanı Taner
Yıldız, bunu döviz kurlarındaki değişime ve petrol hammaddesi fiyatlarındaki artışa
bağlayarak “elimizde değil”
şeklinde gerekçelendirdi.
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi
düşük maliyetli ve küresel
ekonominin dalgalanmalarıyla belirlenmeyen yenilenebilir

DSiP
örgütleri

enerjiye yatırım yapmayan
hükümet petrol ve petrol
ürünü doğal gazı tüketmekte
ısrar ediyor.
Doğal gaz fiyatına yapılan
zammın bir diğer sonucu önümüzdeki yıl kömür tüketiminin daha da artacak olması.
Milyonlarca emekçi kalitesiz
ısınma ya da soğukta oturmaya mahkum edilirken küresel
ısınmaya katkı konusunda
rekor kıran Türkiye kapitalizmi iklim felaketlerini hızlandıracak.
Bir güneş ve rüzgar ülkesinde yaşayanların el yakan faturalar ödemesi zorunluluk
değil, AKP hükümetinin bir
tercihidir.

Kartal: 0536-432 92 27
Ýzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kýbrýs Þehitleri Cd, 1462. Sk, No:
20, D:1, Alsancak
Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 15, D: 101, Bornova
Karþýyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15
Bursa: 0537 774 47 86
Hacýlar Mh, Konakardý Sk, Petek
Ýþhaný, N.18, Heykel
(Bursa Baro Lokali Üstü)
Akhisar: 0554-327 04 45
Antalya: 0536-335 10 19
Çanakkale: 0554-398 07 11
Edirne: 0534 872 76 69
Ýzmit: 0537-471 19 05

dsip.org.tr
Antikapitalist
Öğrenci
0531 451 62 51

Türkiye, kamu emekçilerine grevli toplu
sözleşme hakkı tanıyan bir dizi uluslararası anlaşmaya
imza atmış durumda.
AKP hükümeti kamu
emekçilerine grev
hakkı vermeyen yeni
bir yasayı meclisten
geçirmeye çalışarak
Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine
uymamaktadır.

Grev hakkı olmadan toplu sözleşme de olmaz
3 milyondan fazla kamu
emekçisini ilgilendiren hükümetin “Toplu Sözleşme Yasa
Tasarısı” bu hafta görüşülmeye başlıyor. Çalışanların grev
hakkı yoksa işverenle pazarlık
gücü de olmuyor. Çalışanların
pazarlık gücü ve kendilerine
dayatılan önerilere karşı bir
yaptırım imkanı olmadan

toplu sözleşme masasına oturması ise daha baştan kaybetmesi anlamına geliyor.
Kamu çalışanı sendikaları
arasında üye sayısı bakımından 3. konfederasyon olan
KESK, grevsiz yasayı sahte
olarak nitelendiriyor.
Yasa mecliste görüşülürken
KESK yine protesto gösterileri

düzenleyecek ve grevli toplu
sözleşmeli sendika hakkının
tanınmasını isteyecek.
Yoksulluk içinde yaşamaya
mahkum edilen kamu emekçilerinin insanca bir yaşam elde
etmesinin yolu bu hakkın
tanınmasından geçiyor.
Grev ve toplu sözleşmelerde
çalışanların önüne konan

bütün yasal engeller kaldırılsın. Sahte değil emekçilerin
haklarını tanıyan ve işverenlere tanınan olağanüstü ayrıcalıklara son veren gerçek bir
sendikalar yasası istiyoruz.
KESK’in protestoları yine polis
terörüyle engellenmemeli,
hükümet yasa tasarısını geri
çekmelidir.

list isci
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Tükürükle yok etmek
30 yıldır gazete okuyan TV izleyen herkes PKK’nin devlet tarafından
yakında yok edileceğini, “teröristlerin” tankla, topla, tüfekle bombayla
imha edileceğini sık sık duymuştur. Yeni bir “açılım” yapan İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin PKK’yi tükürükle yok edeceklerini açıkladı.
Herkes barışı beklerken tükürükle yok etmekten bahseden İdris Naim
şahin istifa etmelidir. Barış için bu şart.

