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SUNUfi 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n 1999 y›l› ‹nsan Haklar› Raporu büyük bir gecikmeyle de olsa
kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r. Y›l boyunca yaflanan insan haklar› ihlallerini ele alan bu rapor,
T‹HV Dokümantasyon Merkezi taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu raporda, 1999 y›l›nda gerçekleflen insan
haklar› ihlalleri konusunda bilgilendirme ve geçmifle dönük bir de¤erlendirme olana¤› sunmak
hedeflenmifltir. Raporun haz›rl›k çal›flmalar›nda özel kaynaklar›m›zdan, gazete, dergi ve di¤er
yay›nlarda yer alan haber ya da yaz›lardan, T‹HV’nin günlük insan haklar› raporlar›ndan, insan
haklar› savunucular›n›n verdi¤i bilgilerden, parti, sendika ya da kitle örgütlerinin çal›flmalar›ndan ve
resmi makamlar›n aç›klamalar›ndan yararlan›lm›flt›r. 

1999 Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu’nda y›l içinde yaflanan insan haklar› ihlalleri; “Kürt Sorunu”,
“Yaflam Hakk›”, “Zorunlu Göç”, “Kifli Güvenli¤i Hakk›”, “Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
Kararlar›”, “Düflünce Özgürlü¤ü”, “Toplant› ve Gösteri Özgürlü¤ü”, “Örgütlenme Özgürlü¤ü” ve
“‹nsan Haklar› Savunucular›na Bask›lar” ana bafll›klar› alt›nda yer alm›flt›r. Bu konular alt bafll›klarla
incelenmifl ve bölümlerde örnek olaylara yer verilmifltir. Örnekler o alanda y›l boyunca yaflanan
geliflme ve ihlallerin tümünü kapsamamaktad›r. Bu nedenle rapor de¤erlendirilirken 1999 y›l› içinde
yaflanan insan haklar› ihlallerinin daha üst boyutlarda oldu¤u gözönünde tutulmal›d›r. “Girifl” ad›
alt›nda incelenen bölümde “28 fiubat Süreci”, “Susurluk” ve “17 A¤ustos ve 12 Kas›m Depremleri”
bafll›¤› alt›nda y›l›n di¤er geliflmelerine de yer verilmifltir. 

Raporu yay›nlamam›z›n nedeni, 1991 y›l›ndan itibaren haz›rlad›¤›m›z y›ll›k raporlarla oluflturmay›
hedefledi¤imiz haf›zada bir kesintiye yol açmamakt›r. Çal›flmalar›m›zda bize destek veren, belge ve
bilgi aktaran herkese teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyoruz. 

T‹HV Dokümantasyon Merkezi
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Türkiye’de 17 A¤ustos günü saat 03.02’de merkez
üssü Kocaeli olan bir deprem meydana geldi.
Marmara, ‹ç Anadolu ve Ege bölgelerinde de etkili
biçimde hissedilen 7.4 büyüklü¤ündeki depremin
ard›ndan binlerce bina y›k›ld›. Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›’n›n verilerine göre, 17 A¤ustos ve 12 Kas›m
depremlerinde, 18 bin 373 kifli öldü, 48 bin 901 kifli
yaraland›. Toplam 364.905 hasarl› konut ve iflyeri
tespit edildi. Deprem nedeniyle ‹zmit Körfezi’nde
bulunan Tüprafl Rafinerisi’nde bafllayan yang›n da
uzun süre söndürülemedi. 

Yüzde 97’si deprem bölgesi olan Türkiye’de önceden
deprem haz›rl›¤› yap›lmamas› nedeniyle hükümet
elefltirildi. Depremin ilk günlerinde felaketin yafland›¤›
yerleflim yerleri ile iletiflim kurulmas› bile mümkün
olmazken, kurtarma çal›flmalar› da tam gecikmeli ve
yetersiz olarak gerçeklefltirilebildi. Öte yandan
depremin hemen ard›ndan bölgeye götürülüp
da¤›t›lmak üzere yard›m malzemesi toplayan,
yard›mlar› götüren yüzlerce sivil inisiyatif ve muhalif
siyasi parti üyesi, kurtarma açl›flmalar›na gönüllü
kat›lmak isteyen kifliler yetkililer taraf›ndan engellendi,
çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. Bu türden bürokratik
engellerin neden oldu¤u gecikmeler ölü say›s›n›n
artmas›nda önemli etkenlerden biri oldu. Bakanlar
Kurulu ise ancak 19 A¤ustos günü yap›lan
toplant›s›nda 7 ili “afet bölgesi” ilan edilebildi ve
toplant› sonunda bu illerin valilerine ola¤anüstü
yetkiler verildi.

Bu arada ölü say›s›n›n artmas›na ba¤l› olarak
cesetlerin bekletilmesi ile salg›n hastal›k tehlikesi de
baflgösterdi. Bu nedenle depremin yafland›¤› birçok
merkezde ölüler toplu olarak gömülmeye bafllad›. 20
A¤ustos gününden itibaren de Baflbakanl›k Kriz
Merkezi’nin talimatlar› do¤rultusunda kurtarma
çal›flmalar›, enkaz kald›rma çal›flmalar›na
dönüfltürüldü. 

Depremin ard›ndan oluflturulan ve Anayasa’ya ayk›r›
olup olmad›¤› tart›fl›lan Baflbakanl›k Kriz Merkezi,
yöneltilen elefltiriler ve tepkiler üzerine bir süre sonra

kimi yay›n organlar›na sansür uygulamaya bafllad›.
Baflbakan Bülent Ecevit’in depremle ilgili televizyon
yay›nlar›ndan rahats›zl›k duydu¤unu söylemesinin
ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›, 80 il valili¤ine
bölgelerindeki tüm TV yay›nlar›n›n izlenmesi
konusunda acil mesaj gönderdi. RTÜK de deprem
yay›nlar› nedeniyle Kanal 6 televizyonuna 7 günlük
kapatma cezas› verdi. 

Do¤al afetlerin s›k s›k yafland›¤› Türkiye’de do¤al
afetler için ayr›lan fonlara kaynak ayr›lmad›¤› da 17
A¤ustos depreminin ard›ndan ortaya ç›kt›. Bütçeye
dahil edilen fonlardaki toplam tutar 650 trilyon liray›
bulurken, Tabii Afetler, Felaketler, Deprem,
Gecekondu, Sivil Savunma, ‹skan ve Afetlerden Zarar
Gören Çiftçilere Yard›m fonlar›nda sadece 4 trilyon 4
milyon lira bulundu¤u saptand›.

Depremin ard›ndan inisiyatif kullanmakta geciken
hükümete yönelik elefltiriler yo¤unlafl›rken, en çok
tepkiyi ise Yunanistan’›n taze kan önerisini
“Saklayacak so¤utucumuz yok” gerekçesi ile
reddeden, Amerikan 6. Filosu’na ba¤l› hastane
gemilerini geri çeviren, kirlilikten flikayet edenlere
“Tuvaletinizi camiye yap›n, duflu denizde al›n” ça¤r›s›
yapan, depremin ard›ndan kurtarma çal›flmalar›nda
aktif olarak önemli bir rol oynayan Acil Kurtarma
Timi’ni (AKUT) elefltiren Sa¤l›k Bakan› Osman
Durmufl ald›. 

BM yetkililerinin yaklafl›k 200 bin kiflinin evsiz
kald›¤›n› tahmin etti¤i depremin ard›ndan
depremzedelere K›z›lay Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
da¤›t›lan yetersiz say›da ve y›rt›k ç›kan çad›rlar da
K›z›lay’›n çal›flmalar›n› gündeme tafl›d›. Kamuoyundan
gelen tepkilere ra¤men uzun süre görevini
b›rakmamakta direnen K›z›lay Genel Müdürü Kemal
Demir, 6 Ekim günü görevinden istifa etti.Demir’in
ard›ndan Genel Baflkan seçilen Yüksel Bozer de 6
Kas›m günü görevinden istifa etti. 

Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan depremin
maliyeti ile ilgili olarak haz›rlanan ön raporda,
deprem hasar›n›n maddi karfl›l›¤›n›n 1 katrilyon 126

17 A⁄USTOS ve 12 KASIM DEPREMLER‹
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trilyon 24 milyar lira oldu¤u, bölgede oturulamaz
konut say›s›n›n da 111 bin 851’e ulaflt›¤› kaydedildi.
Dünya Bankas› yetkilileri taraf›ndan Eylül ay›
ortalar›nda haz›rlanan depremin ekonomiye
etkilerinin de¤erlendirildi¤i raporda, zarar, 5 milyar
dolar yani yaklafl›k 2.2 katrilyon lira olarak tahmin
edildi. Bu arada Devlet Bakan› Recep Önal, 17 Ekim
günü deprem felaketinin fiziki ve sosyal hasarlar›n
giderilmesi için sa¤lanm›fl bulunan d›fl finansman
toplam›n›n 3.405 milyar dolar oldu¤unu, IMF’nin
deprem yard›m› olarak verdi¤i 500 milyon dolar›n
memur ve iflçi ayl›¤› ödemelerinde kullan›ld›¤›n›
aç›klad›. Ayn› dönemde deprem yard›m› için gelen
yard›mlar›n da sadece 50 milyon dolar›n›n deprem
bölgesine tahsis edildi¤i ortaya ç›kt›. Öte yandan
TBMM’de 3 ay süre için 23 A¤ustos günü kurulan
Deprem Araflt›rma Komisyonu üyeleri taraf›ndan
haz›rlanan raporda da yerel yöneticilerin iki gün
boyunca duruma müdahale edemedikleri, ölü
say›s›n›n kay›t d›fl› yap›lan definler nedeniyle düflük
oldu¤u, askerlerin kurtarma yard›mlar›nda geç kald›¤›,
K›z›lay’›n olaya geç müdahale etti¤i, K›z›lay kanal›yla
gönderilen birçok malzemenin kullan›lamaz durumda
oldu¤u tespitlerine yer verildi. Komisyon’un 77
sayfal›k nihai raporunda ise depremi felakete
dönüfltüren nedenler ve sorumlular hakk›ndaki
tespitlere dikkat çekilmeden komisyon toplant› ve
çal›flmalar› anlat›ld›. 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB)
Baflkan› Yavuz Önen ise 9 Eylül günü düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, hükümet taraf›ndan gündeme
al›nan prefabrik konut seçene¤inin sorun çözmekten
uzak oldu¤una dikkat çekerek, bunun rant çevrelerine
yeni kaynak aktarma projeleri olarak devreye
sokulmak istendi¤ini kaydetti. Can kay›plar›n›n
aç›klanan rakamlar›n çok üstünde oldu¤unu belirten
Önen, TMMOB’nin deprem bölgesinde yapt›¤›
tespitleri flöyle aç›klad›: 

“Adapazar›’n›n yüzde 70’i kullan›lmayacak hale
gelmifl, 25 bin konut yerle bir olmufl, 100 bin
yurttafl›m›z evsiz kalm›fl, 6 bin küçük ve orta boy
sanayici, esnaf iflsiz kalm›flt›r. Yalova, Karamürsel,
De¤irmendere, Gölcük, Kocaeli yerleflim kufla¤›nda
75 bin konut oturulamaz hale gelmifl ve 300 bin
yurttafl›m›z evsiz kalm›flt›r. ‹stanbul’da enkaz haline
gelen ve a¤›r hasarl› binalar›n d›fl›ndaki yap›
stoklar›nda durum vahimdir. ‹stanbul’un zemin
aç›s›ndan sak›ncal› alanlar›, su havzalar›, dere
yataklar›, dolgu alanlar› ve heyelanl› bölgeleri
üzerinde infla edilmifl yüzbinlerce konut deprem
hasarlar› nedeniyle zay›flam›fl ve düfley yükler alt›nda
çökme riski tafl›maktad›r.” 

Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› “Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Geçici ‹skan Tercih E¤ilimleri Belirleme Çal›flmas›”na
göre depremzedelerin yüzde 57.8’inin istemedi¤i
geçici iskana yönelik prefabrik konut ihalesini 14
Eylül günü sonuçland›rd›. Konutlar›n Kas›m ay› içinde
teslim edilmesi öngörülen ihalede her biri 1.5 milyar
liraya malolacak 26 bin konutun yap›m› için 25 firma
ile anlaflma sa¤land›. Bu ihalelerin de büyük bir
ço¤unlu¤unun iktidar partilerine yak›n firmalara
verilmesi kamuoyunda tepki ile karfl›land›. Örne¤in
‹ller Bankas› taraf›ndan prefabrik konutlarla ilgili
olarak aç›lan bir ihale, MHP Gümüflhane milletvekili
Bedri Yaflar’›n flirketine verildi. Prefabrik konutlar›n
da¤›t›m›na Ekim ay› sonlar›na do¤ru baflland›. Ancak
devletin en üst düzey görevlilerinin kat›ld›klar›
da¤›t›m törenlerinde, yap›lan konutlar›n birço¤unun
su içinde oldu¤u da gözden kaçmad›.

Ekim ay› ortalar›nda Baflbakanl›k Kriz Yönetim
Merkezi taraf›ndan ölü say›s› 17.118, yaral› say›s› ise
43.003 olarak aç›kland›. Ancak BM ‹nsani ‹fller Masas›
Baflkan› Sergio Piazzi’nin Türk hükümetin 45 bin
ceset torbas› siparifl etti¤ini aç›klamas›, hükümet
taraf›ndan verilen bu rakamlar›n gerçekli¤inin
tart›fl›lmas›na neden oldu. 

12 Kas›m günü saat 18.57’de merkez üssü Bolu’nun
Gölyaka ilçesine ba¤l› Cevizli köyü olan 7.2
büyüklü¤ünde bir deprem daha meydana geldi.
Bolu’nun Düzce ve Kaynafll› ilçelerini yo¤un biçimde
etkileyen depremde, 17 A¤ustos depremi sonras›nda
hasar tespit komisyonlar›n›n “oturulabilir” raporu
verdi¤i binalar›n büyük bölümünün y›k›lmas› can
kayb›n› art›rd›. Baflbakanl›k Kriz Merkezi taraf›ndan
Bolu depreminde ölenlerin say›s› 806, yaralananlar›n
say›s› ise 4.948 olarak aç›kland›. Depremin ard›ndan
yetersizli¤i bir kez daha ortaya ç›kan hükümetin
Düzce’nin il yap›lmas›n› kararlaflt›r›lmas›n›n ard›ndan
3 Aral›k günü Düzce il, Kaynafll› ve Derince de ilçe
yap›ld›.

Bu arada IMF ile yap›lan stand-by anlaflmas›
nedeniyle ç›kart›lmas› gereken ek vergi tasar›s› da
“depremin ekonomi üzerinde yaratt›¤› olumsuz
etkinin giderilmesi” gerekçesi gösterilerek TBMM
Genel Kurulu’nda 24 Kas›m günü kabul edildi.
Hükümet taraf›ndan 736 trilyon lira beklentisi ile
TBMM’ye sundu¤u tasar›, Meclis’teki önerilerle
geniflletilerek 2 katrilyon liraya yükseltildi. Hayat›n
tüm alan›na yans›yan vergileri de¤erlendiren Maliye
Bakan› Sümer Oral, sa¤lanan gelirlerin depremin yol
açt›¤› hasarlar›n giderilmesinde kullan›laca¤›n›, ancak
“ekonomideki dengelerin kal›c› olarak kurulmas›na da
katk› sa¤layaca¤›n›” söyledi. 
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“28 fiUBAT SÜREC‹” “MGK-HÜKÜMET ‹L‹fiK‹LER‹”
‹slamc› ak›mlar›n Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK)
“iç düflman” olarak tan›mlanmas› ile 1997 y›l›nda
bafllayan “28 fiubat süreci”, 1999 y›l›nda da sürdü.
MGK’nin asker kanad›n›n hükümet üyeleri üzerindeki
“irtica ile etkin mücadele” sa¤lanmas› yönündeki
bask›lar›n›n sürdü¤ü bu dönemde, aralar›nda
kapat›lan RP’nin eski Genel Baflkan› Necmettin
Erbakan’›n da oldu¤u RP, Milli Gençlik Vakf› (MGV)
ve Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin
(MÜS‹AD) 28 yöneticisi hakk›nda “din temeline dayal›
bir devlet kurmak için çal›flt›klar›” iddias›yla dava
aç›ld›. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› da FP’nin
kapat›lmas› istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne
baflvurdu. 

Bakanlar Kurulu’nun 15 Ocak günü yap›lan
toplant›s›nda, “irticaya yönelik önlemlerin
uygulanmas›nda” eflgüdümü sa¤lamak amac›yla
Baflbakanl›k Uygulamay› Takip ve Koordinasyon
Kurulu’nun (BTK) yap›s›nda baz› de¤ifliklikler yap›ld›,
alt kurul çal›flmalar›n› yürütmek için de Baflbakanl›k’ta
bir merkez oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›. 

Baflbakan Bülent Ecevit, 2 fiubat günü yay›nlad›¤›
genelgede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
niteliklerine karfl› yürütülen rejim aleyhtar› irticai,
y›k›c› ve bölücü faaliyetlerin devlet aç›s›ndan aç›k bir
tehlike oluflturdu¤unu” savundu. Genelgede flu
talimatlara yer verildi: 

“-Denetim sisteminin daha etkin olabilmesi için il
valileri kaymakamlar›n çal›flmalar›n› özenle takip
edecek ve yönlendireceklerdir. 

-Dinin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal, nüfuz sa¤lama
vb. flekillerdeki istismar› ile dini siyasallaflt›rma
faaliyeti kesin surette önlenecek, bu konuda merkezde
bakanlar, taflrada vali ve kaymakamlar gerekli
önlemleri alarak yasal ifllemleri tereddütsüz
uygulayacaklard›r. ‹rticai, y›k›c› ve bölücü faaliyette
bulunanlar hakk›nda tereddütsüz gerekli yasal ifllemler
yap›lacakt›r. 

-Bu bir cumhuriyeti koruma görevi olup, ayn› özeni
cumhuriyet savc›lar› da göstereceklerdir.
Cumhuriyetin valisi, kaymakam› ve savc›s›, iflbirli¤i ve
koordinasyon içinde mücadeleyi yürütecekler ve bu
faaliyetlerde kararl›l›k ve istikrar esas olacakt›r. 

-Özellikle irticai, y›k›c› ve bölücü yay›n yapan tüm
radyo ve televizyonlar kurulan sistem içerisinde
izlenecek, zararl› yay›nlar önlenecek ve sorumlular›
hakk›nda yasal ifllem hemen yap›lacakt›r. 

-Rejimi y›kmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlar›n bu
konuda kamu taraf›ndan al›nan önleyici önlemleri
geçersiz k›lmak için yeni yöntemler gelifltirdikleri göz
önünde bulundurulmal› ve y›k›c› ve bölücü
faaliyetlerde bulunanlarla irticai faaliyetlerde

bulunanlar›n çeflitli zeminlerde gelifltirdikleri
iflbirli¤ine karfl› dikkatli olunmal›d›r. Tüm kamu
görevlilerinin, irticai faaliyetlere karfl› yürütülen
mücadelede zaafiyet oluflturacak görüntüden
kaç›nmalar› ve bilhassa k›l›k k›yafet yönetmeli¤inin
uygulanmas›nda hassasiyet göstermeleri
gerekmektedir.” 

BTK’n›n 2 ay aradan sonra 5 fiubat günü yap›lan
toplant›s›nda da Kurul, “tarikatlar›n faaliyetlerine s›k›
denetim getirilmesini ve gerekirse merkezlerine bask›n
düzenlenmesini kararlaflt›rd›. “Bölücü ve irticai
faaliyetlerin” önlenmesi konusunda yap›lan
çal›flmalar›n de¤erlendirildi¤i toplant›da, seçim
çal›flmalar› süresince irticai faaliyetlerin ve siyasi parti
temsilcilerinin seçim konuflmalar›n›n Baflbakanl›k
Genelgesi paralelinde denetlenmesine özen
gösterilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Genelkurmay Baflkan› Hüseyin K›vr›ko¤lu 17 Mart
günü Hürriyet gazetesine yapt›¤› aç›klamada,
TBMM’de seçimlerin ertelenmesi yönünde yap›lan
kulis çal›flmalar›na dikkat çekerek, “Seçimin
ertelenmesinin Türkiye’de ciddi bir kaosa yol
açabilece¤i endiflesindeyiz” dedi. Silahl› Kuvvetlerin
bafllang›çta erken seçime karfl› oldu¤unu belirten
K›vr›ko¤lu, “Çünkü seçime gitmeden önce baz› hayati
reformlar›n hayata geçirilmesinin, bu do¤rultuda
gerekli yasal de¤iflikliklerin gerçeklefltirilmesinin
gerekli oldu¤una inan›yorduk. Ancak geçen süre
içinde bu yasal de¤ifliklikler yap›lamad›. Çünkü
de¤ifliklikleri TBMM’den geçirebilecek güçte
hükümetler iflbafl›nda olmad›.’’ dedi. 

