BASINA VE KAMUOYUNA
Bugün, değişik  meslek  örgütlerinin  temsilcileri  olarak, 21 Temmuz 2015 tarihinde Suruç  
Katliamı’nı kınamak  için  basın  açıklaması  yapan  ve  haklarında  Ağrı  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nde
değişik suçlamalar  ile  dava  açılan  arkadaşlarımızla  dayanışma  için  buradayız.  Yaklaşık  6  aydır  
katliam ile ilgili  dava  aydınlatılıp  kamu  vicdanı  ikna  edilmemiş,  katiller  cezalandırılmamışken,  
çoğunluğu  kamu  çalışanı  olan  insanlara  yönelik  açılan, öç  almaya  yönelik  idari  ve  adli  
soruşturmaları  şiddetle  protesto ediyoruz.
Arkadaşlarımız  ne  demişler  ki  bugün  burada  yargılamaya  konu  edilmişlerdir:
-Suruç  Katliamı  aydınlatılsın,  katileri  cezalandırılsın,
-Ülkenin  sokulduğu  ölüm  ve  öldürme  ikliminden çıkarılıp,  barışçıl  ve  demokratik  bir  yaşam  
kurulması  için  çaba  gösterilsin,
-Toplumsal  yaşamın  en  önemli  göstergesi  olan  dayanışma  ruhu  içinde  ülkenin  her  yerinde  acıda  
ortaklaşılsın,
-Ülkeyi  yönetme  iddiasında  olan  ve  bu  katliamın  önlenmesinde  gerekli  tedbirleri  almayan  iktidar
hukukun  az  buçuk  geliştiği  tüm  ülkelerde  olduğu  gibi  hesap  versin,
-Cizre,  Sur,  Nusaybin’de  bodrumlara  sıkışan  ortak  yaşama  arzumuz  dinamitlenmesin,  birkaç  gün  
önce  olan  ve  ülkeyi  Suriye  bataklığına  çekmeyi  planlayan  Ankara’daki bombalamalar olmasın.
Şunu  biliyoruz  ki  eğer  Suruç  Katliamı  engellenseydi  ya da  hızla  soruşturulsaydı  Diyarbakır  İstasyon,  
Ankara  Gar,  Sultanahmet  ve  en  son  gene  Ankara’daki  katliamlar  olmazdı.  Oysa  ‘insan  yaşamını  
savunmak’  ve  ‘ölümler  omasın’ demek  sadece  bugün  burada yargılanan  arkadaşlarımızın  değil  
kendine  insanım  diyen  herkesin  ortak  tutumu  olması  gerektiğini  düşünüyoruz.  
Fransa’da mizah dergisi  Charlie  Hebdo  bombalandığında  tüm  ülke  ve  dünya  tek  ses/tek  yürek  
olarak  acıyı  hissetmiş,  katliamı  kınamış  ve  insanlığın  ortak  vicdanında  bunu  mahkûm  etmiştir.  Oysa  
ülkemizde  bırakın  tüm  yurttaşlar  düzeyinde,  yönetme  iddiasında  olanlar  ayrıştırıcı  ve  acıyı  
yarıştıran  bir  dil  kullanmış  ve  bunu  kınayan  insanlar  hakkında  (bugün  bir  araya  gelmemize  neden  
olduğu  gibi)  hızla dava  açarak  vicdani  ve  ahlaki  olmayan  bir  tutuma  neden  olmuşlardır.
