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Sivas Katliamı
Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan olayın üzerinden 28 yıl geçti. Yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişi Sivas’ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldü. Olaylar sonucunda 2 otel görevlisi ile 2 gösterici de ölmüş ve toplamda
37 kişi yaşamını yitirmişti.
2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’ta bulunan çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grupta Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret
Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınmış isimler de bulunuyordu.
Olay 28 yıl önce alevlerin kül ettiği otelin adıyla anılıyor: Madımak Katliamı

Olay nasıl gerçekleşti?
Radikal İslamcı kalabalık bir grup tarafından çıkarılan yangında kimi dumandan boğularak kimi de yanarak yaşamını yitirenlerin dışarı çıkmaları
halinde linç edilmesi söz konusu olduğu için içeride sıkıştıkları biliniyor.
Dört gün sürecek şenliklerde söyleşiler düzenleyecek, kitaplarını imzalatacak ve şarkılar söyleyecek olan grup sadece ilk gün etkinliklerini gerçekleştirebildi. Şenliğin ikinci günü olan ve Cuma gününe denk gelen 2 Temmuz’da
namaz çıkışı toplanan bir grup etkinliğin yapıldığı alana yürümeye başladı.
“Sivas laiklere mezar olacak” sloganlarıyla yapılan yürüyüş sırasında ‘Halk
Ozanları’ heykeli yıkıldı ve yerde sürüklendi. Sayıları giderek artan gruba
herhangi bir müdahale olmazken akşam saatlerine doğru kalabalık 15 bin
kişiyi buldu. Binlerce kişi otelin önünde sloganlar eşliğinde binayı taşladı ve
camlar kırıldı. Birkaç saat içinde otel önündeki araçlar ateşe verildi ve son
olarak otelden de alevler yükselmeye başladı.

Yangını söndürmek için zamanında müdahale etmeyen itfaiye de geldiğinde
büyümüş olan alevleri kontrol altına almakta yetersiz kaldı. Dönemin siyasileri olayın münferit olduğu yönünde açıklamalar yapsa da uzun yıllar katliamın Özel Harp Dairesi tarafından planlandığı yönünde iddialar da dahil
olmak üzere pek çok senaryo dile getirildi.

Olay sonrası gelişmeler
Elim olayın hemen ardından 35 kişi gözaltına alınmış, sonrasında gözaltı
sayısı 190’a kadar çıkmıştı ancak 66 kişi serbest bırakıldı ve geri kalanlar
“Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışmak” suçuyla
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 1 yıl boyunca yargılandı. “Sivas davası”
olarak tarihe geçen mahkeme sonucunda 22 sanık 15’er yıl, 3 sanık 10’ar
yıl, 54 sanık 3’er yıl, 6 sanık 2’şer yıl hapisle cezalandırıldı. Yargılananlardan 37’si ise beraat etti.
Takip eden yıllarda Yargıtay DGM kararını bozdu ve sanıklar yeniden yargılandı. 1998’de onaylanan yeni kararda 33 sanık idam, 14 sanık ise 15 yıla
kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı ancak idam cezaları usul noksanlıkları nedeniyle bozuldu. Usul eksiklikleri giderildikten sonra 2000 yılında
yeniden idam cezasına çarptırılan 33 sanık 2002’de idam cezasının kaldırılması ile müebbet hapse mahkum oldu.
Sanık avukatlarından birçoğu muhafazakar sağ partilerde milletvekili ve bakanlık pozisyonlarına kadar yükseldi ve geçen zaman içerisinde gerçekleşen tahliyeler ile hapisteki kişi sayısı 33’e düştü.
Sivas katliamının kilit isimlerinden 8 sanık ise 1997’deki bozma kararı sonrasında firar ederek kayıplara karıştı. Bunların içinde davanın bir numaralı
sanığı Sivas Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak da bulunuyor.
2011 tarihinde Sivas’ta kalp krizi sonucu öldüğü ileri sürülen ve gizlice Yukarı Tekke Mezarlığına gömüldüğü söylenen Erçakmak hakkındaki dava,
öldüğü için düşürüldü. Mağdurların avukatları DNA testi talep etti ve mezardaki kişinin yüzde 99.9 Erçakmak olduğu tespit edildi.