Barışın yolu
“Terörle mücadele siyasetle
müzakere” diyen AKP hükümeti, muhatabının İmralı ya
da Kandil değil BDP olduğunu
söylüyor. BDP de müzakereye
hazır olduğunu açıkladı. Akan
kanın durması için derhal
müzakereler başlamalı.
Hükümet meclisteki muhatabıyla görüşmeli. Ancak devlet
tarafından 1996’dan bu yana
asıl muhatap olduğu kabul
edilen PKK lideri Abdullah
Öcalan müzakerenin bir tarafı
olmadan Türkiye’nin en büyük
sorununun çözümü çok zor.
Geçtiğimiz ay boyunca hükü-

met üyeleriyle BDP arasında
çeşitli görüşmelerin yapıldığı
da medyaya sızdırıldı.
2 milyon 700 bin Kürdün
oyunu almış BDP 4. büyük
siyasi güç. Kürt illerine bakıldığında ise AKP’yi geride bırakan asıl güç. BDP’yi muhatap
kabul ettiğini söyleyen hükümetin 2009’dan bu yana yaptığı “KCK operasyonları” sonucu 6300 BDP üyesi tutuklu.
Tutuklu BDP’lilerin arasında 6
milletvekili, çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclisi
üyesi ile partinin yönetici kadroları bulunuyor. “Siyasetle

müzakere” diyen Erdoğan ve
AKP, ilk iş olarak silahsız
yasal siyaset yapan BDP’lileri
serbest bırakmalı.
Kürt sorununun iki temel
noktasından biri Kürtçe eğitim
ise diğeri Öcalan’ın konumu.
Devlet, hükümet, savaş yanlısı
meclis çoğunluğu ona “teröristbaşı” dese de Öcalan milyonlarca Kürdün lideri.
PKK’nin kalıcı olarak silah
bırakması için Öcalan’ın barış
sürecine katkısı sağlanmalı.
Bu toplumsal gerginliği artırmaz aksine düşürür.

Açlık sınırı 954 TL, yoksulluk sınırı: 3.108 TL
Türk-İş’in yaptığı son araştırmaya göre Türkiye’de açlık
sınırı 954TL, yoksulluk sınırı
ise 3.108 TL. Bu durumda
asgari ücret alan herkes açlık
sınırının altında yaşıyor.
Bugün 10 milyon civarında
olan sigortalı işçilerin yüzde
41.1’i asgari ücret alıyor. Yani
4 milyon insan asgari ücret
alıyor.
Asgari ücretlilerin bakmak
zorunda oldukları aileleri ise
11 milyon civarında. Bu

durumda 15 milyon insan
açlık sınırının altında bir
gelire sahip.
Öte yandan kamuda ve özel
sektörde sayıları giderek
artan sözleşmeli personel ise
çok zaman asgari ücretin de
altında çalıştırılıyor.
Yapılan hesaplara göre
Türkiye nüfusunun yüzde
16.9’u açlık sınırının altında
yaşamaya çalışırken yüzde
18’i de yoksulluk sınırının
altında.

DSiP’e katılın
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Darbeciler
yargılanıyor