TCY’nin 312. maddesinin kald›r›lmas› yönünde
yürütülen çal›flmalar› da de¤erlendiren K›vr›ko¤lu,
flunlar› söyledi:

‘‘163. maddenin iptal edilmesi, irtica tehdidinin
bugünkü ölçülere varmas›n›n bafll›ca nedenidir.
Halihaz›rdaki kanunun da irtican›n büyümesini
önleyemedi¤i, gereken cayd›r›c›l›¤› sa¤layamad›¤› bir
gerçek. Hal böyleyken, bu kanunun yumuflat›lmas›,
irtica tehdidinin daha büyük bir tehlikeye
dönüflmesine yol açar. Bu da ülkemizi daha büyük bir
kargafla ve kaosa sürükler. Ülkemizin buna
tahammülü yok. Er geç akl›selim ve sa¤duyunun galip
gelece¤ine inan›yoruz.’’

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, K›vr›ko¤lu’nun
aç›klamalar›n›, “Aç›klama normaldir. Keflke biraz
daha sabretselerdi, ifl kendi mecras›nda gitseydi”
fleklinde de¤erlendirdi. 

Genelkurmay 2. Baflkan› Hilmi Özkök, 24 Mart günü
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl’› ziyaret
etti. Savafl görüflmede flunlar› söyledi:

“Dini siyasete alet etmek vatana ihanettir. Özellikle
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Türk Devleti’nin irtica ile mücadelesinde elimizde
uygulayabilece¤imiz iki madde vard›. Birincisi
163’üncü maddedir. Bilindi¤i gibi bu kald›r›lm›flt›r.
163’üncü madde anayasam›z›n 24’üncü maddesine
uygun flekilde yeniden düzenlenmeden irtica ile
mücadelemiz gerçekten çok zordur. ‹kincisi 312’inci
madde. Bence 163 anayasam›za göre yeniden
düzenlenmeden bu maddenin kald›r›lmas› bir yana
üzerinde oynanmas› dahi mahzurlu olaca¤›
kanaatindeyim. Bir yandan baflsavc›l›k makam› bu
suçlarla bu tip partilerle u¤raflmakla görevlendirilecek
bir yandan da bununla u¤raflmak için elimizden
silahlar›m›z al›nacak. Ayd›nlar›m›z›n önemli bir k›sm›
adeta artist olaca¤›z diye kand›r›lan k›zlara
dönmüfllerdir. Ve bunlar çeflitli kurumlar›m›z› da
etkilemektedir.”

Özkök de, “Kanuni konularda herhangi bir etkide
bulunmak amac›m›z yoktur, bir destek konusu
mevzubahis de¤ildir. En büyük destekleri Anayasa’d›r”
diye konufltu. 

27 Mart günü Genelkurmay’›n bas›na yans›yan
raporunda da, “irtican›n Türk Silahl› Kuvvetleri’ni
pasifize etmeye çal›flt›¤›” öne sürülerek, flu görüfller
savunuldu:

“‹rtican›n oluflturdu¤u tehdidin ciddi bir güvenlik
sorunu oldu¤u de¤erlendirilerek 28 fiubat 1997’de
MGK’da görüflülmüfl ve laiklik ilkesinin korunmas›n›
öngören bir dizi karar al›nm›flt›r.

55’inci Hükümetin yay›nlad›¤› bir Baflbakanl›k
Genelgesi ile vali ve kaymakamlar baflkanl›¤›nda il ve
ilçelerde denetim sistemi oluflturulmufltur.

Bu sistem bafllang›çta mülki amirlerin bir k›sm›n›n da
irticai görüfle sahip olmalar› nedeni ile etkin
çal›flamam›fl ise de al›nan tedbirlerle son zamanlarda
baz› olumlu sonuçlar al›nmaya bafllanm›flt›r.

Ancak bu süreçte irticai kesimin, gerek legal ve
gerekse illegal örgütlerle toplumu lehine organize
etmeyi yo¤un olarak sürdürdü¤ü, özellikle siyasi,
ekonomik ve sosyal alanlardaki yasal kazan›mlar›n›
kaybetmemek için takiyye uygulamaya bafllad›¤›,
irtica ile mücadelede devleti ve TSK’ni pasifize
etmeye yönelik propaganda ve eylemlere a¤›rl›k
verdi¤i gözlenmektedir.

Demokrasi ve insan haklar› maskesi alt›nda yürütülen
bu gayretlerde demokrasinin tüm meflru vas›talar›
etkili olarak kullan›lmaktad›r. Ayr›ca elde edilen
maddi imkanlarla halk iradesi sat›n al›nmaya
çal›fl›lmaktad›r.”

18 Nisan seçimlerinde üçüncü parti olarak TBMM’ye
111 milletvekili ile giren FP milletvekili  Merve
Kavakç›’n›n TBMM’de yap›lan yemin törenine türban›
ile gelmesi büyük tart›flmalara neden oldu.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 7 May›s günü
FP’nin kapat›lmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde

dava açt›. Mahkeme’ye sunulan iddianamede, FP’nin
sadece Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan
RP’nin de¤il, “dini siyasete alet etti¤i için kapat›lan”
tüm partilerin devam› oldu¤u öne sürüldü. Parti
yöneticilerinin yapt›klar› konuflmalardan örnekler
verilen 7 sayfal›k iddianamede, FP Milletvekili Merve
Kavakç›’n›n Meclis’teki yemin törenine baflörtüsünü
ç›karmadan gelmesi ve yemin etmeden ayr›lmas›na
yer verildi. ‹ddianamede, “parti politikalar›n›
benimsemedi¤i anlafl›lan” Ayd›n Menderes d›fl›ndaki
milletvekillerinin, milletvekilliklerinin düflmesi ve
partinin kapat›lmas› istendi. 

Haziran ay› bafllar›ndan itibaren Baflbakan Bülent
Ecevit’in aralar›nda oldu¤u siyasi parti üst düzey
yöneticileri ile iliflkileri oldu¤u belirtilen Nur
tarikatinin önde gelen isimlerinden Fethullah Gülen’in
örgütlenme çal›flmalar› tart›fl›lmaya baflland›. Gülen’in
taraftarlar›na “Devleti ele geçirmek için sab›rla çal›fl›n.
Falso yapmay›n” ça¤r›lar›n› yapt›¤› kasetler,
televizyonlarda yay›nland›. Bu dönemde Emniyet ve
Genelkurmay taraf›ndan Gülen’le ilgili olarak
haz›rland›¤› iddia edilen bir dizi rapor, kamuoyuna
yans›d›. Ankara DGM Savc›l›¤›, Fethullah Gülen
hakk›nda soruflturma bafllatt›.

25 Haziran günü Genelkurmay Baflkanl›¤› Genel
Sekreterli¤i taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
medyada yay›nlanan rapor ve kasetlerin kendileri
taraf›ndan haz›rlanmad›¤› belirtildi. MGK’ye
sunuldu¤u öne sürülen raporlar, Cumhurbaflkanl›¤› ve
Baflbakanl›k taraf›ndan da yalanland›. 

23 Haziran günü yap›lan MGK toplant›s›nda da
“irticaya karfl› mücadeleyi stratejik olarak gelifltirme
karar›” al›nd›. MGK, Bakanlar Kurulu’na ‘‘Son
geliflmelerin ›fl›¤›nda cumhuriyet rejiminin Anayasayla
belirlenmifl temel niteliklerine, Atatürk milliyetçili¤i,
ülkenin ça¤dafl uygarl›k düzeyine ç›kma gayretlerine
karfl›, yürütülen rejim aleyhtar› irticai faaliyetlerin
önlemesi amac›yla, flimdiye kadar al›nan tedbirlerin
stratejik ba¤lamda, daha da gelifltirilerek, hiçbir taviz
verilmeden uygulanmas› ve bu konudaki yasal
düzenlemelerin bir an önce gerçeklefltirilmesi.’’
konusunda tavsiye karar› ald›. 

MGK toplant›s›n›n ard›ndan 28 fiubat kararlar›
do¤rultusunda haz›rlanan ancak seçimler nedeniyle
kadük olan 6 yasa tasar›s› ivedilikle TBMM’ye
gönderildi. Bu tasar›lar flunlar:

-“1700 Say›l› Dahiliye Memurlar› Kanunu’nun 23.
Maddesinin De¤ifltirilmesine Dair Kanun Tasar›s›”

-“22.01.1990 tarihli ve 399 Say›l› Kanun Hükmü’nde
Kararname’de de¤ifliklik yap›lmas›na dair Kanun
Tasar›s›”

-“657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 125.
maddesinde de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda Kanun
Tasar›s›”



-“Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve
türbedarl›klar ile bir tak›m ünvanlar›n men ve ilgas›na
dair Kanun’un 1. maddesi ile TCY’nin 526.
maddesinin 2. f›kras›nda geçen ceza miktarlar›n›n
art›r›m›n› ve baz› kisvelerin giyilemeyece¤ine dair
kanunun koydu¤u yasaklara ayk›r› hareket edenlerin
de 526. madde kapsam›na al›narak
cezaland›r›lmalar›n› öngören “Baz› Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”

-“Türk Kanunu Medenisi’nde De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun Tasar›s›”

-Devlet Denetleme Kurulu’nun vak›flarda her türlü
araflt›rma, inceleme ve denetleme yapabilmesi
konusunda görevlendirilmesinin öngörüldü¤ü “Devlet
Denetleme Kurulu Kurulmas› Hakk›nda Kanunda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”

Ancak bu tasar›lar, 1999 y›l› içinde ilgili
komisyonlarda kabul edilip, TBMM Genel Kurulu’na
getirilmedi. 

Baflbakan Bülent Ecevit, MGK’de al›nan kararlar
do¤rultusunda 19 Temmuz günü ikinci bir “irtica ile
mücadele genelgesi yay›nlad›. Genelgede, özellikle
dernek, vak›f, yurt gibi özel kurulufllar›n `s›k›’
denetime al›nmas› istendi. 

Genelgede, “rejim aleyhtar› ‘irticai’, ‘y›k›c› ve bölücü’
faaliyetlere karfl› al›nan önlemlerin efl güdümünü
sa¤lamak ve uygulamay› izlemek” üzere kurulan
Baflbakanl›k Uygulamay› Takip ve Koordinasyon
Kurulu’nun çal›flmalar›n› etkin bir flekilde yürüttü¤ü
ifade edildi. Genelgede, “irtica ile mücadelede
yap›lmas› gerekenler” flöyle s›raland›:

“Merkez teflkilat›nda Bakanlar, taflra teflkilat›nda vali
ve kaymakamlar, dinin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal
veya di¤er flekillerdeki istismar›na karfl› her türlü
önlemi alacaklar, yasalara uymad›klar› belirlenenler
hakk›nda gerekli yasal ifllemler ilgili kamu
görevlilerince tereddütsüz yerine getirilecektir. Kamu
görevlileri irticai faaliyetler ile mücadelede zaafiyet
göstermeyecekler ve özellikle k›l›k k›yafet yönetmeli¤i
hükümlerini titizlikle uygulayacaklard›r.

Vak›flar, özel kurulufllar, belediyeler ve flah›slar
taraf›ndan kurulan özel ö¤retim kurulufllar› ile özel
yurt, pansiyon ve kurslar üzerindeki devletin gözetim
ve denetimi ilgili ve sorumlu kamu kurumlar›nca etkin
bir flekilde gerçeklefltirilecektir.

Ayr›ca, bu kurulufllar›n sistemli ve etkin bir flekilde
denetimini sa¤layacak mevzuat düzenlemeleri
yürürlü¤e konulacak, yasalarla çizilen çerçevenin

d›fl›nda faaliyet gösterdikleri belirlenenler hakk›nda
gerekli yasal ifllemlerin süratle yap›lmas›na özen
gösterilecektir.

Vali ve kaymakamlar, il ve ilçelerindeki okul
ça¤›ndaki çocuklar›n ö¤renim, bar›nma ve kurs
gereksinimlerini belirleyerek, Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonu’ndan da yararlanmak
suretiyle gerekli önlemleri alacak; olanaklar›n yeterli
olmad›¤› hallerde, önlemlerin al›nmas› için
giriflimlerde bulunacaklard›r.

‹rticai ve bölücü yay›n yapan radyo ve televizyon
istasyonlar›na karfl› ilgili devlet kurulufllar›, yasalar›
eksiksiz bir flekilde uygulayacaklard›r.” 

5 A¤ustos günü sona eren Yüksek Askeri fiura’da 28
fiubat 1997 tarihinde Genelkurmay 2. Baflkan› olan
Çevik Bir, Ege Ordu Komutan› Orgeneral Do¤u
Aktulga ve Harp Akademileri Komutan› Orgeneral
Necati Özgen’in de bulundu¤u 5 komutan emekliye
ayr›ld›. ‹slami bas›n organlar›nda komutanlar›n
emeklili¤i, “28 fiubat mimarlar›n›n tasfiyesi” olarak
de¤erlendirildi. Haberler üzerine Genelkurmay
taraf›ndan 15 A¤ustos günü yap›lan aç›klamada,
“TSK’yi dini esaslara dayal› bir devlet kurulmas›n›n en
büyük engeli olarak gören ve bu maksatla TSK
mensuplar›n› din düflman› gibi göstererek onun yüce
milletimiz nezdindeki sayg›n ve en fazla güven
duyulan kurulufl olma imaj›n› zedelemeye yönelik
çabalar içine girenler büyük bir ‘h›yanet ve
düflmanl›k’ içindedirler. TSK, ayr›lmaz bir parças›
oldu¤u yüce milleti ile tek yumruk halinde,
anayasan›n ve yasalar›n kendisine verdi¤i görev ve
sorumluluklar çerçevesi içinde kalarak laik
Cumhuriyet’in ve ülke bütünlü¤ünün teminat› olmaya
devam edecektir.” denildi.

1999 y›l›nda Yüksek Ö¤retim Kurumu’nun (YÖK)
islamc› ö¤renci ve ö¤retim görevlileri  üzerindeki
bask›lar› sürdü. YÖK Baflkan› Kemal Gürüz, flubat
ay›nda yap›lan Genel Kurul’daki konuflmas›nda, k›l›k
k›yafet konusundaki uygulamalar›n›n sürece¤ini
belirterek, “Bu konuda büyük baflar› sa¤land›.
Türbanl› ö¤renciler ayd›nlat›ld› ve ayd›nlat›lmaya
devam edilecek. Kararl›l›¤›m›z devam edecektir. Bu
bir defal›k birfley de¤ildir.” dedi. YÖK bu dönemde
ald›¤› bir kararla, Yabanc› Uyruklu Ö¤renci S›nav›’na
(YÖS) baflörtüsü yasa¤› getirdi. YÖK’ün disiplin
yönetmeli¤i uyar›nca yüzlerce ö¤renci okuldan
uzaklaflt›r›ld›, s›navlara girmeleri engellendi, binlerce
ö¤renci ve ö¤retim görevlisi hakk›nda soruflturma
aç›ld›.
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“Temiz toplum, temiz siyaset” anlay›fl›n› savunanlar›n
“milat” olarak kabul ettikleri 3 Kas›m 1996 tarihinde
meydana gelen Susurluk kazas›ndan sonra polis-
siyasetçi-mafya üçgeninde ortaya ç›kan iliflkiler ve
iddialar 1999 y›l›nda da gündemden düflmedi.

Susurluk kazas›yla ortaya saç›lan kirli iliflkilerin
‹stanbul DGM’de görülen dava ile M‹T muhbiri Tar›k
Ümit’in kaybolmas›1 ve “Kumarhaneler Kral›” olarak
bilinen Ömer Lütfü Topal’›n öldürülmesinin
ayd›nlat›lmas›yla çözülece¤i umut ediliyordu. Ancak
tüm bu iliflkiler, 1999 y›l›nda da ortaya ç›kart›lamad›. 

Susurluk’la birlikte Abdullah Çatl›’n›n yak›n arkadafl›
olarak bir kez daha kamuoyu gündemine gelen
Bahçelievler katliam› davas› san›klar›ndan Haluk
K›rc›’n›n 9 Ocak günü ‹stanbul Pendik’te yine ayn›
davan›n san›klar›ndan Bünyamin Adanal›’n›n evinde
yakalanmas› davaya yeni bir boyut kazand›rd›2.
Gözalt›nda tutuldu¤u sürede açl›k grevi yapan ve
“susma hakk›n›” kulland›¤› öne sürülen Haluk K›rc›,
13 Ocak günü tutuklanarak Eskiflehir Cezaevi’ne
gönderildi. K›rc› ile birlikte gözalt›na al›nan Bünyamin
Adanal› ise 14 Ocak günü tutukland›.

K›rc›’n›n DGM Savc›l›¤›’ndaki ifadesinden3 ilginç
bölümler flöyle:

-“1995 y›l›nda yap›lan seçimler s›ras›nda, ben kaçak
olarak yafl›yordum. Mehmet A¤ar’›n Elaz›¤’dan
milletvekili aday› oldu¤unu ö¤renince, kalk›p bu
kente gittim. Orada üç gün süreyle kald›m ve ülkücü
görüflteki seçmenlerin, A¤ar’a oy vermelerini
sa¤lamak amac›yla kampanya yürüttüm.”

-“Bilindi¤i gibi ‹stanbul-Merter’de Abdullah Çatl› ile
ortak oldu¤umuz bir tekstil firmam›z vard›: Sultan
Tekstil... Aranmam›za karfl›n, Çatl› ile birlikte s›k s›k
firmaya gidiyor ve çal›fl›yorduk. Ancak bizim orada
bulundu¤umuzun ihbar edilmesi üzerine, 1994’te
Bak›rköy Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ekipler
operasyon düzenlediler. Tesadüfen flirkette de¤ildik.
Müdüriyete götürdükleri arkadafllar›m›z› usulen
sorgulad›klar› için, bu iflten kolayca yakam›z› s›y›rd›k.
E¤er ciddi bir sorgulama yap›lm›fl olsayd›, daha
1994’te yakalanm›fl olacakt›k.”

-“Tüm Türkiye’de aran›rken 25 Ocak 1996’da,
‹stanbul-Küçükçekmece’de yakaland›m.
Küçükçekmece Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Ankara’dan
mahkeme ilam› gelene kadar nezarette tutulmam›
istedi¤i için, Asayifl fiubesi’ne götürüldüm. Orada
bulundu¤um s›rada, avukat›m›n cep telefonundan
Abdullah Çatl›’y› arayarak, yakaland›¤›m› haber
verdim. Bir süre sonra Korkut Eken, Asayifl fiube
Müdürü Sedat Demir’e telefon etti ve b›rak›lmam›
istedi. Bu arada bana da ‘Geçmifl olsun!..’ demeyi
ihmal etmedi. Sedat Demir’in yan›t› ‘Aman a¤abey,
K›rc›’y› nas›l b›rakabilirim?’ olmufltu. Ancak gözetimin

gevfledi¤ini fark edince, memurlar›n dalg›nl›¤›ndan
yararlan›p elimi kolumu sallayarak kaçt›m...” (O
tarihlerde Emniyet Genel Müdürlü¤ü Müflaviri olan
Korkut Eken, yapt›¤› aç›klamada K›rc›’y› hiç
tan›mad›¤›n› ve Sedat Demir’e telefon etmedi¤ini
belirtmiflti.)

-“Firari oldu¤um dönemde, yan›lm›yorsam 1996 y›l›
bafllar›yd›. Yani Susurluk’taki kazadan önceydi. Sedat
Bucak ile fianl›urfa-Siverek’e gittik. O yolculukta
alt›m›zda Susurluk’taki kazadan sonra Abdullah
Çatl›’n›n cesedini almak için giderken kulland›¤›m
Ford Mondeo otomobil vard›. Bucaklar’›n Siverek’teki
evlerinde, yaklafl›k bir hafta süreyle sakland›m!..”

-“Abdullah Çatl›’ya ölümünden bir süre önce bir
Mikro Uzi tabanca verilmiflti. Bu tabancay› yan›ndan
hiç eksik etmezdi. Ancak Susurluk’taki kazada
tabanca kayboldu... Neden, bilmiyorum!” (Mikro Uzi
tabancalar, Mehmet A¤ar’›n Emniyet Genel
Müdürlü¤ü döneminde Ertaç Tinar’a ait Hospro
Firmas› arac›l›¤›yla getirildi. ‹srail’den al›nan birçok
silah aras›nda 10 adet mini, 20 adet de mikro Uzi
tabanca bulunuyordu. 

-“Tar›k Ümit ve Ömer Lütfi Topal cinayetleriyle
uzaktan yak›ndan hiçbir ilgim yoktur. Bu olaylara
kat›lmad›m ve bilgi sahibi de olmad›m. Abdullah Çatl›
da bana hiçbir fley söylemedi. Rahmetli arkadafl›m, bir
s›r küpüydü. Onun ilgisi var m›yd› bilemiyorum.”K›rc›
sorgusu s›ras›nda, Susurluk’taki kazadan sonra ortaya
ç›kan iliflkilerin ilk belgesi olan “sünnet dü¤ünü
foto¤raf›”n› da de¤erlendirdi ve o dü¤ünde kendisinin
de davetliler aras›nda bulundu¤unu belirtti. Haluk
K›rc›, Bahçelievler Katliam›’n› da dakika dakika
anlatt›ktan sonra kendisine yöneltilen “fiimdi piflman
m›s›n›z” sorusunu, “Evet piflman›m. Yapt›¤›m›z
hayvanl›kt›, vahfletti...” diyerek yan›tlad›.
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SUSURLUK

1 1995 y›l›n›n mart ay›nda kaybolduktan sonra arabas› Silivri
yak›nlar›nda terkedilmifl olarak bulunan M‹T muhbiri Tar›k Ümit’in
k›zlar›n›n “Ümit’in ölümünün tespiti” için açt›klar› dava, nisan ay›
içinde Ümit’in öldü¤üne dair yeterli kan›t bulunmad›¤› gerekçesiyle
reddedildi. 