Zaman Aşımı
Son olarak Sivas Davası 2014 yılında zaman aşımına uğradı ve tüm dava
kapatıldı. Bu olay sonrası sivil toplum kuruluşlarının ve partilerin “insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılması” talebinde bulunması üzerine
mahkeme başkanı, “İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz ama bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil sivil oldukları için davanın düşmesine karar
verilmiştir.” şeklinde açıklama yaptı.
Karar üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise, davanın zaman aşımına uğradığı ifadesini yanlış bulduğunu belirterek “Sadece 5 kişi
ile ilgili zaman aşımı olmuştur. Müebbet hapis cezası ile içeride olan onlarca
insan var. Burada hedef saptırılıyor. Tek taraflı bakmayı doğru bulmuyorum. Başka davalarda da zaman aşımı süreci işlemişti.” şeklinde açıklama
yapmıştı.

Madımak Oteli kebepçı oldu!
Sivas katliamının ardından Madımak Oteli’nin alt katına bir kebapçı açılması tepkilere neden oldu ve bu tepkiler nedeniyle 2010 yılında kebapçı
kapatılarak otel kamulaştırıldı. 2011 yılında ise bina ‘Sivas Bilim ve Kültür
Merkezi’ haline getirildi.

Hayatını kaybeden sanatçı, şair ve yazarlar
• Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı
• Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu’nun eşi
• Gülender Akça – 25 yaşında
• Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci
• Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı
• Sehergül Ateş – 30 yaşında
• Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair
• Erdal Ayrancı – 35 yaşında
• Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar
• Belkıs Çakır – 18 yaşında
• Serpil Canik – 19 yaşında
• Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör
• Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı
• Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen
• Serkan Doğan – 19 yaşında
• Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı
• Murat Gündüz – 22 yaşında
• Gülsüm Karababa – 22 yaşında
• Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair
• Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist

• Koray Kaya – 12 yaşında
• Menekşe Kaya – 15 yaşında
• Handan Metin – 20 yaşında
• Sait Metin – 23 yaşında
• Huriye Özkan – 22 yaşında
• Yeşim Özkan – 20 yaşında
• Ahmet Özyurt – 21 yaşında
• Nurcan Şahin – 18 yaşında
• Özlem Şahin – 17 yaşında
• Asuman Sivri – 16 yaşında
• Yasemin Sivri – 19 yaşında
• Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı
• İnci Türk – 22 yaşında

Kültürel Etkisi
Şiirler, şarkılar ve türküler

Fethi Aslan, “Sivas’da Temmuz Ateşi” [18]
Edip Akbayram, Türküler Yanmaz, Yanmam mı Gerek
Cengiz Özdemir, Madımak
Ozan Emekçi, Sivas Ağıdı
Sunay Akın, Kova Kaleci
Grup Yorum, Sivas (Gün Tutuşur)
Mahzuni Şerif, Sivas Dramı
Demirhan Baylan, Bildiğin Şeyler (Yangın)
Soner Canözer, Güneşin Ozanları
Radical Noise, Çığlık
Akın Eldes, Madımak
Fevzi Kurtuluş, Hasret
Moğollar, Issızlığın Ortasında
Antisilence, Died On 2nd Of July
Aşık Gülabi, Sivas Madımakta Canlar
Metin - Kemal Kahraman, Renklerde Yaşamak
Ferhat Tunç, Kızılırmak Boylarında Bir Şehir
Serhad Raşa, Ey Felek
Grup Kızılırmak, Sivas

Şahverdi, Madımak Oteli
Fazıl Say, “Metin Altıok Ağıtı”
Fazıl Say, “SES”
Selda Bağcan, “Canımı Yakanlar Baktı Dumana”
Aziz Nesin, “Sivas Acısı”
Çetin Gencero, “Madımak”
Yusuf Kemal Metin, “Sivas Yanığı Otuzyedi Temmuz Aydın”
Mazlum Çimen, “Gittin Gideli”
İhsan Güvercin, “Kızılırmak Boylarında Bir Şehir”
Catacombed, “SVS”
Sezen Aksu, “Dua”
Almora, “Güneşin Ozanları”
Serdar Koç, “Temmuz Ayazı”
Duman, “Köpekler”
Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu “Yangın Yeri”
Haydar Ergülen, “Kül-kardeşlerim”
Radical Noise, “Çığlık”
Can Aksel Akın, “Senfoni No:1 - Aziz Nesin’e İthafen”
Şükrü Erbaş, Kimse Temizim Demesin
Şanışer ft. Sehabe, “Aşılmaz Yollar”
Orhan Gencebay, “Gelin Birlik Olalım”
Ahmet Kaya - Kim Susturabilir
Fazıl Say & Serenad Bağcan - Ses (Sivas Acısı)