Dört önemli yargı olayı arka arkaya geldi. Birincisi Hrant
Dink cinayetinin temyize gönderilmesi. Savcı bu cinayetin
Ergenekon ile ilişkili olduğu da ısrar ediliyor.
Hrant Dink davasında daha önce de Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu’nun verdiği rapor devlet görevlilerinin cinayette payının ve sorumluluklarının olduğuna işaret
etmişti.
İkinci önemli gelişme Balyoz darbe planı davası. Bu davada
250’si tutuklu 365 sanık hakkında ağır hapis cezaları isteniyor ve öyle görülüyor ki sanıklar bu ağır cezaları alacak.
Üçüncü önemli dava eski Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ’un yargılanması. Başbuğ’un bütün itirazlarına rağmen mahkeme davaya devam ediyor ve öyle görülüyor ki
Başbuğ da ağır bir ceza alacak. Bu dava da sanıklar suçları
birbirlerinin üzerine atmaya başladı bile.
Dördüncü ve en önemli dava ise 4 Nisan’daki dava. 12 Eylül
cuntasının hayatta ki iki generali hakkındaki dava.
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılanması ile
Balyoz davasından 365 muvazzaf ve emekli subayın darbe
planladıkları için yargılanması birbirlerini tamamlayan çok
önemli gelişmeler.
Darbe yapmış iki generalin iki kere müebbet hapis cezası
istemiyle yargılanması herkes için örnek olacak bir adım.
12 Eylül’ü gerçekleştiren generallerin ve günümüzde darbe
yapmaya kalkışan generallerin ve diğer subayların yargılanması bir mücadelenin ürünü.
Yüz binlerce insan “Dur de, dur de darbelere dur de” diyerek sayısız kereler yürüdü. Darbelere Karşı 70 Milyon Adım
Koalisyonu defalarca çeşitli kentlerde sokaklara çıkarak
“İlker Başbuğ çeneni kapa” dedi. Ve 12 Eylül referandumunda “Yetmez ama Evet” diyenler askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını, 12 Eylül’ün generallerini koruyan anayasanın geçici 15. maddesinin kalkmasını sağladı.
Bu mücadelelerin bir sonucu olarak darbelere ve darbecilere karşı kazanımlar elde edildi.
Bazı siyasi hareketler ise referandumda “hayır” diyerek 12
Eylül generallerini korudu. Bunlardan birisi de CHP. Ne var
ki CHP 4 Nisan günü başlayacak olan davada müdahil olacağını duyurdu. Yani “hayır” demekle hatalı olduklarını
kabul etmiyorlar ama kazanılan hakkı kullanıyorlar.
Sosyalistler askeri vesayetin kalktığını düşünmüyor. Darbe
tehlikesinin ortadan kalktığını düşünmüyor. Bu nedenle
darbecilere karşı her mevziyi geliştirmek için mücadele
etmeye devam edeceğiz.

Suriye’nin dostları
Geçtiğimiz hafta Suriye’nin Dostları İstanbul’da toplandı.
Düne kadar Esad’ın yanında tutum almış, Esad’ı, Kaddafiyi,
Mübarek ve Bin Ali’yi desteklemiş emperyalist güçler bugün
Suriye’nin Dostları adı altında Esad’a karşı tutum alıyor.
Türkiye’den de bazıları bu tutuma katılıyor. Esad rejimini
antiemperyalist olarak göstermeye çalışan bu politik parti ve
gruplar Esad’ın halkın düşmanı olduğunu gizliyor, Suriye
halkının haklı özgürlük talebine karşı tutum alıyorlar.
Suriye’nin Dostları adı altında yapılacak bir emperyalist
müdahale asıl olarak Suriye’de aşağıdan yükselen devrimci
ayaklanmayı bastıracak ve Esad’ın yerine gene emperyalistlerle iyi geçinecek, Suriye ekonomisini yeni-liberal politikalar ile dünya pazarına bağlayacak bir yönetimin gelmesini
sağlayacaktır.
Sosyalistler kendi halkının katili Esad diktatörlüğüne karşı
Suriye halkının yanında, emperyalist müdahaleye karşı da
yine Suriye halkının yanındadır.
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Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
Protesto hakkı
engellenemez
Geçen hafta 4+4+4 mecliste
görüşülürken KESK’in basın
açıklaması polis terörüyle
engellendi.
Kendisini
ve topluSınırsız
mu doğrudan ilgidüşünce,
lendiren
gösteri ve
buyasaya
karşı
örgütlenme
çıkan bir
özgürlüğü
sendikanın
Ankara’da, Kızılay’da, Güven
Park’ta, meclisin önünde ya
da istediği yerde basın açıklaması yapma, yani demokratik
protesto hakkı vardır.
Protestoları yasaklamak,
eylemcileri biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmak, sendika
üyelerini gözaltına almak,
seyahat özgürlüğünü engellemek zorbalıktır.
AKP kendisinden önceki
tüm hükümetlerin yaptığını
yapıyor, KESK’e saldırıyor.
Toplantı ve gösteri özgürlüğünü sınırlayan her türden
girişim halkın çoğunluğunun
istediği gerçek demokrasinin
engellenmesi demektir.
AKP hükümeti elini sokaklardan, sendikalardan çekmelidir.
Bizlerin ödediği vergiler
biber gazına, daha fazla polis
gücüne harcanmamalıdır.
Sınırsız düşünce, gösteri ve
örgütlenme özgürlüğü,
hemen, şimdi!