2 K›rc› ilk kez, 25 Ocak 1996 tarihinde ‹stanbul Bahçelievler’de bir
k›raathanede oyun oynarken yakaland›. Cinayet Büro Amirli¤i’nden
Terörle Mücadele fiubesi’ne götürülen K›rc›, 31 Ocak 1996 tarihinde
‹nfaz Büro Amirli¤i’ne getirildi. Yedi kez ölüm cezas›na hükümlü
K›rc›, 1 fiubat 1996’da sevk edildi¤i Küçükçekmece Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nca, “ilamlar” gelinceye kadar nezarette tutulmas›
kayd›yla, ‹nfaz Büro Amirli¤i Nezareti’ne gönderildi. K›rc›, ayn› gün
akflam saatlerinde firar etti. Firarla ilgili olarak komiser Servet Atan’la
polis memurlar› Cevat Yanar ve Nihat Demiray yarg›lan›p beraat etti.
K›rc›’n›n firar› nedeniyle ilgili Adalet Bakanl›¤› Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’na Küçükçekmece Cumhuriyet Baflsavc›s› Muzaffer
‹nanl›’n›n gönderdi¤i bir raporda da, “flahit iki polis memuru Adnan
Baflkurt ve Hasan Öztürk’ün daha sonra milletvekili olan eski genel
müdürünün ABD’den telefon etti¤i” iddias›na yer verildi.  

3 17 Ocak 1999/Hürriyet Gazetesi/U¤ur Dündar



D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türkler’i öldürdü¤ü, 1978
y›l›nda Ankara Bahçelievler’de T‹P üyesi yedi gencin
öldürülmesine birlikte kat›ld›¤› iddias›yla g›yabi
tutuklu olarak ölüm cezas› istemi ile yarg›lanan Ünal
Osmana¤ao¤lu, 9 Nisan günü ‹zmir’in Kufladas›
ilçesinde yakaland›. 19 y›l boyunca Interpol
taraf›ndan k›rm›z› bültenle aranan Osmana¤ao¤lu’nun
son 7 y›l boyunca kardefli ad›na düzenlenmifl sahte
kimlikle Davutlar Milli Park› yöneticili¤i yapt›¤›
belirlendi.

TBMM Susurluk Komisyonu üyesi FP Gaziantep
milletvekili Bedri ‹ncetahtac›, 21 Kas›m günü Ankara
Esenbo¤a yolunda geçirdi¤i trafik kazas›nda öldü.
‹ncetahtac›’n›n ölümünün ard›ndan TBMM Susurluk
ve Faili Meçhul Cinayetler Komisyonlar› Raportorü
Hakim Akman Akyürek’in 8 Aral›k 1997 tarihinde
‹stanbul TEM yolunda trafik kazas›nda ölümü ile ilgili
soru iflaretleri bir kez daha gündeme geldi. Ancak
kazalar›n farkl› bir boyutu oldu¤u yönünde bir sonuca
ulafl›lmad›. 

Benzer biçimde Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkan›
Kutlu Savafl taraf›ndan haz›rlanan Susurluk
Raporu’nda Yeflil kod adl› Mahmut Y›ld›r›m’›n
kulland›¤› cep telefonunun sahibi oldu¤u belirtilen
Tu¤general Veli Küçük’ün iliflkilerinin ortaya
ç›kart›lmas› ve yarg›lanmas› yönündeki çabalar 1999
y›l›nda da sonuç vermedi. 

‹zmir Barosu Çetelere Karfl› Hukukun Üstünlü¤ü
Komisyonu üyesi avukatlar 5 fiubat günü Küçük
hakk›nda Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Jandarma Genel
komutanl›¤›’na baflvurdular. Avukatlar dilekçelerinde,
“Çatl› ve Hofltan ile Küçük aras›nda yap›ld›¤› bilinen
telefon görüflmelerine iliflkin inceleme yap›ld› m›?
Yeflil’in kulland›¤› cep telefonu ile ilgili PTT nezdinde
araflt›rma yap›ld› m›? Küçük hakk›nda yukar›daki
iddialardan dolay› idari, adli bir soruflturma yap›ld›
m›?” sorular›n› sordular.

Avukatlar, 27 May›s günü de baflvurular›na yan›t
vermeyen Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Jandarma
Genel Komutanl›¤› hakk›nda dava açt›lar. Avukatlar›n
dilekçesinde, Susurluk kazas›nda ölen Abdullah Çatl›
ile Tu¤general Veli Küçük’ün iliflkisine dikkat çekildi.
fiubat ay›nda yap›lan baflvuruya 60 günlük yasal süre
içerisinde yan›t verilmeyerek istemin örtülü olarak
reddedildi¤i belirtilen dilekçede, 1602 say›l› Askeri
Yüksek ‹dare Mahkemesi Yasa’n›n 35. maddesine
göre, reddedildi¤i tarihten itibaren yasal süresi içinde
dava aç›ld›¤› vurguland›. 

Kocaeli Jandarma Alay Komutanl›¤› döneminde Veli
Küçük’ün Abdullah Çatl› ve Sami Hofltan’la defalarca
cep telefonuyla görüfltü¤ünün tespit edildi¤ini
hat›rlatan avukatlar Çatl›’n›n cenazesini Sami
Hofltan’a verilmesi için Küçük’ün Bal›kesir Emniyet
Müdürü Nihat Camadan’› arad›¤›n›n kamuoyuna
yans›d›¤›n› kaydettiler. Avukatlar, Yüksekova Çetesi
davas›nda tan›k olarak dinlenen Astsubay Hüseyin

O¤uz’un, Küçük’ün çetelerle ve Yeflil kod adl›
Mahmut Y›ld›r›m’la4 iliflkisi oldu¤unu ileri sürdü¤ünü
hat›rlatarak, Küçük’ün Y›ld›r›m’›n aras›nda
anlaflmazl›k olan Cem Ersever’in yerini söylemifl
olabilece¤i iddialar›na dikkat çektiler.

Avukatlar, Kutlu Savafl’›n raporunda “Hadi Özcan
çetesinin uyuflturucu trafi¤inin geçifl noktas› olan
Kocaeli’de çetelerin ortaya ç›k›fl›, ayr›ca Jandarma
Alay Komutan› Veli Küçük’ün (...) adlar›n›n çeflitli
olaylara kar›flt›r›lm›fl olmas› yorum ve spekülasyonlar›
art›rm›fl ve bölgenin fleytan üçgeni olarak
adland›r›lmas›na sebep olmufltur” denildi¤ine dikkat
çektiler. Küçük hakk›ndaki iddialar›n son derece ciddi
ve vahim oldu¤unu belirten avukatlar, bu iddialar›n
araflt›r›lmas› ve yarg› denetimine tabi tutulmas›n›n
“hukuk devleti” olman›n gere¤i oldu¤unu kaydettiler.

Dilekçede “General Veli Küçük hakk›ndaki iddialarla
ilgili olarak 2803 say›l› Jandarma Teflkilat, Görev ve
Yetkileri Yasas›, 353 say›l› Askeri Mahkemeler
Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Yasas› ve 477 Say›l›
Disiplin Mahkemeleri Kuruluflu, Yarg›lama Usulü ve
Disiplin Suç ve Cezalar› hakk›nda yasa hükümleri
gere¤ince, ilgilinin amiri ve denetim makam› olmalar›
s›fat›yla daval›lar taraf›ndan soruflturma emri verilmesi
gerekirken, bu yap›lmayarak olumsuz idari ifllem tesis
edilmifltir” denildi.

Ancak dava, 18 A¤ustos günü Askeri Yüksek ‹dare
Mahkemesi 2. Dairesi taraf›ndan reddedildi.
Mahkeme, davay› bozma karar›nda davac›lar›n asker
olmamas›n› gerekçe göstererek davan›n çözüm
yerinin genel idari yarg› oldu¤u karar›n› verdi. 

Ad› birçok faili meçhul cinayet olay›nda an›lan
Susurluk’un kilit adlar›ndan Mahmut Y›ld›r›m’›n
yaflay›p yaflamad›¤› 1999 y›l›nda da uzun süre
kamuoyu gündemini meflgul etti. 11 Eylül 1998
tarihinde ‹zmir’in Ödemifl ilçesi Bozda¤ köyü
yak›nlar›nda bulunan cesedin Mahmut Y›ld›r›m’a ait
olup olmad›¤› tart›flmalar› 1999 y›l›na da tafl›nd›.
Dönemin Adalet Bakan› Hasan Denizkurdu, cesetle
ilgili tart›flmalar›n kapanmas› için ocak ay› içinde
Y›ld›r›m’›n ailesinin bulunarak DNA testi yap›lmas›
talimat›n› verdi. Ancak Adli T›p Kurumu taraf›ndan
Y›ld›r›m’›n, annesi, kardefli ve o¤luna yap›lan DNA
testleri bulunan cesedin Mahmut Y›ld›r›m’a ait
olmad›¤›n› gösterdi. Y›l içinde Y›ld›r›m’›n yakaland›¤›
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4 1993 y›l› kas›m ay›nda kaybolan J‹TEM’in önemli adlar›ndan emekli
Binbafl› Cem Ersever ile Mustafa Deniz ve Neval Boz adl› iki
istihbaratç› arkadafl› 5 Kas›m 1993 tarihinde Ankara yak›nlar›nda ölü
olarak bulundu. Kutlu Savafl’›n haz›rlad›¤› Susurluk Raporu’nda olayla
ilgili olarak flu bilgilere yer verildi:

“Cem Ersever’in öldürülmesi ise halen faili meçhul olaylar
aras›ndad›r. M‹T’e göre; Hanefi Avc› “Mahmut Y›ld›r›m”› ça¤›rarak
gerekli yerlerle görüfltü¤ünü söyleyerek, son dönemdeki
faaliyetlerinden ötürü Cem Ersever’in ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini
bildirmifl, daha sonra Mustafa Deniz ve Neval Boz’a (kar›s›) yönelerek
onlar›n iflbirli¤ini sa¤lam›fl onlar da Avc›’n›n talimat›yla Cem Ersever’i
infaz grubuna teslim etmifllerdir”



iddialar› birçok kez kamuoyu gündemine geldi ancak
bunlardan hiçbiri do¤rulanmad›. 

fiubat ay›nda Y›ld›r›m’›n yurtd›fl›na ç›kt›¤› haberleri
üzerine Emniyet Genel Müdürlü¤ü Interpol Daire
Baflkanl›¤›, Y›ld›r›m hakk›nda K›rm›z› bülten
ç›kart›lmas› istemi ile Interpol Genel Sekreterli¤i’ne
baflvurdu. Y›ld›r›m hakk›nda “‹HD Genel Baflkan›
Ak›n Birdal suikastini azmettirdi¤i” ve “suç ifllemek
için çete oluflturdu¤u” gerekçesiyle verilen g›yabi
tutuklama kararlar› gerekçe gösterilerek yap›lan
baflvuru, 12 May›s günü kabul edildi. Böylece
Y›ld›r›m, Interpol’e üye 177 ülkede “Türkiye’ye iade
amac›yla öncelikli” olarak aranmaya baflland›.

Bu arada Y›ld›r›m’a Metin Atmaca ad›na 9 fiubat 1996
tarihinde verilen ve 4 ay sonra yenilenen turistik
pasaport nedeniyle dönemin Pasaport fiube Müdürleri
‹brahim Selvi, Nazmiye Berzek, fiube Müdür
Yard›mc›s› Necdet Badem (Damc›o¤lu), Baflkomiser
Hasan Da¤deviren, polis memuru Hasan Tahsin
Gürdal, sivil memurlar Meral Gündo¤an ile Hatice
Siflkino¤lu hakk›nda yap›lan soruflturma, haziran ay›
içinde zamanafl›m› nedeniyle kapat›ld›. Dosya,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yüksek Disiplin Kurulu’nda
zaman›nda görüflülmedi¤i için yarg›ya gidemeden
kapat›lm›fl oldu. 

Susurluk Ana Davas›

Susurluk kazas›ndan sonra ‹stanbul DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan Özel Harekat Dairesi eski Baflkanvekili
‹brahim fiahin, özel tim görevlisi polis memurlar›
Ayhan Çark›n, Ayhan Akça, O¤uz Yorulmaz, Ziya
Band›rmal›o¤lu, Enver Ulu, Mustafa Altunok, Ercan
Ersoy, uyuflturucu kaçakç›s› Yaflar Öz, Ömer Lütfü
Topal’›n orta¤› Ali Fevzi Bir, Bucak’›n floförü
Abdülgani K›z›lkaya, M‹T eski görevlisi Korkut Eken,
DYP fianl›urfa milletvekili Sedat Bucak5 ve Sami
Hofltan hakk›nda aç›lan Susurluk davas›na 1999
y›l›nda devam edildi. 

‹stanbul 6 No’lu DGM’de 13 Ocak günü yap›lan
duruflmada, Mahkeme eski ‹çiflleri Bakan› Mehmet
A¤ar ve 10 Ocak günü yakalanan Haluk K›rc›’n›n
durumlar› ile ilgili geliflmelerin beklenmesini
kararlaflt›rd›.

15 Mart günü yap›lan duruflmada, K›rc›’n›n dava
dosyas› Susurluk ana davas›yla birlefltirildi. K›rc›,
duruflmada verdi¤i ifadede, “Devlet birçok adam›
kullanm›flt›r. Bu adamlar sapt›ktan sonra devlet
bunlar› enterne etmifltir” dedi. 1980’den önce ‘bir
tak›m olaylara kar›flt›¤›n›’ ve cinayet iflledi¤ini kabul
eden K›rc›, bunlardan gurur duymad›¤›n› söyledi.
Davan›n di¤er san›klar› ile ilgili de aç›klamalar yapan
K›rc›, Sami Hofltan’› Çatl›’n›n dostu olarak tan›d›¤›n›,
özel timci polisleri, 1994 y›l›nda kendisini sürekli
ziyaret etmeleri üzerine tan›d›¤›n› öne sürdü. Çatl›’n›n
25 y›ll›k arkadafl› oldu¤unu söyleyen K›rc›, Mehmet
A¤ar’›, Erzurum’da Vali oldu¤u dönemde dü¤ün
davetiyesi vermek için gitti¤inde tan›d›¤›n›, Çatl›’n›n

Korkut Eken ile geçmifle dayanan dostluklar› oldu¤unu
söyledi. 

1995 y›l›n›n sonuna kadar Çatl› ile ticaret yapt›¤›n›
anlatan K›rc›, 1980’den sonra eline silah almad›¤›n›
ileri sürdü. K›rc›, 1995 y›l›nda ‹stanbul Asayifl fiube
Müdürlü¤ü’nden kaçmas› ile ilgili olarak, Mehmet
A¤ar’›n Asayifl Müdürü Sedat Demir’i arad›¤›
yönündeki iddialar›n yalan oldu¤unu savundu. 

K›rc›, Çatl›’n›n M‹T ve Emniyet ile çal›flmalar›
oldu¤unu ifade ederek, yurtd›fl›nda kullan›ld›¤›n›
kaydetti. Çatl›’n›n kay›p çantas›ndaki evraklar›n
bulunmas› halinde bütün gerçeklerin ortaya ç›kaca¤›n›
belirten K›rc›, Çatl›’n›n devlet iradesi d›fl›nda eylem
yapmad›¤›n› savundu. K›rc›, Çatl›’n›n eylemlerini,
Demirel de dahil olmak üzere en alt kademesinden en
üst kademesine kadar herkesin bildi¤ini söyledi.
Ancak DGM, Demirel ile ilgili ifadeyi tutanaklara
geçirmedi. 

K›rc›, emniyette iflkence gördü¤ünü iddia ederek,
“Ama bunlarla s›k karfl›laflt›¤›n›z için çok ciddiye
almayaca¤›n›z› düflünüyorum. Bu zamanda adam
öldürülse üzerinde birfley bulunmaz. Bizim
zaman›m›zda iflkence yöntemi daha farkl›yd›. Adli
T›p’ta tedaviye geldim, hiç birfley belli olmad›.
Teknoloji çok ilerlemifl” dedi. 

3 May›s günü yap›lan duruflmada Sedat Bucak’›n 18
Nisan seçimlerinde fianl›urfa’dan yeniden milletvekili
seçilmesi nedeniyle yarg›lanmas› durdurularak,
dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› için TBMM
Baflkanl›¤›’na baflvurulmas› kararlaflt›r›ld›.

‹stanbul DGM’de 28 Haziran günü yap›lan 16.
duruflmada, Haluk K›rc›’n›n Susurluk davas›ndan
tahliyesine karar verildi. 

27 Aral›k günü yap›lan duruflmada esas hakk›ndaki
görüflünü aç›klayan DGM Savc›s›, Korkut Eken ve
‹brahim fiahin’e TCY’nin “Suç ifllemek için çete
kurmak ve çeteyi yönetmek” suçuna iliflkin 313.
maddesi ile yasan›n “aranan suçluyu saklamak”
suçuna iliflkin 296. maddesi uyar›nca 4 y›l 8 ayla 10
y›l aras›nda hapis cezas› verilmesini istedi. Esas
hakk›nda verilen görüflte, Ayhan Çark›n, O¤uz
Yorulmaz, Ercan Ersoy, Enver Ulu, Mustafa Altunok,
Ziya Band›rmal›o¤lu, Ayhan Akça, Abdülgani
K›z›lkaya, Sami Hofltan, Ali Fevzi Bir ve Yaflar Öz’ün,
“çete kurmak” ve “aranan kifliyi saklamak”
suçlar›ndan 4 y›lla 8 y›l, Haluk K›rc›’n›n da “çete
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5 Dokunulmazl›klar› 11 Aral›k 1997 tarihinde TBMM taraf›ndan
kald›r›ld›¤› için ‹stanbul DGM’de görülen “Susurluk davas›”nda
yarg›lanan Mehmet A¤ar (Ba¤›ms›z-Elaz›¤) ve Sedat Bucak’›n (DYP-
fianl›urfa) 18 Nisan seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmeleri
üzerine yeniden dokunulmazl›k kazand›lar ve yarg›lanmalar›
durduruldu. Y›l içinde A¤ar ve Bucak’›n dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›lmas› istemi ile haz›rlanan fezlekeler TBMM’ye gönderildi. A¤ar
ve Bucak’›n durumu Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda ele
al›nd›, ancak Genel Kurul’a gelmedi¤i için A¤ar ve Bucak’›n
dokunulmazl›klar› kald›r›lmad›.



kurmak” ve “sahte kimlik düzenlemek” suçlar›ndan 3
y›lla 7 y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi. 

Kaza yapan araçta Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne ait
susturuculu suikast silahlar› bulundu¤u vurgulanan
esas hakk›ndaki görüflte, “Bu silahlar ile özel nitelikli
mermiler, savunma ve koruma amaçl› silahlar olmay›p
sald›r› ve suikast amaçl› silahlard›r. Özellikleri miktar
ve mahiyetleri itibariyle de vahim niteliktedir. Ayr›ca,
otomobil içerisinde çok say›da mermi bulunmas›na
ra¤men bir k›s›m silahlar›n bulunmad›¤› görülmüfltür.
Bulunmayan silahlar›n, kazan›n akabinde olay yerine
gelen korumalar taraf›ndan araçtan al›nm›fl olmas›
mümkün bulunmaktad›r” denildi. 

Çatl› ve Yaflar Öz’e verilen silah tafl›ma ruhsatlar›nda
Mehmet A¤ar’›n imzas› bulundu¤u bildirilen görüflte,
Ömer Lütfü Topal’›n öldürülmesinde kullan›lan silahta
Çatl›’n›n parmak izinin bulundu¤u, bu olayla ilgili
olarak gözalt›na al›nan özel tim polisleri ile
uyuflturucu kaçakç›s› Yaflar Öz ve orta¤› Ali Fevzi
Bir’in, Mehmet A¤ar ve ‹brahim fiahin’in giriflimi ile
serbest b›rak›ld›¤›na dikkat çekildi. Duruflma, 3 Mart
2000 tarihine ertelendi.

‘Kay›p Silah’ Davalar›

Hospro fiirketi taraf›ndan Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’ne hibe edilen malzemeler aras›nda
yeralan 10 adet Beretta marka suikast silah› ile bu
silahlara ait susturucular›n kaybolmas› nedeniyle
“görevlerini kötüye kulland›klar›” iddias›yla
haklar›nda dava aç›lan dönemin Emniyet Genel
Müdürlü¤ü ‹kmal Bak›m Daire Baflkan› Necmettin
Ercan, Emniyet Müdürleri Musa Teber, Tekin
Hatipo¤lu, Baflkomiser Nazmi Kara ve polis memuru
Ömer Aydo¤an’›n Ankara 6. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yarg›lanmalar›na y›l içinde devam
edildi. 

