MMO Bas›n Aç›klamalar›
GER‹C‹L‹⁄‹N “TERÖRE SEVG‹” VE
“TERÖRE TAPINMASI”NIN YAKIN
DÖNEM DORU⁄U OLAN KARANLIK
2 TEMMUZ KATL‹AMINI UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACA⁄IZ!
Oda Başkanı Emin Koramaz, Sivas Katliamı'nın
yıldönümünde yaptığı basın açıklamasında; “2
Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 37
insanımızın yakılışının 14. yılında, Sivas'ta katledilen
aydınları, sanatçıları, ilericileri sevgi ve saygıyla
anıyoruz” dedi.
Gözlerini kan bürümüş gericiler, bundan 14 yıl önce
2 Temmuz 1993'te Sivas'ta, 35'i aydın, sanatçı,
yurtsever, 37 insanı güvenlik güçlerinin önünde
saatlerce kuşatıp diri diri yakmışlar ve bu vahşeti
kitlesel histeri içinde seyretmişlerdi.
Aydına, sanatçıya, bilim insanına ve ilerici düşünceye
tahammülü olmayan ve onlardan korkan gericilik,
her zaman histerik bir şekilde linçci ve linç özlemcisi
olmuştur.
Sivas katliamı bu özlemin ne ilk ne de son örneği idi.
Özellikle 1960 sonrasının gerici oluşumlarından Kanlı
Pazarlara, Çorum, Maraş, Sivas ve Gazi
katliamlarından aydınlarımızın değişik tarihlerde
öldürülmesine ve son Danıştay katliamı ile
tarihimizdeki bütün karanlık noktalar
aydınlatılmadıkça, gericilik gerçekte geriletilmiş ve
Türkiye temizlenmiş sayılmayacaktır.

Ortaçağ'dan bu yana dini iktisat, siyaset ve toplumsal
yaşamın merkezine koymaya çalışan dinsel gericilik
dünya literatüründe hep lanetlenmiş ve Avrupa'da
100 yıl savaşları ile gerçekleşen katliamlar 17. yüzyılın
kendi karanlığında bile lanetlenmişken, 1993'te daha
12 yaşındaki Koray Kaya'yı ve aydınlarımızı
öldürecek zihniyet bile eğitilememişti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Türkiye
tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler ve biçimler
altında yayılmasını sürdüren gericiliği kendi
karanlığında bir kez daha lanetliyoruz.

İnsanlarımızın, aydınlarımızın katledilmediği,
düşüncenin suç sayılmadığı, düşüncelerinden dolayı
insanların öldürülüp yakılmadığı, çetelerin ve
sömürünün bulunmadığı; eşitlik, özgürlük ve adaletin
egemen olduğu “başka bir Türkiye” özlemi, Sivas
katliamının bu yıldönümü nedeniyle bir kez daha
yükseltilmelidir.

Sivas'ta katledilen aydınları, sanatçıları, ilericileri
katledilişlerinin 14. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin KORAMAZ
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fiubemiz Bas›n Aç›klamalar›

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü

31 Ağustos 2007 Cuma

1 Eylül 1939'da Nazilerin Polonya'yı işgal etmesiyle başlayıp Mayıs 1945'te son bulan dünyanın
en kanlı ve bir o kadar da kirli savaşı olan İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, yani 2.
Dünya Savaşı'nda elli iki milyon insan ölmüş, milyonlarcası yaralanmış ve sakat kalmıştı. Avrupa
kentleri, bir alev topunun içinde adeta yerle bir olmuştu. Bu savaşın başladığı tarih, yani 1 Eylül,
Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.
Biz barışseverler böyle bir günde, geçmişin külleri içindeki acılardan yola çıkarak bu günün ve
geleceğin barış dünyasını kurmak, bir daha aynı acıları yaşamak istemiyoruz.

Üzerinde yaşadığımız coğrafya, kapitalist küreselleşmenin en belirgin bir biçimde yaşandığı
coğrafyadır. Kapı komşumuz Irak'ın işgali, petrol yataklarının ve binlerce yıllık insanlık mirasının
yağmalanması, her gün onlarca insanın öldürülmesi, mezhep kışkırtmaları, bu bölgede 'barışı tesis
edeceklerini söyleyen' ABD tarafından dünyanın gözü önünde sürdürülmektedir.

Kapitalist küreselleşme, yeni bir 'paylaşım dönemini' de yaratmıştır. Bu paylaşımın karşısında
duracak barış güçleri, emekten ve demokrasiden yana tavırlarıyla, onların emek düşmanı yasalarını
ve her türden saldırılarını püskürtmek için eskisinden çok daha fazla uluslararası dayanışmaya
ihtiyaç duymaktadır.
Barıştan yana olmak; insanlıktan, kardeşlikten, paylaşımdan yana olmak demektir.

Barıştan yana olmak; kürsel sermayenin sınırsız emek sömürüsüne karşı olmak demektir.

Barıştan yana olmak; Ortadoğu'da ve dünyanın neresinde olursa olsun, emperyalist saldırganlığın
karşısında olmak demektir.
Barıştan yana olmak; bütün dünyada halklar arasında yaratılmaya çalışılan ırkçı, şoven, gerici
dayatmalara karşı çıkmak demektir.

Barıştan yana olmak; ülkemizdeki Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümünü savunmak demektir.
Barıştan yana olmak; demokrasiden ve özgürlüklerden yana olmak demektir.

Biz, emperyalist saldırganlıkla ortak olmayan, bağımsız bir dış politika izleyen, yeryüzündeki her
türlü; savaşa, işgale, insanlık değerlerinin yok edilmesine karşı duran, demokratik ve sosyal hukuk
devleti niteliğini koruyan; kültürü, dili, dini, mezhebi, inanışı, görüşü ne olursa olsun, sömürüden
uzak eşit haklara sahip yurttaşlar olarak kardeşçe yaşayabileceğimiz, bağımsız, demokratik ve
barış içinde bir Türkiye istiyoruz.
1 Eylül Dünya Barış Günü herkese kutlu olsun.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odas›
Eskiflehir fiube Baflkan›
R. Erhan KUTLU
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