Türk çocuğunun değeri=

8-4+4+4-12=0
Başlık sosyolog ve aktivist
Ferhat Kentel’e ait.
Hükümetin eğitimde 4+4+4
sistemine geçişi etrafından
kopan tartışmaları tanımlayan
en iyi formül buydu.
4+4+4 mecliste yasalaşırken
mecliste yumruklar konuştu.
CHP Tandoğan’da fiyasko bir
mitingi yaptı. KESK’lilere
polis saldırdı.
AKP sözcüleri 28 Şubat darbecilerinin 8 yıllık kesintisiz
eğitim dayatmalarına son vermekle övünüyor. Buna karşılık
eğitim sisteminin tüm sorunları olduğu gibi dururken
çocuk işçi emeğinin sömürüsünü ve kız çocuklarının
erken evlendirilmesini teşvik
eden yeni sistem patronlar ve
onların düzeni için yasalaştı.

 Ezberci, rekabetçi, hayattan kopuk, devlete ve özel şirketlere kazanç yaratma alanı
olan eğitim sistemi olduğu
yerde duruyor.
 Eğitim müfredatının milliyetçi, ırkçı, ayrımcı özüne
dokunulmuyor. Andımız adlı
ırkçı yemin hala öğrencilere
okutuluyor.
 Kürt sorununun odağı
olan Kürtçe eğitim konusunda
bir adım yok. Zorunlu din
dersleri sürerken Aleviler asimilasyon ve ayrımcılığa maruz
kalacak.
 Ermeni ve azınlık okulları
Türk yöneticiler tarafından
idare edilmeye, Müslüman
olmayan Türkiyeliler hükümetin o anki hayırseverliğine
muhtaç bırakılmaya devam

ecek.
Ferhat Kentel zorunlu eğitim
sistemini tornaya benzetiyor.
Çok haklı! Yeni nesiller, devlete itaat etsin, eğitim sektörünün patronlarına daha çok
kazandırsın diye tornadan
geçiriliyor.
Eğitimi bir bütün olarak sorgulamak ve değiştirmek kadar
yukarıda saydığımız kronik
sorunları çözecek gerçek
reformlar için mücadele etmeliyiz.
CHP ve 4+4+4’e “Şeriat geliyor” diye bakmamızı önerenler tıpkı AKP gibi zorunlu eğitim sisteminin yarattığı gerçek
sorunların üstünü örtüyor ve
emekçi sınıfları “laik ve dindar” olarak bölerek kitlesel
mücadeleyi engelliyor.

Katiller köşeye sıkışıyor
Hrant Dink’in katledilmesinin 5. yıldönümünde vurulduğu yer olan AGOS gazetesinin
önüne yürüyen 50 bin kişi “Bu
dava böyle bitmez” demişti.
Ermeni olduğu için katledilen
Hrant Dink’in davası bitmiyor,
hatta yeni başlıyor:
 Devleti suçlu ve “ağır”
sorumlu bulan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu tarafından hazırlanan
raporun ortaya koyduğu yeni
delil ve tespitlerini doğruladığını söyleyen Hrant Dink ailesi
avukatları cinayet soruşturmasının genişletilmesi, bir kamu
davasının açılması için savcılığa başvurmuştu.