Bu arada Mart ay› bafl›nda da ‹brahim fiahin6, Antalya
Özel Harekat Kursu Depo Sorumlusu Mustafa Büyük,
Özel Harekat Gölbafl› Depo Sorumlusu U¤ur Çevik,
Operasyon fiube Müdürü Lütfü Eraslan, Emniyet
Müdürü fiemsettin Canpolat, Say›m ve Muayene
Komisyonu Baflkan› Sezai Boran ile komisyon üyeleri
Niyazi Pek, Arif Y›ld›z, Hasan Kozan ve Ali Durmufl
hakk›nda Hospro firmas› taraf›ndan hibe edilen
silahlar›n kaybolmas›nda “görevi ihmal ettikleri”
iddias›yla üç aydan bir y›la kadar hapis cezas› istemi
ile Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›. 

4 May›s günü Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan duruflmada ifade veren san›k Lütfü Eraslan,
olay tarihinde Antalya Özel Harekat E¤itim Kursu’nda
yetkili olarak görev yapt›¤›n›, Türkiye ile ‹srail
aras›nda yap›lan anlaflmaya göre gelen malzemelerin
kutular›n›n ‹srailli e¤itmenler taraf›ndan aç›ld›¤›n›
söyledi. Malzemelerin bir belgeyle teslim edilmedi¤ini
savunan Eraslan, e¤itimde kullan›lan malzemelerin
d›fl›ndakileri Ankara’ya gönderdiklerini, gelen

malzemelerin listesini de ‹brahim fiahin’in
bilebilece¤ini belirtti. 

Olay tarihinde komisyon üyesi olarak görev yapan
Hasan Kozan ise malzemelerin kendilerine teslim
edilmedi¤ini, yapt›klar› ifllemin depoda bulunan
malzemelerin saymaktan ibaret oldu¤unu söyledi.

Davan›n 15 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda ifade
veren Niyazi Pek, 1994 y›l›nda oluflturulan muayene
komisyonunda kendisine görev verilmesi nedeniyle
Gölbafl›’ndaki baz› malzemelerin tespitini yapt›klar›n›
ancak kendilerine daha önceden bir silah veya
malzeme teslim edilmedi¤ini savundu. 

Di¤er san›klar›n benzer savunmalar›ndan sonra söz
alan Hazine avukat› Esma Koçak, ayn› konuda aç›lan
di¤er davan›n dosyas›nda, “Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’ne hibe edildikten sonra kayboldu¤u iddia
edilen silahlardan Beretta marka bir tabancan›n,
Susurluk kazas› sonras›nda DYP fianl›urfa Milletvekili
Sedat Edip Bucak’›n arabas›nda ç›kt›¤›” yolunda tespit
bulundu¤unu belirterek, iki davan›n birlefltirilmesini
istedi.

9 Temmuz günü yap›lan duruflmada ifade veren
‹brahim fiahin, olay tarihinde Emniyet Genel
Müdürlü¤ü Özel Harekat Dairesi Baflkanvekili olarak
görev yapt›¤›n› belirterek, yurtd›fl›ndan Türkiye’ye
gelen silahlar›n kendi dairelerine de¤il, ‹kmal Dairesi
Baflkanl›¤›’na teslim edildi¤ini söyledi. Daha sonra bu
silahlar› görevleri gere¤i teslim ald›klar›n› belirten
fiahin, ald›klar› silah ve malzemelerden hiçbirisinin
kaybolmad›¤›n› iddia etti.

6 Ekim günü Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada , Hospro fiirketi’nce Emniyet
Genel Müdürlü¤ü’ne hibe edilen 10 adet 9 mm Micro
Uzi, 10 adet 9 mm Micro Uzi SMG ile 10 adet 22
kalibre Beretta marka tabancalar ve bunlara ait
susturucular›n kaybolmas›yla ilgili olarak ‹brahim
fiahin’in de aralar›ndan bulundu¤u 10 san›¤›n Ankara
1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›¤› davan›n,
1998 y›l›nda Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
aç›lan 10 adet Beretta ile bu silahlara ait
susturucular›n kaybolmas›yla ilgili 5 san›¤›n
yarg›land›¤› di¤er dava ile birlefltirilmesi kararlaflt›r›ld›.

Ancak Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülmesi kararlaflt›r›lan dava, y›l içinde
sonuçlanmad›. 

Ba¤lant›l› davalar

Susurluk kazas›n›n ard›ndan 24 Kas›m 1996 tarihinde
dönemin ana muhalefet partisi ANAP’›n Genel
Baflkan› Mesut Y›lmaz’a Macaristan’da sald›rd›klar›
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6 fiahin ve arkadafllar› hakk›nda yarg›lama izni Dan›fltay 2. Dairesi
taraf›ndan 1998 y›l›nda verilmiflti. Davaya esas Dan›fltay’›n “lüzum-u
muhakeme” karar›nda, ‹srail’den ithal silahlar›n bulundu¤u paketlerin
gümrükten çekilerek, Gölbafl›’ndaki Özel Harekat tesislerinde
yetkililere teslim edilmesi ve ard›ndan tabancalar›n kaybolma süreci
ayr›nt›lar›yla yer alm›flt›. 



iddias›yla Ziya Korkut, Veysel Özerdem, Ayd›n ‹pekli
ve ‹smail Koçkaya hakk›nda aç›lan dava, 5 Mart günü
sonuçland›. Davada, “Cürüm ifllemek için teflekkül
oluflturmak” iddias›yla yarg›lanan Korkut, Özerdem ve
‹pekli delil yetersizli¤inden beraat etti. Mahkeme,
g›yabi tutuklu san›k ‹smail Koçkaya hakk›ndaki
suçlaman›n da eylemin yurt d›fl›nda gerçeklefltirilmesi,
cezas›n›n 3 y›ldan az olmas› ve Mesut Y›lmaz’›n
flikayetçi olmamas› nedeniyle düflmesine karar verdi.

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi 11 Mart günü Emniyet Genel
Müdürlü¤ü ‹stihbarat Dairesi eski Baflkanvekili Hanefi
Avc› hakk›nda 15 Temmuz 1998 tarihinde Ankara
DGM taraf›ndan verilen beraat karar›n› onad›. Avc›,
M‹T’e ait telefonlar› aç›klad›¤› gerekçesi ile Ankara
DGM’de “Devletin güvenli¤ine iliflkin bilgileri elde
etti¤i” iddias›yla 15 y›ldan az olmamak üzere hapis
cezas› istemi ile yarg›lanm›flt›.

Susurluk davas›n›n tutuksuz san›klar›ndan Yaflar Öz,
uyuflturucu ticareti yapt›¤› iddias›yla ‹stanbul DGM’de
yarg›land›¤› davan›n 22 Mart günü yap›lan
duruflmas›nda verdi¤i ifadede, “Devletin en üst
düzeyindeki insanlar bizi önemli operasyonlarda
kulland›lar. Ben de elimden geldi¤i kadar isteklerini
yerine getirdim, piflman de¤ilim. Mehmet A¤ar
nezdinde devletin üst kademesindeki insanlar rica
etti” dedi. 9 Nisan günü sonuçlanan davada, Öz, 7 y›l
6 ay hapis cezas›na mahkum edildi.

Yaflar Öz’ün 4 Haziran 1994 tarihinde Bolu’nun
Y›¤›lca ilçesinde cesetleri bulunan ifladamlar› Savafl
Buldan, Hac› Karay ve Adnan Y›ld›r›m’›n öldürülmesi
nedeniyle yarg›land›¤› davaya y›l içinde devam edildi.
21 May›s günü Düzce A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Mahkeme, Öz’ün tahliyesine
karar verdi.

“Kumarhaneler Kral›” olarak tan›nan Ömer Lütfü
Topal’›n 28 Temmuz 1996 tarihinde ‹stanbul
Sar›yer’de öldürülmesi nedeniyle Haluk K›rc›, eski
özel tim görevlisi polisler O¤uz Yorulmaz, Ayhan
Çark›n, Ercan Ersoy, Mustafa Altunok, Topal’›n ifl
ortaklar› Sami Hofltan ve Ali Fevzi Bir ile sigortac›
Serdar Özda¤ hakk›nda Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde aç›lan davada 1999 y›l›nda önemli
bir geliflme yaflanmad›. 

16 Mart 1998 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi’nden
ç›kan ö¤rencilere düzenlenen bombal›-silahl› sald›r›da
7 ö¤rencinin ölümü ve 41’inin de yaralanmas›
nedeniyle aç›lan dava da 1999 y›l›nda Susurluk
Raporu nedeniyle t›kand›. Latif Akt›, Özgün Koç ve
Mustafa Do¤an’›n ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yarg›land›¤› davan›n 1 Mart günü
yap›lan duruflmas›nda, müdahil avukatlar Susurluk
Raporu’nun “gizli” ibareli 11 sayfal›k bölümünde
san›k Mustafa Do¤an’›n Azerbaycan darbesinde rol
ald›¤› yönünde bilgiler yerald›¤›n› belirterek, raporun
bu bölümünün de Mahkeme’ye gönderilmesini istedi.
Mahkeme’nin de bu yöndeki karar›na ra¤men y›l

içinde raporun eksik bölümlerinin gönderilmemesi
üzerine dava, bir kez daha kilitlendi.

Susurluk davas› san›klar› ile yak›n iliflkileri oldu¤u
bilinen Ünal Osmana¤ao¤lu’nun 9 Nisan günü
yakalanmas›n›n ard›ndan D‹SK Genel Baflkan› Kemal
Türkler’in 22 Temmuz 1980 tarihinde öldürülmesi
nedeni ile Ayd›n Ery›lmaz, Abdülsamet Karakufl ve
‹smet Koçak ile birlikte yarg›land›¤› dava 1999 y›l›nda
da sürdü. Osmana¤ao¤lu, TCY’nin 149/2. maddesi
uyar›nca, “Ahaliyi ayakland›rarak birbirini öldürmeye
sebebiyet vermek” suçundan ölüm cezas› ile
yarg›land›¤› davan›n 8 Haziran günü ‹stanbul 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmas›na kat›ld›. ‹lk
kez yarg›ç karfl›s›na ç›kan Osmana¤ao¤lu, Kemal
Türkler’i öldürmedi¤ini, Abdullah Çatl›’y› “sadece
ismen tan›d›¤›n› iddia etti. Bahçelievler katliam›
nedeniyle arand›¤›n› ö¤renince 1979 y›l›nda yasad›fl›
yoldan yurtd›fl›na ç›kt›¤›n› ve kardefli Tamer
Osmana¤ao¤lu’nun pasaportuyla 1992 y›l›nda
Türkiye’ye döndü¤ünü söyleyen Ünal Osmana¤ao¤lu,
Kemal Türkler’in öldürülmesi nedeniyle yarg›lanan
Ayd›n Ery›lmaz, Abdülsamet Karakufl ve ‹smet Koçak’›
da tan›mad›¤›n› iddia etti. Türkler ailesinin avukat›
Rasim Öz, davan›n ‹stanbul DGM’de görülen
“Susurluk Davas›” ile birlefltirilmesini istedi.

5 A¤ustos günü yap›lan duruflmada mahkemenin daha
önce istedi¤i MHP Ana Dava dosyas›n›n
gönderilmedi¤i bildirildi. Rasim Öz, Susurluk
dosyas›nda san›k Ünal Osmana¤ao¤lu ile ilgili
ifadeleri bulunan Haluk K›rc›, Mikail fiimflek ve Avni
Musulluluo¤lu’nun bu ifadelerinin istenmesini talep
etti.

Bu arada 28 Eylül günü yap›lan duruflmada
Mahkeme’ye Mehmet Rauf Ertürk imzas› ile
gönderilen bir mektupta Türkler cinayetinin Celal
Adan7 taraf›ndan ifllendi¤i ve Osmana¤ao¤lu’nun
Adan’›n akrabas› oldu¤u için cinayeti üstlendi¤i öne
sürüldü. Dava, 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Yüksekova Davalar›

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 1996 y›l›n›n Eylül
ay›nda bir araçta uyuflturucu madde yakalanmas› ile
ortaya ç›kan “faili meçhul cinayetler, iflkence ile adam
öldürme, adam kaç›rma, kaçakç›l›k” olaylar› ile
gündeme gelen “Yüksekova Çetesi” hakk›nda aç›lan
davalar 1999 y›l›nda sürdü.

“Çete” Davas›

‹tirafç› Kahraman Bilgiç’in ifadeleri ile ortaya
ç›kart›lan “Yüksekova Çetesi” hakk›nda Diyarbak›r 4
No’lu DGM’de 14 kifli hakk›nda aç›lan dava, 1999
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7 Ankara 1 No’lu S›k›yönetim Mahkemesi’nde görülen MHP Ana
Davas›’nda Kemal Türkler’in öldürülmesinde “istihbarat yapt›¤›” ve
MHP’liler içerisindeki “illegal teflkilatlanmay›” yürüttü¤ü suçlamas›yla
yarg›lanan ancak delil yetersizli¤i ile beraat eden DYP ‹stanbul ‹l
Baflkan› Celal Adan 18 Nisan seçimlerinde ‹stanbul’dan milletvekili
seçildi. 



y›l›nda da sonuçlanmad›. Sadece Kahraman Bilgiç’in
tutuklu olarak yarg›land›¤› davan›n 18 Kas›m günü
yap›lan duruflmas›nda, san›k Kurmay Albay Hamdi
Poyraz’›n hakk›ndaki yurtd›fl›na ç›kma yasa¤›n›n
kald›r›lmas› için bir dilekçe okundu. Necip Bask›n’›n
avukat› Yaflar Altürk, çete mensuplar›ndan Ali ‹hsan
Zeydan, Kahraman Bilgiç ve Hamdi Poyraz’›n daha
önce savc›l›k ifadelerinde itiraflarda bulunduklar›n›
söyleyerek di¤er san›klarla birlikte tutuklanmalar›n›
istedi. Dosyan›n karar aflamas›nda oldu¤unu belirten
Altürk, Poyraz’a uygulanan yurtd›fl›na ç›kma yasa¤›n›n
kald›r›lmamas›n› istedi. Ancak Mahkeme, 23 Ekim
1997 tarihinde Poyraz hakk›nda verilen yurtd›fl›na
ç›k›fl yasa¤›n› kald›rd›. 

27 Ocak 2000 tarihine ertelenen davada, Kahraman
Bilgiç, Hakkari Da¤ Komando Tugay› eski Komutan›
Hamdi Poyraz, Yüksekova Jandarma eski Tabur
Komutan› Mehmet Emin Yurdakul, Yüzbafl› Nihat
Yi¤iter, Üste¤men Bülent Yetüd, Astsubay Ali
Kurto¤lu, Yüksekova Belediye Baflkan› Ali ‹hsan
Zeydan, belediye çal›flan› O¤uz Baygünefl, özel tim
görevlisi Komiser Enver Ç›rak, Kafluran aflireti reisi
korucu lideri ‹smet Ölmez, korucu Kemal Ölmez,
korucu Hasan Öztunç ile Et ve Bal›k Kurumu Müdürü
Mustafa Koca’n›n yarg›land›¤› davada san›klar›n “suç
ifllemek amac›yla çete kurmak (TCY 313)”, “ya¤ma ve
gasp (TCY 495/1)”, “askeri helikopterleri ve araçlar›
da kullanarak uyuflturucu (TCY 403/5, 6,7) ve silah
kaçakç›l›¤› yapmak (6136 say›l› yasan›n 12. maddesi)”
ve “Yüksekova’da bir otele roket atmak (TCY 264/6, 8
ve TCY 251)” suçlar›ndan cezaland›r›lmas› isteniyor.

Yüksekova Davas›

‹fladam› Abdullah Canan, fiemsettin Yurtseven, Mikdat
Özeken ve Münir Sar›tafl’›n 1995 y›l›nda iflkence ile
öldürülmesi nedeniyle Hakkari A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde Mehmet Emin Yurdakul, Kahraman
Bilgiç ve Nihat Yi¤iter hakk›nda “Birden fazla kifliyi
iflkence yaparak öldürmek” suçlamas›yla ölüm cezas›
istemi ile aç›lan dava, 1999 y›l›nda sürdü.

15 Temmuz günü yap›lan duruflmada, cinayetlere
tan›k olan Yüksekova S›n›r Taburu eski Komutan›
Albay Kanber O¤ur’un talimatla al›nan ifadesi
okundu. O¤ur ifadesinde, çetenin öldürdü¤ü Canan
ve köylüleri askerlerin elindeyken gördü¤ünü,
Yüksekova Savc›s› ve Kaymakam›yla birlikte olay›
araflt›rd›klar› için sürgün edildikleri bildirdi. 

Hakkari A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 12
Aral›k günü sonuçland›. Mahkeme, tutuklu Kahraman
Bilgiç, tutuksuz Yüksekova Tabur eski Komutan› Albay
Mehmet Emin Yurdakul, Yüzbafl› Nihat Yi¤iter ve
Astsubay Bülent Yetüd hakk›nda “cinayet
suçlamalar›n›n ispatlanamad›¤›” gerekçesiyle beraat
karar› verdi. 

Gerekçeli kararda, üç köylünün cesetlerinin
bulunamam›fl olmas› ve Kahraman Bilgiç’in verdi¤i
ifadelerde çeliflki bulunmas› nedeniyle köylülerin
öldü¤ünün dahi kesinleflmedi¤i, bu nedenle beraat
karar› verildi¤i belirtildi. 

Gerekçeli kararda, daha önce cinayetlere tan›kl›k
etti¤i yönünde ifade veren dönemin Yüksekova S›n›r
Taburu eski Komutan› ve halen Kayseri ‹l Jandarma
Bölge Komutanl›¤›’nda Jandarma ‹stihbarat Müdürü
olan Albay Kanber O¤ur’un ifadelerini geri ald›¤› da
kaydedildi. 

Necip Bask›n Davas›

Yarg›tay, Necip Bask›n’›n kaç›r›lmas› nedeniyle itirafç›
Kahraman Bilgiç, Özel tim görevlileri Komiser Fatih
Özhan, Yusuf Azmi Ayd›n, Abdülkadir Bayram,
korucular Abdülkerim Özcük, Osman Özpazar,
Necmettin Hazeyi, Mehmet Emin Ergen ve Osman
Ergen hakk›nda 17 Eylül 1998 tarihinde Diyarbak›r 1
No’lu DGM taraf›ndan verilen kararla ilgili
incelemesini Nisan ay›nda tamamlad›. Kahraman
Bilgiç’e verilen 12 y›l 6 ay hapis cezas›n› onayan
Yarg›tay, Fatih Özhan, Yusuf Azmi Ayd›n, Abdülkadir
Bayram, Abdülkerim Özcük, Osman Özpazar,
Necmettin Hazeyi, Mehmet Emin Ergen ve Osman
Ergen’e “adam kaç›rmak” suçlamas›yla (TCY 499/1)
verilen 14 y›l 7’fler ay hapis cezas› karar›n› ise bozdu.

Yarg›tay’›n karar›n›n ard›ndan Diyarbak›r DGM’de
yeniden görülmeye bafllanan dava, 29 Aral›k günü
sonuçland›. Mahkeme, Fatih Özhan adl› özel tim
görevlisine TCY’nin 499/1. maddesi uyar›nca 14 y›l 7
ay hapis cezas› verdi. Ancak Özhan’›n memur olmas›
nedeniyle TCY’n›n 251. maddesinin uygulamas›na ve
20 y›l hapis cezas› verilmesine karar veren Mahkeme,
Özhan’›n duruflmalardaki iyi halini gözönünde
bulundurarak 16 y›l 8 ay a¤›r hapis cezas› verdi.
Mahkeme, di¤er san›klar›n ise beraatine karar verdi.
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1999 y›l›nda devletin Kürt sorununa bak›fl›n› yine
Silahl› Kuvvetlerin yaklafl›m› belirledi ve Kürt
sorununu terör sorununa indirgeyen yaklafl›mda bir
de¤ifliklik olmad›. Dönemin Genelkurmay Baflkan›
Hüseyin K›vr›ko¤lu nisan ay›nda yapt›¤› bir
aç›klamada “PKK destekçilerinin slogan› haline gelen
Kürt sorununun Türkiye’de asla olmad›¤›n›” savunarak
“ülkede sadece Türkiye’yi bölmeye çal›flanlar›n
yaratt›¤› bir ‘terör sorunu’ oldu¤unu” ileri sürdü.
Orgeneral K›vr›ko¤lu, “Türk devleti, halk› ile bar›fl›kt›r.
E¤er iddia edildi¤i gibi Türkiye’de bir Kürt sorunu
olsayd›, terörle mücadelede bu denli baflar›l›
olunamaz ve verilen binlerce flehide ra¤men
vatandafllar›m›z hiçbir etnik ayr›m gözetmeden
birlikte yaflamaya devam edemezdi” dedi. 

Abdullah Öcalan’›n 2 A¤ustos günü yapt›¤› silahl›
güçleri yurtd›fl›na çekme ve silahl› mücadeleyi
durdurma ça¤r›s› ve PKK’nin buna uyma karar›
almas›, hükümet ve MGK taraf›ndan bir “taktik”
olarak alg›land›. Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n “1999
A¤ustos Ay› Terörle Mücadele De¤erlendirmesi”nde
PKK’nin yapt›¤› aç›klamalara karfl› TSK’n›n “PKK ile
silahl› mücadeleyi” sürdürece¤i ifade edildi. PKK’nin
uygulamaya koydu¤u silahl› güçleri geri çekme
karar›n›n her k›fl döneminde uygulanan bir yöntem
oldu¤u iddia edilen de¤erlendirmede “Bu y›lki
de¤ifliklik, çekilmenin bir süre öne al›nmas› ve farkl›
bir flekilde sunulmaya çal›fl›lmas›d›r” dendi. PKK’nin
Kuzey Irak’a ya da herhangi bir baflka bölgeye
çekilmesinin “mevcut tehdidi” azaltmad›¤›n› savunan
Genelkurmay Baflkanl›¤›, “tek flart›n tüm PKK’lilerin
silahlar›n› b›rakarak Terörle Mücadele Yasas›’ndan
yararlanmalar› veya etkisiz hale getirilmeleri
oldu¤unu” belirtti. 