Tiyatro oyunu
Genco Erkal’ın yazıp yönettiği Sivas ‘93 adlı belgesel tiyatro oyunu, 11 Ocak
2008’de yoğun güvenlik altında Muammer Karaca Tiyarosu’nda sahnelendi.[19] Belgelerden yararlanarak yazılan oyunun anlatıcıları arasında Genco
Erkal’la beraber Meral Çetinkaya, Yiğit Tuncay, Nilgün Karababa, Murat Tüzün, Çağatay Mıdıkhan ve Şirvan Akan yer aldı. Oyunun müziğini Fazıl Say
besteledi.[20]

Sinema filmi
Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği Madımak: Carina’nın Günlüğü (Sivas 93)
adlı sinema filmi, 25 Eylül 2015 Pazar günü vizyona girdi. Katliamın yaşandığı sırada otelde konaklayan 23 yaşındaki Hollandalı Carina Cuanna Thuijs Leiden Üniversitesi tezi için Türkiye’ye gelmiş ve Hollanda’da da olduğu
gibi günlük tutmaya devam etmiştir. Carina Cuanna Thuijs’in günlüğünde
anlatılanlara göre yazılan filmin oyuncuları ise Erdal Tosun, Selin Yiğit, Perihan Erener, Melek Şahin, Serkan Genç, Ulaş Bahadır, Barış Ordu, Can Varlı, Cihan Özdeniz, Denise Ankel, Füsun Demirel, Rıza Akın, Hakan Erekli,
Muhlis Asan, Umut Kurt, Meray Ülgen ve Mustafa Alabora’dır.

Televizyon programı
2014 yılında, katliamın yıldönümünde, Gülen Cemaati ile ilişkili olan Samanyolu TV’de “İftar menüsü mutfak keyfi” adlı programda ‘’Madımak Mıklası’’ tarifi verilmesi tepkilere yol açmıştır.

İnkar edilmesi
Yeni Akit gazetesi, yayın hayatı boyunca Sivas Katliamı sanıklarını aklama
amaçlı çeşitli haberler yayımlamıştır ve asıl mazlumların sanıklar olduğu
intibasını uyandırmaya çalışmıştır. Bu tip haberlerin en çok tepki çekenlerinden biri ise, yaşamını yitirenlerin aslında kurşun yaralarıyla öldükleri
iddiası ve yayımlanan fotoğraflar olmuştur. Söz konusu fotoğrafları ilk defa

yayımlamış kişi olan fotoğrafçı Mehmet Özer sosyal medyada Yeni Akit gazetesinin ‘yalan söylediğini, gerçekleri çarpıttığını’ ifade etmiştir ve de kurşun yarası olduğu söylenen görüntünün aslında saç örgüsü olduğunu açıklamıştır.

Madımak Oteli’nin kamulaştırılması
17 Haziran 2010 tarihinde Madımak Oteli’nin kamulaştırılması sürecinin
başladığı Sivas Valisi Ali Kolat tarafından duyuruldu. Otelin kamulaştırılması bedeli konusunda otel sahipleri ile Sivas İl Özel İdare Sekreterliği’nin
kamulaştırma bedeli üzerinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle son kararı Sivas Asliye Hukuk Mahkemesi’nden çıkacak karar belirledi. Sivas 2.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23 Kasim 2010’da aldığı kararla Madımak
Oteli’nin bilirkişi raporu doğrultusunda 5 milyon 601 bin lira bedel ile kamulaştırılmasına karar verildi.
Binanın lobi kısmında ölen 37 kişinin adları alfabetik sırada yer almıştır.

Kaynak: Wikipedia, Euronews