 Hrant Dink ailesi avukatlarının girişimiyle cinayeti bildiği halde önlemeyen kamu
görevlileri hakkındaki soruşturmanın yıllar sonra canlandığı haberleri geliyor.
 Hakimin “örgüt yok” kararını temyize götüren davanın
savcısı Yargıtay’a gönderdiği
dilekçede “Hrant Dink cinayeti
kusursuz bir Ergenekon eylemidir” tespitini yaptı. Başta
Trabzon Jandarması ve
Emniyeti olmak katillerin nasıl
kollandığı, Trabzon’daki
“hücre” ile Ergenekon arasındaki bağlantıların kanıtlarının
nasıl imha edildiğini anlatarak mahkeme kararının bozul-

masını ve davanın yeniden
görülmesini talep etti.
Gelişmeler 5 yıl boyunca
süren adaletsizliğe karşı aralıksız mücadele sonucu Hrant
Dink cinayeti davasının önünün açılmaya başlandığını
gösteriyor.
Gelişmeler, Hrant Dink’i
Ergenekon öldürmediğini
savunan ve katilleri aklamak
için kampanya yapan ulusalcıkemalist güçlerin gerçek amacını da ortaya kouyor.
Hrant Dink’i Ergenekon çetesi öldürdü. Hükümet, meclis,
yargı katilleri korudu. Katiller
mutlaka hesap verecek.
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1 SORU
1 CEVAP
Darbe kimin
için yapıldı?
Kenan Evren ve adamları
sadece kötü, zalim ve halk
düşmanı oldukları için mi
darbe yaptı? Hayır. 12
Eylül, tıpkı 27 Mayıs, 12
Mart ve 28 Şubat darbeleri
gibi, sayısız darbe girişimi
gibi Türk burjuvazisinin
sömürü düzenini pekiştirmek için yapıldı. Darbe
karşıtları geçen hafta tam
da bu yüzden “Evren yetmez, patronlar da yargılansın” diyerek burjuvazinin savaş örgütü
TÜSİAD’a postallarını iade
etti.
 Türkiye cumhuriyetini
kuran ittihatçı-kemalist
askerler ve bürokratlar
Ermenilerin ve Rumların
mal varlıklarına zorla el
koydu, bu servetin
Müslüman ve Türk ticaret
burjuvazisine devretti.
 Tek parti diktatörlüğünden bugüne devlet
Koçların, Sabancıların,
patronların daha zengin
olması için işçi sınıfına ve
halka karşı baskı uyguladı.
 1960’ların ortasından
itibaren gelişen işçi hareketini 12 Mart darbesiyle
engelleyemediler. DİSK’in
fabrikalara yayılmasını,
grevlerin kazanmasını,
ücretlerin ve hakların
geliştirilmesini durdurmak için darbe yaptılar.
 Kontrgerilla katliamlar yaparken, 1979’da
TÜSİAD gazetelere tam
sayfa ilanlar vererek
“güçlü hükümet” adı
altında darbe kampanyasına başladı.
 12 Eylül darbecilerinin
ilk emirlerinden biri sürmekte olan grevlerin
yasaklanmasıydı. 70’lerin
kitlesel mücadeleci sendikası DİSK’i kapattılar.
Sendikacıları tutukladılar.
32 bin kişiyi işten attırdılar.
 Türkiye'nin en büyük
500 şirketinin 1980 yılında toplam bilanço karları
124 milyar iken, 1984
yılında 655 milyara çıktı.
Ücretlerin 1970’lerdeki
düzeye erişmesi ancak
1991’de mümkün oldu.
Darbeciler patronların
önündeki tüm engelleri
kaldırırken, onların çıkarları doğrultusunda yeniliberalizmi acımasızca
uyguladılar.