Genelkurmay Baflkanl›¤›ndan eylül ay› sonunda
yap›lan aç›klamada da PKK’nin gerçeklefltirdi¤i
eylemlerin 1998 y›l› eylül ay›na göre yüzde 52
oran›nda azald›¤› vurgulan›rken bunun geçmiflte de
örnekleri görülen bir oyun oldu¤u ve “Terör
örgütünün s›k›flt›¤› her dönemde buna benzer taktikler
uygulayarak zaman kazand›¤› ve bilahare kanl›

eylemlerini eskisinden daha fliddetli olarak devam
ettirmeye çal›flt›¤›, konuya duyarl› kamuoyunun bilgisi
dahilindedir” denildi. 

Öcalan’›n ça¤r›s› do¤rultusunda baz› PKK’lilerin
silahlar›yla birlikte teslim olmas› girifliminin de
de¤erlendirildi¤i  aç›klamada, flöyle devam edildi:
“Sözde ‘demokratik cumhuriyete kat›l›m’ ad› alt›nda
devlete teslim edilmek istenen sembolik 20 - 25 kiflilik
terörist grup da bu propagandan›n bir parças›d›r. Bu
sembolik hareketiyle terör örgütü asl›nda bir yandan
mevcut koflullar› ve bu kapsamda yürürlü¤e konmufl
olan Piflmanl›k Yasas›’n› tam olarak silah b›rakmak
için yeterli görmedi¤ini ve baflka beklenti içinde
oldu¤unu göstermekte, di¤er yandan silahl› gruplar›
elinde koz olarak tutmaya ve bu beklentilerinin
karfl›lanmas› için pazarl›k konusu yapmaya çal›flmakta
ve bir anlamda yine silaha baflvurma tehdidinde
bulunmaktad›r. Silahl› mücadeleyi b›rakt›¤›n› iddia
eden örgütün, devlete ve Türk adaletine teslim olma
yerine Türkiye d›fl›na ç›kma karar› alm›fl olmas› bu
niyetin aç›k bir ifadesidir.” 

Türkiye’de 1050 civar›nda PKK militan›n›n bulundu¤u
belirtilen aç›klamada “geçmiflte de oldu¤u gibi ‹ran,
Irak ve Suriye’deki terörist varl›¤› Türkiye için yak›n
tehdit olmaya devam etti¤i” ve TSK’nin yurt içindeki
ve d›fl›ndaki bu silahl› tehditle mücadelesinin “son
terörist etkisiz hale getirilinceye kadar” sürece¤i
bildirildi. Aç›klamada ayr›ca Eylül 1999’a kadar son
befl y›l içinde etkisiz hale getirilen PKK’li say›s›n›n
33.148’e ulaflt›¤› bilgisine yer verildi. Bu aç›klaman›n
ard›ndan dönemin Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel
de 1 Ekim günü yeni yasama y›l›n›n açarken yapt›¤›
konuflmada silahlar› b›rakma ve Türkiye d›fl›na
çekilmenin yetmedi¤ini belirterek, PKK’lilere teslim ol
ça¤r›s›nda bulundu.

PKK Baflkanl›k Konseyi’nin Genelkurmay iddialar›na
yan›t olarak eylül ay› sonunda yapt›¤› aç›klamada,
“gelifltirilen çözüm ve at›lan ad›mlar›n taktik de¤il
strateji oldu¤u ve bir çok çevrenin kavramakta güçlük
çekti¤i geliflmelerin zaaf de¤il bar›fl ve demokrasi
u¤runa yap›lan fedakarl›klar oldu¤unu” ileri sürüldü.
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Aç›klamada PKK’nin yeni çizgisinde ›srar edece¤i,
bar›fl ve demokratik çözümün gereklerini yerine
getirirken ayn› zamanda teslimiyetin her biçimine
karfl› mücadelesini de sürdürece¤i belirtildi.
Genelkurmay taraf›ndan dayat›lan teslimiyete karfl›
“PKK hareketinin dayat›lan teslimiyete tepki olarak
ortaya ç›kan bir hareket oldu¤u” belirtilen aç›klamada
Kürt halk›n›n önüne teslimiyetin d›fl›nda onurlu bir
yolun konmas› gerekti¤i ifade edildi.

Ayd›nlar, çeflitli demokratik kurulufllar da Kürt
sorununun siyasal yollardan, insan haklar›na dayal›
bir flekilde çözülmesi talebini dile getirmeye devam
ettiler. Mehmet Uzun, Yaflar Kemal, Orhan Pamuk,
Ahmet Altan ve Zülfü Livaneli’nin giriflimiyle
dünyan›n çeflitli ülkelerinden ve Türkiye’den 60 yazar
ve sanatç›n›n imzas›n›n bulundu¤u demokratikleflme
taleplerini içeren bildiri 12 Ekim günü TGC Burhan
Felek Salonu’nda Yaflar Kemal taraf›ndan okundu.
“‹nsanl›k tarihinin en kanl› dönemlerinden biri olan
20. yüzy›l›n sonra ermekte oldu¤u” belirtilerek, “yeni
yüzy›l ve insan›n›n her türlü ayr›m› reddetmek, bask›
ve zulme karfl› ç›kmak zorunda oldu¤u” kaydedilen
bildiride, Kürt sorununun demokratik bir ad›mla
çözülmesi, idari ve yasal engellerin kald›r›larak, dil,
kültür ve kimli¤in yasal güvenceye kavuflturulmas›
istendi.

Kas›m ay›nda Almanya’da yaflayan 36 ayd›n ve yazar
da Ömer Polat, Serol Teber, Kemal Yalç›n ve fiakir
Bilgin’in giriflimiyle haz›rlanan bas›n aç›klamas›yla
bildiriye destek verdi. Bas›n aç›klamas›nda Ayd›nlar
Deklarasyonu’nda dile getirilen “Demokratik bir
ad›mla Kürt sorununu çözmek ve Türkiye’yi 21’inci
yüzy›l›n ›fl›k gibi parlayan, insan haklar›na ve kültürel
kimliklerine sayg›l›, uygar ve demokratik ülkesi haline
getirmek” talebinin AG‹T Zirvesi’nin ‹stanbul’da
topland›¤› bir dönemde özel bir önem kazand›¤›
belirtildi. Aç›klamada, yaflanan sürecin önemine
dikkat çekilerek, Kürt sorunu ve demokratikleflme
konusunda Türk hükümeti ve devlet yetkililerine görev
ve sorumluklar›n› yerine getirme ça¤r›s› yap›ld›. 

Farkl› siyasi kesimlerden siyasetçi, ayd›n ve sivil
toplum örgütleri temsilcilerinden oluflan 73 kiflinin
kat›l›m›yla 7-8 Kas›m günlerinde Bolu’da
“Demokratikleflme ‹çin Giriflim” toplant›s› düzenlendi.
‹dam cezas›n›n kald›r›lmas›, dil, kültür, inanç, vicdan,
yaz›l›, görsel ve sözsel iletiflim özgürlü¤ünün
sa¤lanmas›, faili meçhul cinayetlerin ayd›nlat›lmas›,
yarg›s›z infazlar›n sorumlular›n›n yarg› önüne
ç›kar›lmas›, sivil toplum örgütleri önündeki k›s›tlama
ve yasaklar›n kald›r›lmas› gibi istemlerin dile
getirildi¤i toplant›n›n ard›ndan bir deklarasyon
yay›nland›. 

Türkiye’nin tüm temel sorunlar›n›n çözümünün
eksiksiz bir demokrasiden geçti¤i belirtilen
deklarasyonda, “Demokrasi talebi bugün toplumun
çok farkl› kesimleri taraf›ndan dile getirilmektedir”
denildi. Koflullar›n toplumsal uzlaflma bak›m›ndan

fazla olgunlaflt›¤› kaydedilen deklarasyonda, flöyle
denildi: 

“Herfleyden önce silahlar›n susmas› bu atmosferi
sa¤lam›flt›r. Kürt sorununun ülke bütünlü¤ü içinde
demokratik çözümü için bir f›rsat yaratm›flt›r. Ayr›ca,
deprem felaketi, bütün toplumsal kesimlerde bir
kardefllik ve dayan›flma havas›n›n oluflmas›na yol
açm›flt›r. Avrupa Birli¤i konusundaki geliflmeler,
kamuoyunda demokratikleflme yönündeki talepleri
daha da yayg›nlaflt›rmaktad›r.” 

Deklarasyonun sonuç bölümünde ise farkl›
düflüncelerin tüm özgürlüklere ve haklara sahip
olmas›, tart›flman›n ve fikir al›fl veriflinin önüne
güvenlik gerekçesiyle geçilmemesi istenerek,
“Herkesin düflüncesini, öfkesini ve sevincini kendi
diliyle söyleyebilmesini, herkesin oldu¤u gibi
görünmesini ve konuflmas›n› bir toplumun ön flart›
olarak görüyoruz” denildi. 

Kürt sorununda siyasal çözümü savunan unsurlar
bask›larla karfl›laflmaya devam etti. Demokratik Kitle
Partisi (DKP), 26 fiubat günü Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan “parti program›nda devletin bölünmez
bütünlü¤ü aleyhinde hükümlere yer verildi¤i”
gerekçesiyle kapat›ld›. Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› 29 Ocak günü Anayasa Mahkemesi’ne
HADEP’in kapat›lmas› ve 18 Nisan seçimlerine
kat›lmamas› istemi ile baflvurdu (bkz. Örgütlenme
Özgürlü¤ü).

“Sosyo-Ekonomik” Çözüm

Kürt sorununun çözümünün bir parças› olarak görülen
bölgesel geri kalm›fll›¤›n giderilmesi için ekonomik ve
sosyal kalk›nma programlar›n›n gündeme getirilmesi
1999 y›l›nda da sürdü. Ancak önceki y›llarda oldu¤u
gibi bu programlar bölgede yaflayan insanlar›n yaflam
tarz›n› de¤ifltirecek somut ad›mlara dönüflmedi. Askeri
çözümün temel seçenek olarak görülmeye devam
etti¤i bu dönemde bütçede silahlanmaya ayr›lan pay›n
büyüklü¤ü de¤iflmedi. Türkiye’nin NATO Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Onur Öymen, 7 Eylül günü
“Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimli¤i ve Türk
Savunma Sanayii” toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada
1998 y›l›nda Türkiye’nin yapt›¤› savunma
harcamas›n›n yaklafl›k 8.3 milyar dolar oldu¤unu
bildirdi. Türkiye’nin önemli bir savunma sanayii
pazar› oldu¤unu vurgulayan Öymen, ABD, Fransa,
‹ngiltere, Almanya ve ‹talya’dan sonra en fazla
savunma harcamas› yapan alt›nc› ülke oldu¤unu
kaydetti.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin
(TMMOB) ayl›k bülteninde yer alan bir araflt›rmada,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde 1984 y›l›ndan bu
yana güvenlik nedeniyle harcanan paran›n 21
katrilyona ulaflt›¤› belirtildi. Savunmaya harcanan bu
paralar›n yat›r›ma aktar›lmas› durumunda bölgede
ortaya ç›kabilecek durumun ayr›nt›lar›yla anlat›ld›¤›
araflt›rmada, bu parayla Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
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Bölgesi’nde baflta ekonomik olmak üzere, sa¤l›k ve
sosyal alanlarda neler yap›labilece¤i örneklerle flöyle
anlat›ld›:

“22 ilde 400, 172 ilçede 50 yatakl› hastane, 215
beldede sa¤l›k oca¤›, 7 bin 724 köyde sa¤l›k evi, 22
ilde sivil havaalan›, 1416 kilometrelik Ankara-
Hakkari, 1086 kilometrelik Ankara-Kars otoyolu. 2 bin
700 kilometre uzunlu¤unda 1204 adet yolu olmayan
yerleflim merkezine yol. Bin adet gölet, 172 ilçe ve
215 beldeye kanalizasyon, 172 ilçe ve 215 beldeye
içme suyu, 22 ile kanalizasyon, 900 kilometrelik
Ankara-Diyarbak›r do¤algaz boru hatt›, 172 ilçe ve
215 beldeye elektrik flebekesi, 172 adet ilçe küçük
sanayi sitesi, 22 organize sanayi altyap›s›, 80 adet
meslek lisesi, 22 adet sokak çocuklar› merkezi, 100
adet bölge yat›l› okulu, 54 adet yüksekokul, 172 adet
halk kütüphanesi, 22 adet 1500 kiflilik ö¤renci yurdu,
172 adet 300 kiflilik ö¤renci yurdu, 22 adet spor
salonu, 10 adet olimpik spor salonu, 100 adet aç›k
spor tesisi, 10 adet elektrik üretecek çöp santral›, 800
kilometrelik Ankara-Diyarbak›r ve 1086 kilometrelik
h›zl› demiryolu projesi.”

Araflt›rmada, savafl›n olmad›¤› bir ortamda
harcanabilecek olan 84 milyar dolar›n her kesimin
yarar›na kullan›labilece¤i yat›r›mlara
dönüfltürülebilmesi durumunda sadece Güneydo¤u’da
de¤il, ülkenin her yerinde kol gezen yoksulluk ve
iflsizli¤in hafifletilebilece¤i gibi, enflasyonun
düflürülebilmesi, dünya ülkeleriyle rekabet
edilebilmesi gibi birçok hedefe de daha kolay
var›labilece¤i kaydedildi. 

1999 y›l›nda da iflsizlik, bölgenin en önemli
problemlerden biri olmaya devam etti. ‹fl ve ‹flçi
Bulma Kurumu Diyarbak›r Bölge Müdürü Nusret
Bafltafl, ocak ay›nda yapt›¤› aç›klamada 1998 y›l›
içinde kurumlar›na baflvuran kifli say›s›n›n 20.843’e
ulaflt›¤›n› belirterek, bu baflvurulardan yaln›zca 396
kiflinin ifle yerlefltirilebilece¤ini söyledi. Nusret Bafltafl,
“Baflta Diyarbak›r Organize Sanayi Bölgesi olmak
üzere bölgedeki di¤er illerde yar›m kalm›fl di¤er
iflletmelerin faaliyete geçmeleri gerek.  Bunlar›n
gerçekleflebilmesi halinde onbinlerce kifli rahatl›kla ifle
yerlefltirilebilir” dedi. Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi
Odas›ndan yap›lan bir aç›klamada da ‹fl ve ‹flçi Bulma
Kurumu müdürlüklerine Diyarbak›r, Batman, Bingöl,
Bitlis, Mardin, Mufl, Siirt, fi›rnak, Hakkari, Malatya,
Elaz›¤ ve fianl›urfa’da yap›lan baflvuru say›s›n›n 75
bine ulaflt›¤›, bu rakam›n  geçen y›llara oranla yüzde
30 art›fl gösterdi¤i ve 75 bin baflvurudan yaln›zca
yüzde 5’inin ifle yerlefltirilebildi¤i aç›kland›.

Bakanlar Kurulu, 19 fiubat günü yap›lan toplant›da
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde “büyük bir
kalk›nma at›l›m›” bafllat›lmas›n› kararlaflt›rd›. “Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde uzun y›llard›r
bölücü terör örgütünün yurttafllara götürülen
hizmetleri baltalad›¤›na, yap›lan yat›r›mlar›
engelledi¤ine” dikkat çeken Baflbakan Bülent Ecevit,

hükümetin teflvik yasas›ndan da yararlanarak bölgede
büyük bir kalk›nma at›l›m› bafllatma karar›nda
oldu¤unu söyledi. 

Ecevit bu çerçevede 1 Mart günü kamuoyuna
“Güneydo¤u fiefkat Paketi” ad›yla yans›yan yeni bir
yat›r›m paketini aç›klad›. “Köye Dönüfl ve
Rehabilitasyon Projesi”ni de içeren ve  bölge
ihtiyaçlar› için toplam 40.5 trilyonluk bir acil kaynak
sa¤lamay› öngören pakette yer alan önlemler özetle
flöyle:

-Ad›yaman, A¤r›, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl,
Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Erzincan, Gümüflhane,
Hakkâri, Hatay, I¤d›r, Kars, Mardin, Mufl, Ordu, Siirt,
S›vas, fianl›urfa, fi›rnak, Tunceli, Van ve Yozgat’ta
yar›m kalm›fl ve iflletmeye geçememifl yat›r›mlar›n
ekonomiye kazand›r›lmas›, bunun için bu tesislere
yat›r›m ve iflletme kredisi olarak verilmek üzere
Yat›r›mlar› Teflvik Fonu’na iki y›l içinde toplam 30
trilyon liral›k kaynak ayr›lmas›,

- ‹flletmelerin yat›r›mlar›n› tamamlamalar›n›n ard›ndan
üretime geçebilmelerine destek olmak amac›yla enerji
fiyatlar›nda indirim,

- Küçük ve orta boy iflletmelerle ilgili acil destek
kapsam›ndaki il say›s› ve bu kapsamdaki illere verilen
kredi miktarlar›n›n artt›r›lmas›,

- OHAL illerinde, hayvanc›l›k, dokuma-giyim ve
ulaflt›rma sektörleri d›fl›ndaki sektörlerde yat›r›m tutar›
en az 8 milyon dolar karfl›l›¤› TL olan ve 75 iflçi
istihdam eden komple yeni yat›r›mlar için düflük faizli
ve uzun vadeli kredi sa¤lanmas›,

- Küçük sanat kooperatiflerini desteklemek amac›yla
Gelifltirme ve Destekleme Fonu’ndan KOB‹’lere düflük
faiz ve uzun vadeli kredi sa¤lanmas› gibi istihdam›
artt›r›c› tedbirlerle,

-Sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinin gelifltirilmesi, kapal›
okullar›n aç›lmas› ve yat›l› ilkö¤retim bölge
okullar›n›n say› ve kontenjanlar›n›n artt›r›lmas›.

Ecevit paketle ilgili olarak 7 Mart günü Diyarbak›r’da
yapt›¤› aç›klamada paketin daha öncekilerden farkl›
olarak yaln›z ka¤›t üzerinde bir program olmad›¤›n›,
içeri¤inin de belli oldu¤unu ve gerçekleflmesi için
gerekli bütün Bakanlar Kurulu kararnameleri ve idari
kararlar›n haz›r oldu¤unu söyledi. Do¤u ve
Güneydo¤u’nun canland›r›lmas›na iliflkin kaynak
paketinin Halkbank taraf›ndan kulland›r›lacak
kredilerle takviye edildi¤ini aç›klayan Ecevit böylece
toplam kayna¤›n 300 trilyon liraya kadar yükseldi¤ini
belirtti.

Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan
haz›rlanan ve Baflbakan Bülent Ecevit’in Diyarbak›r’a
yapt›¤› ziyaret s›ras›nda kendisine sunulan “Bölgesel
Kalk›nma Raporu”nda, bundan önce aç›lan
paketlerden farkl› olarak, hükümetin aç›klad›¤›
kalk›nma paketinin kaynaklar› ve hedefleri
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belirlenerek aç›klanm›fl olmas› aç›s›ndan “Temkinli de
olsa olumlu karfl›land›¤› ve uygulanabilir” oldu¤u
belirtildi. Raporda, yeni aç›klanan paket için
öngörülen 40.5 trilyon liral›k kayna¤›n belirlenen
hedefi bulmas›n›n zor oldu¤u kaydedildi. Yar›m
kalm›fl ya da faaliyete geçmemifl iflletmeler için
ayr›lan ve 2 y›la yay›lan 30 trilyon liral›k ödene¤in 26
ili kapsamas› nedeniyle yetersiz oldu¤u belirtilen
raporda, di¤er eksikler ise “Geçici bütçe ile
oluflturulmufl olmas›, GAP ve hayvanc›l›¤›
kapsamamas› ile köye dönüfl için öngörülen kayna¤›n
güdük kalmas›” fleklinde gösterildi. Paketin içinde
bar›nd›rd›¤› eksiklere ra¤men içerik olarak do¤ru
tespitlere yer vermesi aç›s›ndan üzerinde hassasiyetle
durulmas›nda yarar görüldü¤ü ifade edilen raporda
bölgedeki yerel inisiyatiflerin de görüflü al›narak
paketin yeniden gözden geçirilmesi istendi. Bölgenin
ekonomik ve sosyal aç›dan kalk›nmas› için gerekli
tedbirler ise flu flekilde s›raland›: 

-Bölgenin mevcut sosyo-ekonomik envanteri
ç›kar›lmal›, bu do¤rultuda bir master plan
haz›rlanmal›. 

-Bölgesel kalk›nma hedefleri k›sa, orta ve uzun
vadede planlanmal›, bu çerçevede ‘Güneydo¤u
Kalk›nma Fonu’ oluflturulmal›, bunu denetleyecek
‘Bölgesel Kalk›nma Kurulu’ ile ‘Bölgesel Kalk›nma
Bankas›’ kurulmal›. 

