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Bingöl İslami Kardeşlik Ve Dayanışma Platformu tarafından ikindi namazı müteakip
Genç Caddesi Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan Özgür Der
Şube Başkanı Yusuf Boğatekin, 21 yıl önce icraya konulan bir hukuksuzluk, zorbalık ve
zulüm sürecinin ilan edilişinin, 28 Şubat darbesi adı verilen militarist kalkışmanın
yıldönümü olduğunu söyledi.
Açıklamasında, “12 Eylül’den hesap sorulmamış olması, 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28
Şubat’tan hesap sorulmamış olması, 15 Temmuz’u doğurmuştur” diyen Boğatekin,
şunları söyledi:“Azgınlık ve tekebbürün zirvesindeki sahipleri ve siyaset, medya,
akademi, sivil toplum alanındaki destekçilerince ‘1000 yıl sürecek’ kibriyle savunulan
bu zorbalığın çok kısa bir sürede tıknefes olmasını en temelde despotik zihniyetin derin
meşruiyet krizini yansıtan ve aynı zamanda halka düşmanlığının ve de yabancılığının
bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Hemen her çevreden ‘28 Şubat Siyasi Yargı
Kararları İptal Edilsin!’ talebinin en yüksek sesle dillendirildiği bu günlerde, 28
Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır
cezalar yağdıran, DGM’lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar,
hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de tam olarak
mağduriyetlerin gideril(e)mediğini gördük. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın
çaldığı hayatların hesabı hakkıyla sorulamadığı gibi hâlihazırda 20 yılı aşan sürelerle
cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz
konusu darbe halen hayat çalmaya devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül’den
hesap sorulmamış olması, 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28 Şubat’tan hesap sorulmamış
olması, 15 Temmuz’u doğurmuştur.”
Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hak ettikleri
cezalara muhatap olması diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki
zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabileceğini belirten Boğatekin,
“Hiç kuşkusuz bu süreçte pek çok kişinin haksız biçimde cezalandırılmış olması 28
Şubat darbecilerinin toplumda yol açtıkları çok boyutlu ve derin sorunlar arasında öne
çıkan, hala kanayan bir yara konumundadır. Karanlık sürecin düşmanlaştırdığı İslami
kimlikli kişilere yönelik takibat ve yargılamalar neticesinde verilen ağır cezalar
nedeniyle hala pek çok kişi cezaevlerinde tutulmakta ya da ülke dışında yaşamak
durumundadır. Eski-yeni demeksizin, kimin mağdur ettiğine bakılmaksızın hukuksuz
yargılamaların neticesinde haksızlığa, zulme uğramış herkesin maruz kaldığı haksızlığın
giderilmesi için adım atmak devletin acil görevidir. Özetle, 28 Şubat sürecinde
hukukdışı yöntem ve dayatmalarla haklarında açılmış soruşturma ve yürütülmüş
yargılamalar neticesinde mağduriyetleri hala sürmekte olan kişilerle ilgili olarak acilen
yeniden yargılama yolunun açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup, yapılan dua ve açılan serginin gezilmesiyle
sona erdi.

Basın açıklamasına, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile diğer STK
temsilcileri de katıldı.

