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12 Eylül Askeri Darbesi’nin 29. 
yılı Türkiye’nin dört bir yanında 
düzenlenen miting ve yürüyüş-

lerle protesto edilirken, darbecilerin 
yargılanması istendi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, ASMMMO, 
bazı siyasi partiler ve derneklerin yer 
aldığı kitle örgütleri, 12 Eylül 2009 ta-
rihinde öğle saatlerinde Ankara Garı 
önünde toplandı. “12 Eylül darbecileri-
ni birlikte yargılayalım” ve “Anayasa’nın 
geçici 15. maddesi kaldırılsın” pankartı 

12 Eylül Askeri Darbesi 29. yılında protesto edildi…

DARBECİLER
Y A R G I L A N S I N

bir ağızdan darbecilerin yargılanması, 
Anayasa’nın 15. Maddesi’nin kaldırıl-
masını talep edilirken, AKP Hükümeti 
protesto edildi.

“Darbeciler 
Korunuyor”

Ankara’da kurumlar adına ortak açık-
lamayı Devrimci 78’liler Federasyonu 
Başkanı Ruşen Sümbüloğlu yaptı. 
Darbecilerin yanı sıra, AKP Hüküme-
ti’nin darbe düzeninden beslendiğini 
belirten Sümbüloğlu, AKP’nin demok-
rasi karşıtı olduğuna dikkat çekerek, 
darbecilerin korunduğunu ifade etti. 
Şair Ahmet Telli’nin şiirler okuduğu 
mitinge, Grup Günyüzü de ezgileriyle 
katıldı. 

Miting dolayısıyla Sıhhiye Meydanı’na 
çıkan yollar kapatılırken, alınan geniş 
güvenlik önlemleri dikkat çekti.

“Türkiye’nin Aydınlık 
Geleceğinin Önü 
Kesildi”

İstanbul’da da sağanak yağışa 
rağmen, 12 Eylül Askeri Darbesi, 
Kadıköy’de “Gerçek ve Adalet” adıyla 
düzenlenen mitingle protesto edildi. 
Tepe Natilius önünde toplanan ve 
aralarında 78’liler Girişimi, TMMOB, 
İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu’nun da bulunduğu 
grup, 12 Eylül askeri müdahalesini pro-
testo amacıyla pankart açıp sloganlar 
atarak Kadıköy İskele Meydanı’na 
kadar yürüdü.

açan ve ellerinde cuntacılar tarafından 
katledilen yüzlerce kişinin fotoğrafının 
yer aldığı dövizleri taşıyan miting 
katılımcıları, “Darbeciler yargılansın”, 
“Faşizme karşı omuz omuza”, “Fa-
şizme karşı tek yol devrim” sloganları 
eşliğinde Sıhhiye Meydanı’na yürüdü. 
12 Eylül Askeri Darbesi’nin ilan edildiği 
Ankara Radyosu önünde, idam edilen 
ve uzun süre mezarı bulunamayan 
Veysel Güney anısına, Şair Mehmet 
Özer tarafından bir konuşma yapıldı. 
Binlerce kişinin katıldığı mitingde, hep 
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Grup adına açıklama yapan 78’liler 
Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, 
darbecilerin 60’lı 70’li yılların bağım-
sızlıkçı, eşitlikçi, hakkını, hukukunu 
arayan özgürlük ruhunu tasfiye etti-
ğini savunarak, “Böylece Türkiye’nin 
aydınlık geleceğinin önünü kestiniz. 
Sınırsız bir toplumsal tahribat yarat-
tınız. 29 yıl sonrasının çıplak gerçeği 
şu: Demokrasiyi koruma ve kollama 
adına yaptığınız darbeden demokrasi 
çıkmadı. Suçlusunuz, sürekli cezasızlık 
durumu yaratarak adaletten kaçtınız” 
diye konuştu.

12 Eylül darbesinin bedelinin büyük 
olduğunu, sayısız kişinin işkence 
gördüğünü, idam edildiğini hatırla-
tan Can, devrimcilerin düşman gibi 
görüldüğünü söyledi. Aradan geçen 
29 yıla rağmen darbecilerin hala yar-
gılanamadığına dikkat çeken Can, “Biz 

darbecilerin peşindeyiz, yaşatılanların 
ardını bırakmayacağız” dedi. 

Miting, DİSK Genel Başkanı Süley-
man Çelebi, DTP Milletvekili Gülten 
Kışanak, Üniversite Öğretim Üyeleri 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin 
Yeşildere ve direnişteki Sinter işçile-
rinin yaptıkları konuşmaların ardından 
sona erdi.

Evren’in Evine Polis 
Yaklaştırmadı

İzmir’de de Güzelyalı Tansaş önünde 
toplanan yaklaşık 100 kişilik grup 
12 Eylül darbesinin 29’uncu yıl dö-
nümünü protesto etti. Grup, Kenan 
Evren’in Üçkuyular Askeri Lojmanla-
rı’nda bulunan evine doğru, sloganlar 
atarak yürüyüşe geçti. Çevrede geniş 
güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, 

grubun Evren’in evine yaklaşmasına 
izin vermedi. Grup, Üçkuyular Pazar-
yeri’nde basın açıklaması yaparak 
olaysız dağıldı.

Adana’da da 12 Eylül askeri darbesi-
nin yıldönümünde kitle örgütleri, sen-
dikalar, meslek odaları ve çeşitli siyasi 
partiler protesto gösterisi düzenledi. 
Darbe döneminde idam edilenlerin 
fotoğraflarını taşıyan emek ve meslek 
örgütleri yürüyüş yaparak darbecilerin 
yargılanmasını istedi. Yağmura karşın 
5 Ocak Meydanı’nda toplanan emek 
ve meslek örgütleri, atılan sloganlar 
eşliğinde buradan İnönü Parkı’na 
yürüyerek eylemlerine son verdi. 

Antalya, Samsun, Sinop ve Amasya’da 
düzenlenen yürüyüş ve basın açıkla-
malarıyla darbeye olan öfke alanlarda 
dile getirildi.