-Bölgesel kalk›nman›n itici gücü say›lan GAP yeniden
ve bir bütün olarak ele al›nmal›, GAP ‹daresi bölgeye
tafl›nmal›. 

-GAP kapsam›ndaki yerel projelere yerel inisiyatiflerin
görüflleri al›nmal›. 

-Sulama drenaj kanallar›na daha fazla kaynak
aktar›larak, bir an önce bitirilmeli. 

-Bölgenin enerji nakil hatlar› enerji kayb›n›n
önlenmesi için süratle yenilenmeli. 

-Güneydo¤u’yu Do¤u’ya ve Karadeniz’e bununla
birlikte yeni ticaret alanlar› olan Kafkas ve Türki
cumhuriyetlere ba¤layacak otobanlar yap›lmal›,
Pozant›-fianl›urfa otoyolu Diyarbak›r’a ba¤lanmal›,
bölgeye uluslararas› havaalanlar› yap›lmal›. 

-Bölgenin turizminin kalk›nmas› amac›yla turizm
sektörü desteklenmeli. 

-Bölgeye, bölgeyi tan›yan ve seven, halk ile devleti
bütünlefltirebilecek bürokratlar atanmal›, bölge sürgün
yeri olarak alg›lanmaktan kurtar›lmal›, buralarda görev
yapan yöneticileri teflvik edici maddi anlamda cazip
imkânlar sa¤lanmal›d›r. 

Kültür Politikalar›

Hükümetin MGK politikas›yla uyumlu bir flekilde
yürüttü¤ü “psikolojik savafl”›n bir parças› olarak
Newroz’un “Türklerin Nevruz Bayram›” olarak
kutlanmas› çabalar› 1999 y›l›nda da sürdü. ‹çiflleri

Bakanl›¤› taraf›ndan “Nevruz kutlamalar›” için
haz›rlanan genelge ile 21 Mart günü tüm otobüsler,
çarfl›lar ve ma¤azalar›n ‘Nevruz’u sembolize edecek
flamalarla donat›lmas›, bu konuda kitap, broflür, afifl,
kartpostal ve takvim da¤›t›lmas› istendi. Nevruz
konusunda konferanslar düzenlenmesi, kamuoyunu
ayd›nlatacak konuflmalar yap›lmas› ve gazete ve
dergilerde yay›nlar yap›lmas›n› öngören genelge de
ayr›ca yap›lacak etkinliklerde sar›, k›rm›z›, yeflil
renklerinin kullan›lmas› ve bu renklerin Türk renkleri
oldu¤unun vurgulanmas› da dikkat çekti. 

1999 y›l›nda da bir çok ilde resmi kutlamalar d›fl›nda
Newroz kutlamalar›na izin verilmezken Newroz
öncesi siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle
örgütlerine bask›lar sürdü. Newroz kutlamalar›
s›ras›nda ‹HD’den yap›lan aç›klamaya göre Türkiye
genelinde 8174 kifli gözalt›na al›nd› (bkz. Toplant› ve
Gösteri Özgürlü¤ü).

Farkl› dil ve kültürlerin, zenginlikten ziyade “ülkenin
bütünlü¤ünü tehdit edici unsurlar” olarak
alg›lanmas›n›n bir sonucu olarak Mezopotamya Kültür
Merkezi gibi Kürt kültürünü gelifltirmeyi amaçlayan ve
bu alanda faaliyet gösteren kurulufllara yap›lan
bask›lar sürdü. Bu kurulufllarda çal›flanlar “örgüte
yard›m ve yatakl›k”, ve “bölücülük propagandas›
yapmak” gibi suçlamalarla yarg›land›lar (bkz.
Örgütlenme Özgürlü¤ü ve ‹fade Özgürlü¤ü)

Bir kültürü yaflatman›n en önemli araçlar›ndan biri
olan anadilini kullanma ve bu dilde e¤itim görme
hakk›n›n tan›nmas› bir yana bu hakk›n dile getirilmesi
bile bir suç olarak görülmeye devam etti. Örne¤in
E¤itim-Sen yöneticileri 1998 y›l›nda düzenlenen
“Demokratik E¤itim Kurultay›”ndaki çal›flmalar›n
derlendi¤i kitapta yer alan “Anadilde E¤itim Hakk›”
bafll›kl› yaz›dan ötürü “bölücülük propagandas›”
yapt›klar› iddias›yla yarg›land›lar (bkz. ‹fade
Özgürlü¤ü). Dü¤ünlerde, özel toplant›larda Kürtçe
flark›lar söylenmesi dahi ülkenin bütünlü¤ünü tehdit
etmeye yetti. 

Nisan ay›nda HADEP Sultanbeyli ‹lçe Örgütü’nün
seçim propagandas› yapan ses arac›nda Kürtçe müzik
çal›nd›¤› gerekçesiyle 14 HADEP’li gözalt›na al›nd›.

29 May›s 1997 tarihinde Manisa’da kat›ld›klar› bir
dü¤ünde Kürtçe türkü söyledikleri gerekçesiyle ‹zmir
DGM’de yarg›lanan Koma Jiyan müzik grubu
elemanlar›ndan Bedri Yarfl› ve Abdullah Sever 14
Ekim 1997 tarihinde sonuçlanan davada verilen 6 ay
hapis ve 860 bin lira para cezas›n›n Yarg›tay
taraf›ndan onaylanmas› üzerine 20 May›s günü
Manisa Cezaevi’ne konuldu. 

‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ö¤rencilerinin
kurdu¤u Kültürel ‹letiflim Kulübü (K‹K) 1 Haziran günü
düzenlenen konserde Kürtçe flark› söylendi¤i
gerekçesiyle okul idaresi taraf›ndan kapat›ld›.
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HADEP Polatl› (Ankara) ‹lçe Baflkan› Avukat Muzaffer
Öztürk 18 Nisan seçimlerinde Kürtçe müzik
kulland›¤› için “bölücülük propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla yarg›land›. Öztürk Ankara DGM’de
yarg›land›¤› davada 10 ay hapis ve 8 milyar TL para
cezas›na çarpt›r›ld›. Polatl› Asliye Ceza
Mahkemesi’nde “Dernekler Yasas›’na muhalefet etti¤i”
iddias›yla yarg›lanan Öztürk’e 6 ay hapis ve 80
milyon TL para cezas› verildi.

MKM ‹zmir fiubesi çal›flanlar› Cezmi Yalç›nkaya,
Beyaz Emektar ve Nuri Turan hakk›nda HADEP
Denizli ‹l Örgütü Gençlik Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen flölende Kürtçe türkü söyledikleri için
TMY’nin 8. maddesi uyar›nca aç›lan dava sonuçland›.
10 Haziran günü ‹zmir DGM’de yap›lan duruflmada,
Yalç›nkaya,  Emektar ve  Turan 1’er y›l hapis ve 6’flar
milyar lira para cezas›na mahkum edildi. Hapis ve
para cezas› ertelendi.

Mardin’in K›z›ltepe ilçesine ba¤l› Araköy köyünde 1
A¤ustos günü yap›lan bir dü¤ünde Kürtçe flark›
söyledikleri için gözalt›na al›nan ‹lhan Veske ve Adil
Demir adl› sanatç›lar ile dü¤ün sahibi Ömer
Karaaslan, 5 A¤ustos günü tutukland›. 3 kifli hakk›nda
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

Bedensel Özürlüler Derne¤i Diyarbak›r fiubesi
taraf›ndan 7 Eylül günü Diyarbak›r Büyükflehir
Belediyesi Dü¤ün Salonu'nda depremzedelere yard›m
amac›yla düzenlenen moral gecesinde Kürtçe parçalar
söyledikleri için Ali Aktafl, Dilek Alpaslan, Sedat Aslan
ve ad› ö¤renilemeyen iki mahalli sanatç› 15 Eylül
günü gözalt›na al›nd›. Sanatç›lar DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan ç›kar›ld›ktan sonra serbest b›rak›ld›.

Diyarbak›r’da Kürtçe flark› söylendi¤i gerekçesiyle 25
Eylül günü Nilgün Dü¤ün Salonu'na bask›n
düzenlendi. Salonda kimlik kontrolü yapan sivil
polisler aralar›nda dü¤ün sahiplerinin de bulundu¤u
17 kifliyi gözalt›na ald›. 26 Eylül günü de Ba¤lar ilçesi
YSE lojmanlar› yak›nlar›nda yap›lan bir dü¤üne
panzerlerle bask›n düzenleyen polisler, konuklar›
da¤›tt›. Bask›na gerekçe olarak Kürtçe müzik
çal›nmas› ve yerel k›yafetlerin giyilmesi gösterildi.
Polisler, dü¤ün sahibini gözalt›na ald›ktan 2 saat
sonra serbest b›rakt›. 

E¤itim-Sen taraf›ndan 7 Aral›k 1998 tarihinde
düzenlenen “Birlik ve Dayan›flma Gecesi”nde Kürtçe
flark› söylenmesi nedeniyle E¤itim-Sen Elaz›¤ fiube
Baflkan› Resul Al›nak ve fiube Sekreteri Mehmet
Çakan hakk›nda “Dernekler Yasas›’na muhalefet
ettikleri” iddias›yla aç›lan dava 7 Ekim günü Elaz›¤ 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde beraatle sonuçland›.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi
bünyesinde kurulan Buca E¤itim Fakültesi Ö¤renci
Derne¤i Baflkan› Serpil Kaya'ya, derne¤in organize
etti¤i aç›l›fl flenli¤inde Kürtçe flark› söylendi¤i için
aral›k ay›nda alt› ay okuldan uzaklaflt›rma cezas›
verildi. 

Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesindeki Cumhuriyet ‹lkö¤retim
Okulu ö¤retmenlerinden Oktay Ergin hakk›nda,
“ö¤rencilerine Kürtçe türkü söyletti¤i” gerekçesiyle
aral›k ay›nda dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Oktay Ergin’in
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” iddias›yla TMY’n›n
8. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› istendi. 

MKM Adana fiubesi ve HADEP Adana ‹l Örgütü’nün
27 Aral›k 1998 tarihinde düzenledi¤i “Halkla
Dayan›flma fienli¤i”nde HADEP eski il yöneticisi Arif
Atalay’›n Kürtçe yapt›¤› konuflmay› Türkçe’ye çeviren
MKM çal›flan› Fehime Aslan ve Arif Atalay’a Adana
DGM taraf›ndan verilen 10’ar ay hapis cezas› Yarg›tay
taraf›ndan onand›. 

Mersin'in Demirtafl mahallesinde 14 Kas›m günü
yap›lan bir dü¤üne bask›n düzenleyen sivil polisler
MKM müzik gruplar›ndan Koma Vendidad elemanlar›
Ayten Pasin ve Kenan fiahin'i gözalt›na ald›. Dü¤ün
sahibine hakaret eden polislerin dü¤üne kat›lanlar› da
zorla da¤›tt›¤› bildirildi. 

ÖDP Elaz›¤ ‹l Baflkan› Süleyman Yeter ve 6 kifli
hakk›nda 1998 y›l›nda düzenlenen konserde Ferhat
Tunç’un Kürtçe flark› söylemesi nedeniyle aç›lan dava
beraatle sonuçland›.

TBMM’nin internet sayfas›nda yay›nlanan tan›t›m
formunda bildi¤i yabanc› diller k›sm›na Arapça ve
Farsça’n›n yan› s›ra Kürtçe’yi de yazan FP ‹stanbul
milletvekili Mehmet Fuat F›rat, Meclis Baflkanl›¤›’na
flikayet edildi. F›rat’›n üyesi oldu¤u TBMM Bay›nd›rl›k,
‹mar, Ulaflt›rma ve Turizm Komisyonu Baflkan›
Mustafa Gül, a¤ustos ay› bafl›nda TBMM Baflkan›
Y›ld›r›m Akbulut'a bir yaz› göndererek bu ifadenin
Meclis'in tüm kay›tlar›ndan ve internetteki sayfadan
ç›kar›lmas›n› ve F›rat hakk›nda gere¤inin yap›lmas›n›
istedi. TBMM Baflkanl›¤› bu tepki üzerine internet
sayfas›ndan F›rat’›n özgeçmiflinde yer alan Kürtçe
kelimesini ç›kard›. 

Hükümet 1999 y›l›nda Türkiye’de uydu arac›l›¤›yla
izlenebilen, ‹ngiltere’den Kürtçe yay›n yapan Med-
TV’nin yay›nlar›na son verilmesi çabalar›n›
yo¤unlaflt›rd›. Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Güner
Öztek 16 Mart günü Belçika D›fliflleri Bakanl›¤›’na
giderek temaslarda bulundu ve Ankara’n›n Med-
TV’nin bir an önce kapat›lmas› talebini iletti. Öztek
görüflmede Med-TV’nin “teröristler aras›nda bir
iletiflim organ›” haline geldi¤ini öne sürerek, bakanl›k
yetkililerine televizyonun yay›nlar› ile ilgili kasetleri
ve tercümelerini verdi.

18 Mart günü Almanya’n›n Ankara Büyükelçisi Hans
Joachim Vergau ile ‹ngiltere’nin Ankara Büyükelçili¤i
Maslahatgüzar› Hugh Mortimer D›fliflleri Bakanl›¤›’na
ça¤r›ld›. Med-TV  Özgür Politika gazetesi ve Dem
Ajans›’n›n da gündeme geldi¤i görüflmelerde tüm bu
kurulufllar›n kapat›lmas› istendi.
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Türk hükümetinin giriflimleri sonucu 22 Mart günü
‹ngiliz Ba¤›ms›z Televizyon Komisyonu (ITC)
“yay›nlar›nda fliddet ça¤r›s› yapt›¤›” gerekçesiyle
1995’ten beri yay›n yapan Med-TV hakk›nda 21 gün
kapatma karar› verdi. Karar› protesto eden Kürt
gazeteciler Londra’da ‹ngiliz Parlamentosu önünde
dönüflümlü olarak açl›k grevi yapt›. Med-TV hakk›nda
verilen karar› protesto amac›yla iki kifli kendini yakt›.
28 Mart günü Almanya’n›n Kassel kentinde kendini
yakan Orhan Aykan adl› Kürt genci ölürken, 22 Mart
günü Yozgat Cezaevi’nde kendini yakan PKK davas›
tutuklusu ‹dris Çal›flkan tedavi alt›na al›nd›.1

Uluslararas› Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Med-TV’ye
geçici yay›n durdurma cezas› verilmesinin kayg› verici
oldu¤unu belirterek bu cezay› protesto ettiklerini
aç›klad›. Med-TV’nin Avrupa’da yaflayan birçok
toplumun kültür ve diline hizmet etti¤ini vurgulayan
IFJ, ITC’nin verdi¤i cezan›n Türk devletinin bask›lar›
ile ba¤lant›l› oldu¤unu bildirerek, kamuoyundan bunu
kabul etmemesini istedi. Aç›klamada ayr›ca Med-
TV’nin birçok dilden yay›n yapt›¤›, çok say›da dini ve
kültürel gelene¤in korunmas›na zemin yaratt›¤›
belirtildi. 

ITC 23 Nisan günü oybirli¤i ile ald›¤› kararla Med-
TV’nin yay›n lisans›n› iptal etti. Komisyon’un, “Med-
TV’nin bundan sonra ITC kurallar›na uyabilece¤inden
flüphesi bulundu¤u” ifade edilen kararda, 20 Kas›m
1998 tarihinde 6 ayl›k son bir uyar› döneminin
bafllat›ld›¤› hat›rlat›larak, “lisans hakk›n›n al›nmas›n›n
haks›z olmad›¤›” öne sürüldü.

Med-TV’den yap›lan aç›klamada, al›nan karar›n
flüpheye yer b›rakmayacak flekilde politik nitelik
tafl›d›¤› öne sürüldü. Karar›n ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nin ifade özgürlü¤ünü garanti alt›na alan 19.
maddesinin ihlali anlam›na geldi¤i belirtilen
aç›klamada, bu karardan sadece Türk devletinin
hoflnut olaca¤› kaydedildi. Kapatma karar› üzerine
Almanya, ‹sviçre ve ‹ngiltere’de protesto gösterileri
düzenlendi.

Med-TV’nin kapat›lmas›n›n ard›ndan temmuz ay›nda
Medya TV yay›na bafllad›. Medya TV izledi¤i
gerekçesiyle Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l›
Boyçapk›n köyünde 7 A¤ustos günü gözalt›na al›nan
Mehmet Da¤yar adl› kifli iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
(bkz. ‹flkence).

fi›rnak Valili¤i taraf›ndan eylül ay›nda Medya TV’nin
izlenmesinin yasak oldu¤u duyuruldu. 16 Eylül günü
fi›rnak gazetesinde yay›nlanan Valilik duyurusunda
Medya TV’nin yay›nlar›n› izleyenler ve bu yay›nlar›
izlettirenler hakk›nda OHAL Kanunlar› ve TCY
maddeleri uyar›nca yasal ifllem yap›laca¤› bildirildi.
‹lin tek yerel radyosu Radyo Vak›f’ta da bir hafta
boyunca her gün anons edilen yasak duyurusu flöyle:

“Medya TV’nin ilimiz genelindeki her türlü yay›nlar›
ve bu yay›nlar›n hangi vas›ta ve flekilde hangi

mekanda olursa olsun izlenmesi ve izlettirilmesi
kesinlikle yasaklanm›flt›r. Aksine davrananlar hakk›nda
eylem baflka bir suç oluflturmad›¤› taktirde 2935 say›l›
Ola¤anüstü Hal Kanunu’nun 25. maddesi ve Türk
Ceza Kanunu’nun 526. maddesine göre yasal ifllem
yap›lacakt›r 2.” 

fi›rnak Valili¤i’nin tutumuna tepki gösteren Medya TV
Genel Müdürü Mehmet Emin Demir, Medya TV’nin
uluslararas› lisans kurumu olan SCA’dan al›nan lisans
ile Avrupa Yay›nc›lar Birli¤i ilkelerine ba¤l› olarak,
yay›n yapt›¤›n› uluslararas› hukuk kurallar›na uygun
olarak yap›lan bir yay›n›n, evrensel hukuk kurallar› ile
çeliflen OHAL yasas›na dayan›larak yasaklanmas›n›n
hiçbir meflruiyeti olamayaca¤›n› kaydetti. 

‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir de
uygulaman›n herhangi bir yasal düzenlemeye
dayanmad›¤›n›, uydu arac›l›¤› ile yay›n yapan
televizyon yay›nlar›n›n izlenmesinin yasaklanmas›na
iliflkin iç hukukta bir düzenlemenin olmad›¤›n›
söyledi. Uygulaman›n Avrupa Yay›nc›l›k ‹lkeleri ve
Uluslararas› Avrupa Yay›nc›l›k Sözleflmesi’ne de ayk›r›
oldu¤una dikkat çeken Baydemir flöyle konufltu: 

“fi›rnak Valili¤i’nin böyle bir yetkisi yoktur. Ancak
yaz›l› bir organ›n giriflini engelleyebilirler.
Televizyonu yasaklayamazlar. Sadece ‹ran’da böyle
bir uygulama görülmüfltü. ‹nsanlar hangi kanal›
izlemeleri konusunda özgür olmal›d›r. Bu kültür
hakk›n›n ihlalidir. Kürtçe dilde yay›n yapan baflka bir
televizyon da yoktur. Hem hukuki, hem de insani
aç›dan böyle bir uygulamay› esefle k›n›yoruz.” 

Hükümetin yurtd›fl›na Kürtçe üzerinde bask›
olmad›¤›n› kan›tlama çabas›n›n bir göstergesi olarak
Baflbakanl›k Bas›n Yay›n ve Enformasyon Genel
Müdürlü¤ünce haziran ay›nda yay›nlanan “Türkiye’de
Kürtçe Bas›n-Yay›n Faaliyetleri” bafll›kl› raporda
Türkiye’de Kürtçe’nin serbestçe kullan›ld›¤› görsel ve
iflitsel yay›n organlar› ile ilgili flu bilgilere yer verildi:
“Türkiye’de Kürtçe’nin serbestçe kullan›ld›¤› yay›n
say›s› 74, Kürtçe yay›n yapan gazete ve dergi say›s›
10, Kürtçe yaz›lm›fl kitap say›s› 29, Kürtçe eserler
basan yay›nevi say›s› dört, Kürtçe sinema filmi say›s›
üç, Kürt araflt›rma kurumlar› say›s› dört, yay›nlar›nda
Kürtçe müzi¤e yer veren radyo say›s› ise 10.”
(Kürtçe’nin serbestçe kullan›ld›¤› söylenen yay›n
organlar›na yönelik bask›larla ilgili olarak ‹fade ve
‹letiflim Özgürlü¤ü bölümlerine bak›n›z.)
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1 Ankara Numune Hastanesi’ne kald›r›lan ‹dris Çal›flkan’›n tedavisi
s›ras›nda askerler ve hastane doktorlar› taraf›ndan kötü muameleye
maruz kald›¤› için tedavisi tamamlanmadan cezaevine geri döndü¤ü
ö¤renildi.
2 OHAL Kanunu’nun 25. Maddesi, OHAL Kanunu’na dayal› olarak
al›nan tedbir ve emirleri dinlemeyip, isteklerini yerine getirmeyenlere
3 aya kadar hapis cezas› verilmesini öngörüyor. TCK’n›n 526.
Maddesi ise, yetkili mercilerin emirlerini dinlememek, kamu güvenli¤i
ve kamu düzenini, kanun ve nizamlara ayk›r› olmayarak verilen bir
buyru¤u dinlemeyen veya bu yolda al›nm›fl bir önleme uymayan
kimsenin, eylem ayr› bir suç oluflturmad›¤› takdirde 3 aydan 6 aya
kadar hafif hapisle cezaland›r›lmas›n› öngörüyor.