Bugün  burada  yargılanan  arkadaşlarımızın  bir  kısmı  meslek  odası  ve  sendika  yöneticileri  olması  ve  
kamu faaliyetinde yer alıyor  olmalarından  dolayı  aynı  zamanda  haklarında  ‘memuriyetten  çıkarma’  
ceza  istemiyle  idari  soruşturma  yürütülmüştür.  TTB-Ağrı  Tabip  Odası  Başkanı,  SES  yönetici  ve  eş  
başkanları,  TARIM-ORKAM-SEN,  EĞİTİM-SEN  üyesi  olan  arkadaşlarımız  bu  suçlamaya  konu  olan  
dosya  kapsamında  başlangıçta  Ağrı  Valiliği’nin  yürüttüğü  hukuksuz  idari  suçlama  ile  önce  
görevlerinden  uzaklaştırmış,  sonrasında  öç  alma  duygusu  ile  sürdürülen  soruşturma  en  yüksek  
ceza  isteme  kararı  ile  bakanlıklara  gönderilmiştir.  Bu  arkadaşlarımızın  bazıları  haklarında  ceza  
kesinleşip  kamu  hizmetinden  çıkarılmış,  idari  mahkemede  yaptıkları  itirazlar  reddedilmişken,  
çoğunluğu  sağlık  personeli  olan  7  kişinin  dosyası  Sağlık  Bakanlığı  Yüksek  Disiplin Kurulu’nda
görüşülüp  karara  bağlanması  beklenmektedir.

Mevcut  iktidarın  kendine  muhalif  hiçbir  sese  tahammülü  olmadığı  13  yıllık  iktidar  döneminde  
pratikleri  ile  görmekteyiz.  Dönem  dönem  değişik  düşman  grupları  yaratılmış,    adeta  1950’lilerin  
A.B.D’sindeki ‘Mccarty’ciliği  hatırlatır  düzeyde  bir  cadı  avı  başlatıldığını  görüyoruz.  Bu  dönemki  
hedef  gruplarından  birinin de iktidara muhalif olan kamu çalışanları  olduğu  görülüyor.  İktidarın  
değişik  kademelerinde  son  dönem  artan  ‘memur  gece  silahlı  gündüz  külahlı  olmayacak’  şeklinde  
son  derece  yanlı  bir  ifade  ile  kamu  çalışanları  hedef  tahtasına  konulmuş  durumdadır.
17  Şubat  2016 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanan  2016/4  sayılı  Başbakanlık  Genelgesiyle,    muhalif  
olan  herkes  hakkında  terör  örgütlerine  yardım  suçlaması  iddiasıyla  kolayca  disiplin  soruşturması  
başlatılmasının  yolu  açılmaktadır.  Oysa  biliyoruz  ki  çok  sayıda  kamu  çalışanı  ve  işçiler  hakkında  
açılan  yanlı  olan  ve  hukuk  ile  alakası  olmayan  davalar  ile  verilen  uzaklaştırma  ya da  diğer  cezalar  
hukuk  sisteminde  dönmüş,  kişiler  o  dönemlerde  mağdur  edilmiş  ve  idare  bu  anlamda  tazminata  
mahkûm  edilmiştir.  Türkiye’nin  kabul  ettiği  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi  (A.İ.H.S) ve
Uluslararası  Çalışma  Örgütü  (İLO) ilkeleri  daha  geniş  özgürlük  sahası  yaratmıştır.  Bu  özgürlüklerin  
ihlali nedeniyle Anayasa’nın  90. maddesiyle Türkiye’nin  kabul  ettiği  ‘Uluslararası  Yargı’  çalışma  ve  
sendikal hayat ile ilgili ihlallerde başvuran  davacı  lehine  kararlar  vermiştir.  Bu  nedenle  tamamen  po
litik  hesaplarla  gündeme  getirilen,  anti-demokratik  ve  sindirmeye  yönelik  ‘terör  vb.’ genelgelerin
hızla  geri  çekilmesini  talep  ediyoruz.
Arkadaşlarımızın  yargılanacağı  mahkemeden  evrensel  hukukun  gereği  olarak  daha  fazla  mağdur  
olmamaları  için  beraatlerini  istiyoruz.  Ülkeyi  yöneten  zihniyetin  bir  an  önce  mevcut  kutuplaştırıcı  
dilini  terk  etmesini,  kamu  emekçileri  üzerinde  her  tür  örgütlenme  ve  fikir  ifade  etmelerini
engellemeye  yönelik  tutumlarından  vazgeçmeye  çağırıyoruz.
Savaşa  Hayır,  Barış  Hemen  Şimdi!
Yaşasın  örgütlü,  sendikal  mücadelemiz,  yaşasın  dayanışma!
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