D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem 13 Aral›k günü CNN
Türk’te yapt›¤› konuflmada “fiu an kendi anadilimde
televizyonda konufluyorum. Her birey TV yay›n›nda
kendi anadilinde konuflabilmeli. Meseleye bireysel
haklar aç›s›ndan bak›yoruz. Kendi dilinde TV yay›n›
yapmak isteyen olursa, buna mani olmayaca¤›z.”
sözleriyle yeflil ›fl›k yakt›. 

Baflbakan Bülent Ecevit ise bir soru üzerine bu
konunun tart›fl›laca¤› yerin MGK oldu¤unu ve henüz

MGK’da ele al›nmad›¤› için bu konuda bir fley
söylemeyi do¤ru bulmad›¤›n› belirtti. Dönemin
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in 26 Aral›k günü
bir gazeteye yapt›¤› aç›klama Cem’in aç›klamalar›n›
bofla ç›kard›. Türkiye’de resmi dilin d›fl›nda bir
anadilin olmad›¤›n› belirten Demirel resmi dil birli¤ini
muhafaza etmenin üniter devlet olman›n temel
flartlar›ndan biri oldu¤unu ve bu nedenle Türkçe
d›fl›nda bir dilde e¤itim, TV ve radyo yay›n›
yap›lmas›n›n isabetli olmayaca¤›n› söyledi.
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2.2 OLA⁄ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI
Güneydo¤u’da s›k›yönetimin sona ermesinin ard›ndan
19 Temmuz 1987 tarihinde 285 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ile Ola¤anüstü Bölge Valili¤i
kuruldu ve Bingöl, Diyarbak›r, Elaz›¤, Hakkari,
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van Bölge Valili¤i kapsam›na
al›nd›. Ad›yaman, Bitlis ve Mufl illeri de Mücavir il
olarak tespit edildi. Ola¤anüstü Hal uygulamas›
Diyarbak›r, Siirt, fi›rnak, Hakkari, Van ve Tunceli’de
1999 y›l›nda da 4 ayl›k dönemler halinde uzat›larak
devam etti. TBMM’de 9 fiubat günü yap›lan oylamada
Ola¤anüstü Hal 30 Mart gününden itibaren 4 ay
süreyle uzat›ld›. Oylamada, FP ve Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu illeri milletvekilleri ret oyu
kulland›. 23 Kas›m günü MGK’n›n ald›¤› tavsiye karar›
uyar›nca TBMM’de yap›lan oylamayla da Ola¤anüstü
Hal 1 Aral›k gününden itibaren geçerli olmak üzere
Siirt’te kald›r›ld› ve Siirt mücavir iller kapsam›na
al›nd›. Di¤er illerde ise 4 ay daha uzat›ld›.

OHAL Valisi Ayd›n Arslan 15 fiubat günü yapt›¤›
aç›klamada Güneydo¤u’da OHAL’in varl›k
koflullar›n›n kalkt›¤›n›, bölgede terörün kontrol alt›na
al›nd›¤›n› ve OHAL’in kalkmas› gerekti¤ini belirtti.
Arslan, OHAL’in yerine oluflturulacak “Devlet
Planlama Teflkilat› gibi” bir alt kuruluflla bölgede
ekonomik, sosyal, kültürel, sa¤l›k ve e¤itimle ilgili
hizmetlerin planl› bir flekilde yürütülebilece¤ini
söyledi. Arslan, terörün kontrol alt›na al›nd›¤›n›, ancak
terörizmin koflullar›n›n halen mevcut oldu¤una da
dikkat çekerek, “Teröristle mücadelede yüzde 90
oran›nda çok iyi yerdeyiz, ancak terörizmle
mücadelede iyi de¤iliz. Bunda da iyi oldu¤umuzu
söylemek için, bölgenin ekonomik, e¤itim, sa¤l›k,
kültür ve psikolojik sorunlar›n› tümüyle çözmüfl
olmam›z gerekir” dedi. 

Terörle mücadelenin, ekonomik, sosyal ve kültürel
yat›r›mlarla baflar›ya ulaflaca¤›n› söyleyen Arslan,
bölgeye 1998 y›l›nda 1 katrilyon 416 trilyon liral›k
yat›r›m yap›ld›¤›n› aç›klad›. Arslan, “Eskiden kamu
görevlileri bile bu bölgeye gelmek istemiyordu. Ama
geçen y›l tayin edilen 553 pratisyen hekimden 541’i
göreve bafllad›. Bugün dünden daha iyi durumday›z.
Yar›n daha da iyi olaca¤›z” diye konufltu.

Bölge valisine genifl yetkiler tan›yan Ola¤anüstü Hal
Yasas› bölgedeki insan haklar› ihlallerine yasal
çerçeve oluflturmaya devam etti. ‹nsan haklar› ile ilgili
çal›flmalar yapan kurulufllar›n bölgede inceleme
yapmas› 1999’da da engellendi. 24 May›s 1997
tarihinde Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan “devletin
bütünlü¤ünü tehdit edecek faaliyetlerde bulunuldu¤u”
iddias›yla süresiz olarak kapat›lan ‹HD Diyarbak›r
fiubesi, yarg›lanan flube yöneticilerinin may›s ay›nda
beraat etmelerine ra¤men 1999 y›l›nda da aç›lmad›. 

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Federasyonu (FIDH)
Baflkan› Patrick Baudoin ve Baflkan Yard›mc›lar›
Saadedine Zmerli ve Karim Lanidii’nin Diyarbak›r’a
yapmay› planlad›klar› ziyaret, OHAL Valili¤i
taraf›ndan yasaklama getirildi. FIDH heyeti, bu
yasaklama karar› üzerine ayn› gün Türkiye’yi terk etti.
Konuya iliflkin bir aç›klama yapan ‹HD Genel
Sekreteri Hüsnü Öndül, Türkiye’de hem Anayasa’da
hem de ilgili yasalarda önceden izin al›nmaks›z›n
dernek kurulabilece¤i, toplant› ve gösteri yürüyüflü
yap›laca¤› bir hak olarak yaz›l› olmas›na karfl›n, bu
hak ve özgürlüklerin kullan›lmas› ile ilgili öne sürülen
flartlar›n, hakk›n ancak izinle kullan›labilece¤ini
gösterdi¤ini kaydetti. “Yürütme organ› ve bu organa
ba¤l› birimler ne kadar özgürlük verirse o kadar
özgürsünüz demektir” diyen Öndül, OHAL rejiminin
t›pk› s›k›yönetim rejimi gibi ola¤anüstü yönetim
usullerinden birisi ve yasalara göre de geçici nitelikte
oldu¤unu belirtti. 

Bölgedeki insan haklar› ihlalleri ile ilgili haberlere yer
veren gazete ve dergilerin bölgeye giriflleri yasakland›.
Örne¤in Evrensel gazetesinin OHAL uygulamas› süren
illere girifli 4 Ocak, Özgür Bak›fl gazetesinin de 7
May›s günü OHAL valili¤ince yasakland› (bkz. ‹letiflim
Özgürlü¤ü).

Bölgede faaliyet gösteren sendikalar›n çok say›da üye
ve yöneticisi sürgün edilirken eylemleri de yasakland›.
Örne¤in kas›m ay›nda tüm illerde KESK’e ba¤l›
sendikalar taraf›ndan düzenlenen, 2000 y›l› bütçesini
protesto eylemleri Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde,
mücavir illeri de kapsayacak flekilde yasakland›. 

Bölgedeki memurlar üzerinde artan soruflturma, ceza
ve sürgün uygulamalar›na dikkat çekmek amac›yla



KESK Genel Baflkan› Siyami Erdem, SES, Tüm Bel-Sen,
Enerji-Yap› Yol Sen, BTS, Tar›m G›da-Sen, Tüm Yarg›-
Sen baflkanlar›, E¤itim-Sen, SES, Tüm Sosyal-Sen genel
sekreterleri ile Haber-Sen MYK üyesinden oluflan
heyet 11 May›s günü Diyarbak›r’a geldi. Heyetin
OHAL Valisi Ayd›n Arslan ve Diyarbak›r Valisi Nafiz
Kayal› ile görüflme talepleri reddedildi. 

KESK Genel Baflkan› Siyami Erdem yapt›¤›
aç›klamada, bölgede sendikal hareketin ciddi
anlamda bir bask› alt›nda tutuldu¤unu, faaliyetlerinin
geriletilmesinin esas al›nd›¤›n› vurgulayarak flunlar›
söyledi: 

“Sendikal örgütlemede en çok OHAL’de bask›larla
karfl›laflt›k. Türkiye’nin herhangi bir ilinde
söyledi¤imiz bir fleyi Diyarbak›r da, Urfa da söyleme
hakk›na sahip de¤iliz. KESK’in afifllerinin iflyerlerinde
da¤›t›lmas›na, as›lmas›na izin verilmiyor. Bizim
yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›n›n ayn›s›na Diyarbak›r’da
soruflturma aç›l›yor. Burada yap›lan, sendikal hareketi
çökertmektir. Bu bask›lar da Türkiye’nin demokrasisi
önünde bir engeldir.” 

Siyami Erdem, may›s ay›nda Ören’de yapt›¤› bir baflka
aç›klamada da OHAL Bölgesi’nde memurlar›n
yürüttü¤ü sendikal faaliyetin, Kürt kimlikleri nedeniyle
illegal olarak gösterildi¤ine dikkat çekti.

23 Kas›m günü Siirt d›fl›ndaki di¤er illerde OHAL’in
uzat›lmas›n› protesto etmek amac›yla TÜMT‹S Baflkan›
Sabri Topçu, KESK MYK üyesi ‹brahim Kudifl, Genel-‹fl
yöneticisi ‹smail Özhamarat, Türkiye Yazarlar
Sendikas› Yönetim Kurulu üyesi Güngör Gençay ve
Haber-‹fl ‹stanbul 1 No’lu fiube Baflkan› Levent
Dokuyucu ve Petrol-‹fl ‹stanbul fiube Baflkan› Nesim
Aksakal’dan oluflan bir heyet Diyarbak›r’a gitti.
Diyarbak›r’daki temaslar›na keyfi bir flekilde bölgeye
sokulmayan Yeni Evrensel ve Özgür Bak›fl gazetelerini
ziyaret ederek bafllad›klar›n› söyleyen Levent
Dokuyucu, OHAL’de “yumuflama var” denilmesine
ra¤men muhabirlerin baz› bölgelere sokulmad›¤›n›
ö¤rendiklerini söyledi. Köyler üzerindeki bask›lar›n da
sürdü¤ünü ifade eden Dokuyucu, OHAL Yasas›’na
dayan›larak memurlar›n yo¤un bir flekilde sürgün
edildi¤ini belirtti. 

Koruculuk Uygulamas› 

“OHAL Bölgesi’nde terörle mücadelede görev yapan
güvenlik güçlerine yard›mc› olmak ve köylülerin
kendilerini korumalar›” gerekçesiyle 442 say›l› Köy
Kanunu’nun 74. maddesine dayan›larak 1985 y›l›nda
ç›kar›lan 3175 say›l› yasayla oluflturulan koruculuk
sisteminin ne olaca¤› 1999 y›l›nda da belirsizli¤ini
korudu. Korucularla ilgili bir yasa tasar›s› temmuz
ay›nda TBMM ‹çiflleri Komisyonu’nda görüflüldü. Köy
korucular›n›n hukuki statüleri ve görevleri ve çal›flma
esaslar›nda düzenlemeyi öngören, sosyal ve özlük
haklar›nda iyilefltirmeler yapan “Köy Kanunun Bir
Maddesinin De¤ifltirilmesi ‹le Ayn› Kanuna Bir Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasar›s›” 29 Temmuz günü

TBMM ‹çiflleri Komisyonu’nda kabul edildi. Suç
oranlar›nda art›fl olan koruculara “çeki düzen”
vermeyi amaçlayan yasa ile koruculara para ödülü ve
ceza uygulamalar› getirilmesi öngörüldü. Geçici köy
koruculu¤u için, “Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› ve
okur yazar olma, 18-45 yafl aras›nda bulunma, TCY
312 ve Terörle Mücadele Yasas›’n›n 3’üncü ve 8’inci
maddelerine göre hüküm giymemifl olma” koflulu
getiren tasar›, 22 ilde görev yapan 65 bin 800 korucu
için bu koflullar›n aranmamas›n› hükme ba¤l›yor.
Verilen görevlerin yerine getirilmemesi, amire
sayg›s›zl›k gibi durumlarda koruculara uyarma,
k›nama ve ücretten kesme cezalar› getiren tasar› 1999
y›l›nda TBMM Genel Kurulu’nda görüflülmedi. 

Korucular›n Kar›flt›¤› Öldürme Olaylar›

7 fiubat günü Dargeçit’e gelen Mesut Akgündüz adl›
ö¤retmen Dargeçit’e ba¤l› Sümer beldesinde
koruculuk yapan ‹brahim Ak›n taraf›ndan öldürüldü.
Vatandafllar taraf›ndan yakalanarak linç edilmek
istenen Ak›n’›n güvenlik güçleri taraf›ndan kurtar›larak
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

fi›rnak’›n Kumçat› beldesinde Hac› Atan (50) ile
askerden yeni gelen Resul K›l›ç (21) 17 Mart günü
öldürüldü. Babas› Hac› Atan ve Resul K›l›ç’›n “Yasak
bölgeyi ihlal ettikleri” gerekçesiyle öldürüldüklerini
belirten Hasan Atan, ‹HD’ye baflvurdu. Olay›n askeri
yetkililer taraf›ndan do¤ruland›¤›n› da belirten Hasan
Atan, “Babam ve di¤er köylümüz sabah çal›flmak için
gittiler. Gece dönmediler, ama aramaya ç›kamad›k.
Ertesi sabah Kumçat› Karakol Komutan’› köylüleri
toplad› ve babam ile di¤er köylümüzün Risol çay›
yak›nlar›nda öldürüldü¤ünü söyledi. Komutan buran›n
yasak bölge oldu¤unu ve giden herkesi vuracaklar›n›
da söyledi” diye konufltu. Cinayetin Kumçat›
bölgesindeki itirafç› ve korucular taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤ini ileri süren Atan, flöyle devam etti: 

“Öldürdükten sonra kafalar›n› kesip karakola
götürmüfller. Cesetler Risol Çay› kenar›nda duruyor.
fi›rnak Tugay Komutanl›¤›’na, Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
baflvurduk. Tugay Komutanl›¤›’nda bizimle görüflen
asker ‘Bunlar› bas›na bir kez terörist diye ilan ettik.
Cenazelerini alman›z mümkün de¤il. Yüz kifli de
almaya gitseniz, yüzünüzü de öldürürüm’ diyerek
tehdit etti.” 

Söz konusu iki kifli OHAL Bölge Valili¤i’nin 25 Mart
günü yay›nlad›¤› 1999/14 say›l› aç›klamas›nda
“Kumçat› beldesi yak›nlar›nda 17 Mart günü ç›kan
çat›flmada öldürülen PKK’liler” olarak yer ald›.
Yak›nlar›n›n cenazeleri alabilmek için yard›m
talebinde bulundu¤u Diyarbak›r Milletvekili Haflim
Haflimi’nin giriflimleri de sonuçsuz kald›. Baflbakan
Bülent Ecevit ve Milli Savunma Bakan› nezdinde
giriflimlerde bulundu¤unu ve öldürülen kifliler
hakk›nda bilgi verdi¤ini aktaran Haflim Haflimi,
“Baflbakan, Genelkurmay Baflkanl›¤› ile yapt›¤›
görüflmeden sonra yard›mc› olamayaca¤›n› söyledi”
dedi.
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29 May›s günü Batman’›n Kozluk ilçesine ba¤l›
Yan›kkaya köyü yak›nlar›nda Berivan Bilen (10) adl›
çocuk, köy yak›nlar›ndaki petrol istasyonu çevresinde
nöbet tutan korucular›n açt›¤› atefl sonucu öldü.
Olayla ilgili olarak 6 korucu gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nan korucular›n kimli¤i aç›klanmad›.
Berivan Bilen’in amcas› Muhyettin Bilen, olay› flöyle
anlatt›: 

“Ye¤enim di¤er çocuklarla birlikte evden yaklafl›k 30
metre ötede oynuyordu. Biz ise evde oturuyorduk.
Silah sesini duyduk. Ancak ne oldu¤unu bilmiyorduk,
çünkü buralarda sürekli silah sesleri duyuyoruz. Daha
sonra di¤er çocuklar›n Berivan’› eve getirdiklerini
gördük. Olay›n nas›l oldu¤unu bilmiyoruz. Sadece
Berivan’la birlikte oyun oynayan çocuklar,
korucular›n kendilerine atefl açt›klar›n› söylediler.
Olaydan sonra çocuklar atefl açan korucular›n yan›na
gittiklerini ve ‘niye atefl açt›n›z’ dediklerini söylediler.
Bunun üzerine koruculardan biri ‘Ben atefl açt›m. Ne
olacak’ demifl.” 

Gözalt›na al›nan korucular olay yerinde yap›lan
keflifte, çocuklar›n oynad›klar› yerden yaklafl›k 150
metre uzakta bulunan bir y›lana atefl ettiklerini ileri
sürdüler. 

Korucular›n birbirleriyle ya da askerlerle çat›flmaya
girdikleri de görüldü. Siirt’in fiirvan ilçesine ba¤l›
Mamedan ve Karaca köylerinde yaflayan korucular
aras›nda 17 Kas›m günü saat 09.00 s›ralar›nda ilçe
merkezinde silahl› çat›flma ç›kt›. Arazi anlaflmazl›¤›
nedeniyle ç›kan ve yaklafl›k bir saat süren çat›flmada,
Alaattin Esen, Fahrettin Esen ve Hayrettin Esen adl›
korucular öldü, 30 korucu da yaraland›. Askerler ve
polislerin araya girmesi üzerine durdurulan
çat›flmadan sonra ilçede soka¤a ç›kma yasa¤› ilan
edildi¤i ö¤renildi.

fi›rnak’›n Beytüflflebap ilçesi Mutluca köyünde
koruculuk yapan ve akraba olan Hüseyin Öter ve
Recep Öter adl› korucular›n 14 Haziran günü Kato
Da¤›’nda harekat s›ras›nda eski bir anlaflmazl›ktan
dolay› birbirlerini öldürdükleri bildirildi. 

fi›rnak’a ba¤l› Balveren köyünde, korucubafl› köy
muhtar› Abdullah Sanr›’n›n o¤lu Abdülkerim Sanr› ve
Ahmet Tan›k adl› korucular›n 19 A¤ustos günü
iflkenceyle öldürüldü¤ü ö¤renildi. Sanr› ve Tan›k’›n
kol ve bacaklar›n›n k›r›ld›¤›, vücutlar›nda sigara
söndürüldü¤ü, boyunlar›n›n k›r›ld›¤› ve daha sonra
silahla taranarak öldürüldü¤ü belirlendi. ‹ki kiflinin
cesetleri köye 3 kilometre uzakta bulundu. Abdullah
Sanr› ve öldürülen korucular›n yak›n› Mehmet Alk›fl,
köyde bulunan Milli Jandarma Karakolu’nun komutan›
ve askerler hakk›nda suç duyurusunda bulundular. 

Mehmet Alk›fl olay gecesi kendisinin de ayn› bölgede
görev yapt›¤›n› belirterek, “Bulundu¤umuz yerin bir
kilometre uza¤›nda ve köye daha yak›n olan bir yerde
asker ile özel tim elemanlar› mevzilenmifllerdi. Saat
02.00’de Sanr› ile Tan›k eve gideceklerini belirterek
bizden ayr›ld›lar. Saat 03.00 s›ralar›nda da asker ve

özel timlerin bulundu¤u m›nt›kadan silah sesleri geldi.
Biz yerimizden kalkmad›k” dedi. Olay yerine
gittiklerinde yak›nlar›n›n tan›nmaz hale gelmifl
cesetleri ile karfl›laflt›klar›n› belirten Alk›fl, asker ya da
özel tim elemanlar›n›n da ortal›kta görünmedi¤ine
dikkat çekti. Mehmet Alk›fl, fi›rnak Alay Komutan›’n›n
28 A¤ustos günü köye geldi¤ini ve olay›n üzerine
fazla gitmemeleri konusunda kendilerine bask›
yapt›¤›n› ifade etti. Alk›fl, komutan›n “Bu davan›zdan
vazgeçin. Aram›z bozulmas›n. E¤er vazgeçmezseniz,
biz de öldürülenlerin PKK’lilere yard›m ettikleri ve
onlarla buluflmaya gittikleri için öldürüldüklerini
söyleriz” dedi¤ini kaydetti. 

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesi Ahmetli köyü yak›nlar›nda
“izinsiz odun toplayan” koruculara 12 Ekim günü
askerler ve korucular taraf›ndan atefl aç›ld›¤› ö¤renildi.
Olayda Beflir Akgül adl› korucu öldü. ‹lhan Akgül adl›
korucu da yaraland›. Traktörle görev yapt›klar›
Mardin’in Savur ilçesine dönmek üzere olan
korucular›n “dur ihtar›”na uymad›klar› ileri sürüldü.

Korucular kiflisel ya da ailevi anlaflmazl›klar›nda da
yo¤un olarak silahl› fliddete baflvurdular. Dargeçit’te
koruculuk yapan Sabri Ak›n, o¤lu ile evlendirmek
istedi¤i ye¤eni Dilber Ak›n’› istedi¤i gerekçesiyle
Mesut Akyüz adl› genci 5 fiubat günü öldürdü.

Mardin’in Ömerli ilçesine ba¤l› Salih köyünde, 21
May›s günü korucular Halim Altu¤, Hasan Altu¤,
Abdülkadir Altu¤ ve Kas›m Altu¤ ile Sait Kaya ve
Zeydan Akman aras›nda, alacak-verecek meselesi
yüzünden ç›kan kavgada Hasan Altu¤ (50) öldü.
Halim Altu¤, Abdulkadir Altu¤, Kas›m Altu¤, Münire
Altu¤ ve fiefika Altu¤ ise yaraland›. Olayla ilgili olarak
Sait Kaya, Sultan Kurt ve Zeydan Akman adl›
korucular›n gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.

Korucular, kendilerine uygulamada tan›nan “yetkileri”
kullanarak bölgelerinde ve zaman zaman da
bölgelerinin d›fl›nda, yayg›n bir bask› kurmaya devam
ettiler. Mardin-Diyarbak›r-Maz›da¤› yol ayr›m› ile
Maz›da¤› ilçe merkezi aras›ndaki karayolunda
yapt›klar› kontrollerde korucular›n yolculardan zorla
para toplad›klar›, vermek istemeyen yolcular› ise,
farkl› gerekçelerle askerlere teslim ettikleri ö¤renildi.
13 Haziran günü yol kesen korucular›n üç arac›
durdurarak yolculardan “Mehmetçik Vakf› için” para
istedi¤i ifade edildi. Minibüs floförü B.Y. olay› flöyle
anlatt›: 

“Maz›da¤›’ndan Diyarbak›r’a gidiyorduk. Ç›k›flta
korucular durdurdu. Kimlik kontrolü yapt›klar› sonra
Mehmetçik Vakf› için kifli bafl›na 1 milyon lira
verilmesini istediler. Minibüste 13 yolcu vard›. 11
kifliden zorla para ald›lar, sonra geçmemize izin
verdiler.” 

Gürp›nar’a ba¤l› Qesirk köyünde korucubafl› Raif
Aslan, korucular Ayhan Aslan, Hüseyin Atefl, Selim
Dizer ve Bahattin Özcan’›n, 3 y›ld›r köylülerden PKK
ad›na zorla para ve koyun ald›klar› iddia edildi.
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Kendilerini PKK’li olarak tan›tan korucular›n 15
Haziran günü akflam saatlerinde Örmeli köyüne
giderek, K›tan Atefl adl› kad›na ait koyuna el
koyduklar› ö¤renildi. 16 Haziran günü Atefl’in
K›rkgeçit Jandarma Karakolu’na flikayeti üzerine
korucular›n Atefl’e 50 milyon lira verdikleri ö¤renildi.
Köylüler, korucular›n birçok kez yol keserek
yolculardan para toplad›¤›n› ancak korktuklar› için
flikayette bulunmad›klar›n› söylediler. Köylüler,
askerlerin de korucular›n faaliyetlerinden haberdar
oldu¤unu iddia ettiler.

fi›rnak’›n Güçlükonak ilçesine ba¤l› F›nd›k köyünde
korucubafl› Metin Olcay, Abdurrahman Olcay,
Ramazan Sütçü adl› köylünün arazisi üzerinde ev infla
etmek istedikleri, arazisini vermek istemeyen
Sütçü’nün 24 Temmuz günü Abdurrahman Olcay ve
birkaç korucu taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. Olaya
müdahale eden imam Abdurrahman Ece de korucular
taraf›ndan yaraland›. Olay üzerine köyün ileri
gelenlerinden Ali Ertimur’un Güçlükonak
Kaymakam›’na korucular hakk›nda flikayette
bulundu¤u, ancak Kaymakam›n, “Biz istedi¤imiz yeri
al›r›z” karfl›l›¤›n› verdi¤i ö¤renildi. 

Mardin’in Midyat ilçesinden 7 A¤ustos günü
Mardin’deki hayvan pazar›na koyun götürmek üzere
yola ç›kan Ercan Y›lmaz ve Serhat ‹nal’›, ilçe ç›k›fl›nda
durduran askerler, koyunlara “PKK militanlar›na
götürüldü¤ü” iddias›yla el koydu. Buna karfl› ç›kan
Y›lmaz ve ‹nal, kontrol noktas›nda bulunan korucular
taraf›ndan dövüldü. Olayda Ercan Y›lmaz, bafl›ndan
yaraland›. Daha sonra askerlerin, koyunlar› koruculara
teslim ettiklerini belirten Y›lmaz ve ‹nal, korucular›n
bu koyunlar› Mardin ve K›z›ltepe’de satt›klar›n›,
paralar› da askerlerle paylaflt›klar›n› ileri sürdüler. 

Van’›n Çatak ile Gürp›nar ilçesinde 16 A¤ustos günü
devriye gezen askerler ile Bilgi köyü korucular›n›n
çobanlar› tehdit ederek 600 civar›nda hayvana el
koyduklar› bildirildi.

Korucular içinde silah ve uyuflturucu ticareti
yapanlara da rastland›. DYP Hakkari eski milletvekili
ve korucubafl› Mustafa Zeydan toplu mermi
kaçakç›l›¤›ndan 5 y›l hapis istemiyle yarg›land› ve
Diyarbak›r DGM’de 28 Aral›k günü yap›lan ilk
duruflmada delil yetersizli¤inden beraat etti. Zeydan
afliretine mensup korucular Hayrullah Öztürk, ‹zzettin
Atabak ve Kolik Batuk, 8 Temmuz 1990 tarihinde
‹ran’dan getirdikleri binlerce mermiyi Yüksekova’ya
götürürken yakalanm›flt›. Mermileri Zeydan’›n talimat›
ile ald›klar›n› söyleyen 3 korucu 6’flar y›l 8’er ay hapis
cezas›na çarpt›r›l›rken, Zeydan önce soruflturma
d›fl›nda tutulmufl, daha sonra ise milletvekili
dokunulmazl›¤› oldu¤u için yarg›lanmam›flt›.
DGM’nin karar›ndan sonra Yarg›tay 3 korucu
hakk›ndaki hükmü onarken, Zeydan’›n yarg›lanmas›
yönünde karar vermiflti. 

“Teflekkül oluflturarak silah ve mermi ticareti yapmak”
suçundan yarg›lanan Abbas Babat, Sad›k Bulut, Yusuf
Bulut, Hasan Çelik, Abdülaziz Benek, Necmettin
Benek, Mecit Benek ve Abdülmecit Benek adl›
korucular 16 Haziran günü Diyarbak›r DGM
taraf›ndan 5 ile 11 y›l aras›nda de¤iflen hapis
cezalar›na mahkum oldular. Korucular, askerler
taraf›ndan kendilerine verilen mermileri ve TSK’nin
Kuzey Irak’ta düzenledi¤i bir harekatta öldürülen
PKK’lilere ait silahlar› satt›klar› iddias›yla
yarg›lan›yorlard›.

Van’›n Çatak ilçesine ba¤l› Konalga köyünde bir evde
bulunan 18 kilo esrar ile ilgili olarak Hecer Gökçe,
Bapir Çiçek, Mehmet Gümüfltafl, Seyvan Gümüfltafl,
Fethi Gümüfltafl, Agit Dan›fl ile soyadlar›
ö¤renilemeyen Beysa ve Veli adl› korucular 2 Eylül
günü gözalt›na al›nd›. 8 Eylül günü Çatak Sulh Ceza
Mahkemesi’ne sevk edilen korucular›n uyuflturucu
ticareti yapt›klar› gerekçesiyle tutukland›klar› bildirildi.

Diyarbak›r’›n Kulp ilçesinde yaflayan 14 yafl›ndaki
N.A’ya, babas› öldükten sonra evine yerleflti¤i korucu
akrabas› Abdullah Akdeniz taraf›ndan silah zoruyla
tecavüz edildi. Tecavüz olay› ekim ay›nda N.A.’n›n
hamileli¤inin belirginleflmesiyle ortaya ç›kt›. N.A.’n›n
korucu olmayan yak›nlar› olay üzerine 23 Ekim günü
Kulp Merkez Jandarma Komutanl›¤›’na baflvurarak
Akdeniz hakk›nda flikayette bulundu. Karakola
ça¤r›lan Akdeniz’in, amcas› ve köyün korucubafl›
Mizbah Akdeniz’in devreye girmesiyle serbest
b›rak›ld›¤› ö¤renildi. 9 Kas›m günü Diyarbak›r
Do¤umevi Hastanesi’nde ölü bir bebek dünyaya
getiren N.A. yak›nlar› taraf›ndan hastaneden al›narak
Kulp’taki bir akrabas›n›n evine yerlefltirildi. N.A.
akrabalar› olduklar› ileri sürülen iki kifli taraf›ndan 13
Kas›m günü öldürüldü. Abdullah Akdeniz hakk›nda
yasal bir ifllem yap›lmazken, para vaadiyle suçu
üstlenen Muhittin Tafl’›n tutukland›¤› ö¤renildi.

Cizre Belediye Baflkan› korucubafl› Kamil Atak’›n
yarg›lanmas›

1986 y›l›nda ifllenen bir cinayet nedeniyle hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› olan Cizre Belediye Baflkan›
Kamil Atak 1999 y›l›nda yarg›land›. Van’da Agit Süslü
ve Halil T›n›ç adl› çobanlar›n, 8 Temmuz 1986
tarihinde öldürülmesinden sonra 3 kifli tutuklanm›fl,
11 Kas›m 1986 tarihinde Kamil Atak ve Abdülcabbar
Özkan hakk›nda g›yabi tutuklama karar› ç›kart›lm›flt›.
Dava sonucunda 2 kifli 16’flar y›l a¤›r hapis cezas›na
mahkum edilmifl, bir kifli beraat etmiflti. Abdülcabbar
Özkan ve Kamil Atak hakk›ndaki dava ise ayr›lm›flt›.
Kamil Atak ilk olarak 1994 y›l›nda Cizre’de halka aç›k
oy kulland›r›ld›¤› iddia edilen seçimlerde askerlerin de
deste¤i ile belediye baflkan› seçilmiflti. Atak hakk›nda
1995 y›l›nda çobanlar›n öldürülmesi, 1983 y›l›nda
Siirt’te baflka bir öldürme olay› ve ilkokul mezunu
olmad›¤› halde sahte diploma almas› nedeniyle
soruflturma aç›lm›flt›. Ancak bu soruflturman›n
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raporlar› ‹çiflleri Bakanl›¤›’nda ortadan kaybolmufltu. 

18 Nisan seçimlerinde Atak’›n yeniden belediye
baflkan› seçilmesi üzerine FP’li rakibi Emin Dündar
Atak hakk›ndaki g›yabi tutuklama karar›n› bas›na
aç›klad›. Bunun üzerine Cizre’den ayr›lan Atak, uzun
süre Ankara’da kald›. Atak’›n iki ayr› hastaneden
ald›¤› rapor Cizre Kaymakam› Mümin Heybet
taraf›ndan onaylanarak iflleme konuldu. Ankara
K›z›lay’daki Belediye Konukevi’nde kalan Atak, bu
süre içerisinde defalarca Meclis’e gitti, Devlet eski
Bakan› Salih Y›ld›r›m ve ANAP’l› fi›rnak
milletvekilleriyle görüfltü. Bir milletvekili Atak’›n,
Ankara’da, daha önce Cizre’de görev yapan ve halen
Diyarbak›r J‹TEM Grup Komutanl›¤›’nda görevli
Binbafl› C.Ö. taraf›ndan korundu¤unu iddia etti. 

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan, 10 Temmuz günü
gitti¤i Diyarbak›r’da, Atak’›n arand›¤›n› ve
yakaland›¤›nda ilgili makamlara teslim edilece¤ini
söyledi.

Bu arada davan›n tan›klar› da susturulmaya çal›fl›ld›.
Çatak’a ba¤l› Övecek köyünde oturan tan›klardan
Abdurrahman Tomay ve Cafer Taygun, askerler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. ‹ki tan›k, Atak aleyhine
ifade vermemeleri yönünde tehdit edildikten sonra
serbest b›rak›ld›. Atak’›n korucu yak›nlar› da Van’a
giderek dava tan›klar›n›n mensubu oldu¤u Xelilan
aflireti reisi Hasan Tomay ile görüfltü. Atak’›n
yak›nlar›n›n Tomay’a bir araba hediye etti¤i ve
anlaflma üzerine Hasan Tomay’›n davan›n
tan›klar›ndan Abdurrahman Tomay ve Cafer Taygun’u

31 Temmuz günü Van’a getirerek evinde hapsetti¤i
ö¤renildi. Tomay iki tan›¤› duruflmadan bir gün önce
Van Tugay Komutanl›¤› yetkililerine teslim etti. 

Kamil Atak, “gerekli giriflimler” bittikten sonra 29
Temmuz günü Van’a gelerek teslim oldu ve
tutukland›. Ayn› gün Abdülcebbar Özkan da teslim
oldu. 2 A¤ustos günü Van A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada Atak ve Özkan olayla ilgileri
olmad›¤›n› iddia ettiler. Duruflmaya asker nezaretinde
getirilen tan›klar Abdurrahman Tomay ve Cafer
Taygun, olay s›ras›nda elleri ba¤lanarak
kaç›r›ld›klar›n› ancak kendilerini ba¤layanlar›n kim
olduklar›n› hat›rlamad›klar›n›, Atak ve Özkan’› da
tan›mad›klar›n›, daha önce Atak aleyhine Tahir
Tomay’›n bask›s› sonucu ifade verdiklerini söylediler.
Duruflmada söz alan di¤er tan›klar ise Atak ve
Özkan’› suçlad›lar. Olay s›ras›nda kaç›r›lanlardan
Musa Tiniç, cinayeti iflleyen ve kendisini kaç›ranlar
aras›nda Atak ve Özkan’›n da bulundu¤unu söyledi.
‹zzettin Güçlü, Temel Tiniç ve Ahmet Güçlü de ayn›
yönde ifade verdiler. 4 tan›k hakimin sorusu üzerine
Ata¤ ve Özkan’› teflhis ettiler. Mahkeme, Atak ve
Özkan’›n tahliyelerine karar verdi.

Atak ve Özkan 29 Kas›m günü yap›lan duruflmada
beraat ettiler. Duruflmada olay›n bir yarg›lamadan çok
aklama oldu¤unu belirten Avukat K›ran hakk›nda ise
“adliyeye hakaret etti¤i” gerekçesiyle soruflturma
aç›ld›. 

Kamil Atak 13 Eylül günü ilkokul diplomas› olmad›¤›
gerekçesiyle ‹lçe Seçim Kurulu taraf›ndan görevinden
al›nd›. 
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2.3 KÜRT SORUNU VE PKK
2.3.1. Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye Getirilmesi ve
Yarg›lanmas›

MGK ve hükümetin 1998 y›l›nda PKK lideri Abdullah
Öcalan’›n yakalanmas› konusunda yo¤unlaflan
çabalar›, ekim ay›nda Kara Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Atilla Atefl’in Suriye’yi hedef alan
aç›klamalar› ve dönemin Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel’in “Türkiye’nin sabr›n›n taflmak üzere
oldu¤u” aç›klamalar› ile bafllayan süreç 16 fiubat günü
Öcalan’›n yakalanmas› ile son buldu. 9 Ekim 1998
tarihinde Suriye’den ayr›lan ve son olarak Kenya’daki
Yunanistan Büyükelçili¤i’ne s›¤›nan Abdullah Öcalan
uluslararas› bir operasyonla Türkiye’ye getirildi.

12 Kas›m 1998 tarihinde ‹talya’ya giden Abdullah
Öcalan 16 Ocak 1999 tarihinde Rusya’ya gidene
kadar burada kald›.3

Türkiye, Abdullah Öcalan’› iade etmeyerek Roma’dan
ayr›lmas›n› sa¤layan ‹talya’y› protesto etti. D›fliflleri
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Faruk Lo¤o¤lu, 18
Ocak günü ‹talyan Büyükelçisi Massimiliano
Bandini’yi bakanl›¤a ça¤›rarak ‹talyan hükümetinin

uluslararas› hukuka ayk›r› davrand›¤›n› söyledi. ‹talyan
Büyükelçi Bandini ise ‹talya’n›n uluslararas› hukuka
uymad›¤› elefltirisini flafl›rt›c› buldu¤unu vurgulad›. 

20 Ocak günü yaz›l› bir aç›klama yapan ‹nsan Haklar›
‹zleme Komitesi (Human Rights Watch) de Öcalan’›n
ve yönetti¤i örgütün insanl›k suçlar›n›, katliamlar›n›,
yasad›fl› faaliyetlerini hat›rlatt›ktan sonra böyle bir
kiflinin yarg›lanmas› f›rsat›n› de¤erlendirmeyen Roma
hükümetini k›nad›. Komite4nin Avrupa ve Orta Asya
Bölüm Baflkan› Holly Cartner, yap›lan aç›klama
çerçevesinde, “‹talyan hükümetinin ve genelde
uluslararas› toplulu¤un Öcalan vakas›nda bir f›rsat
kaç›rd›¤›n›; vahflet uygulayanlara bunun karfl›l›¤›nda
sorumlu tutulacaklar› mesaj›n›n verilmesi, uluslararas›
adalet sistemine ‹talya’n›n ve di¤er ülkelerin
ba¤l›l›klar›n›n kan›tlanmas› flans›n›n kaç›r›ld›¤›n›”
vurgulad›. 

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcü Vekili James Foley de
yapt›¤› aç›klamada, “Abdullah Öcalan’›n ‹talya’dan

3 ‹talya 4 Ekim günü Roma ‹kinci ‹stinaf Mahkemesi’nin karar› ile
Öcalan’›n Roma’da bulundu¤u dönemde yapt›¤› siyasi statü
baflvurusunu kabul etti.



ayr›ld›¤›n› biliyoruz. ‹talya’n›n seçti¤i bu yolun,
Öcalan’›n yarg› önüne ç›kar›lmas› yolundaki amaca
hizmet etmedi¤i görülmektedir. Bundan da üzüntü
duyuyoruz. Öcalan, terörizm suçlamas›yla adalet
önüne ç›kar›lmal›d›r” dedi.

18 Ocak günü Öcalan’›n Rusya’n›n Nijni Novgorod
kentindeki askeri bir havaliman›nda oldu¤u bildirildi.
Rusya D›fliflleri Bakanl›¤› ise 21 Ocak günü yapt›¤› ilk
resmi aç›klamada Rusya’da Öcalan’›n izine
rastlanmad›¤›n› belirtti. Hükümet MGK’da 28 Ocak
günü yap›lan de¤erlendirmelerin hemen ertesinde 29
Ocak günü Öcalan’› bar›nd›rabilecek komflu ülkeleri
sert bir dille uyararak Öcalan’›n Türkiye’ye komflu bir
ülke taraf›ndan kabul edilmesi halinde, Türkiye’nin
bunu “bir tahrik” olarak görece¤ini ve bunun da
“uluslararas› hukukun kendisine tan›d›¤› haklar› azami
flekilde kullanarak reaksiyon göstermesine gerekçe
teflkil edece¤ini” vurgulad›. 

Bu arada bir aç›klama yapan Abdullah Öcalan’›n
avukat› Britta Boehler, müvekkilinin can güvenli¤i
nedeniyle sürekli yer de¤ifltirdi¤ini bildirdi ve
Lahey’deki Uluslararas› Daimi Hakem Mahkemesi’nin
devreye girmesini hedeflediklerini aç›klad›4. 

Rusya’dan Yunanistan’a geçen Öcalan, 2 fiubat günü
Kenya’ya gönderildi ve Türkiye’ye getirildi¤i 16 fiubat
gününe kadar Kenya’daki Yunanistan Büyükelçisi’nin
evinde bar›nd›. 

PKK lideri Abdullah Öcalan 16 fiubat günü Türkiye’ye
getirildi. Öcalan konusunda ilk aç›klamay› Yunanistan
Hükümet Sözcüsü Dimitrios Reppas yapt›. Reppas,
Öcalan’›n Yunanistan taraf›ndan Kenya’ya
gönderildi¤ini, Kenya’da 12 gün kald›ktan sonra
Yunanistan Büyükelçili¤i’nden Hollanda’ya gitmek
üzere ayr›ld›¤›n› ve kendisinden bir daha haber
al›namad›¤›n› söyledi. Ayn› saatlerde, PKK taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Öcalan’›n “yan›ndaki 4 kifliden
ayr›larak bilinmeyen bir yere götürüldü¤ü ve durumun
tehlikeli boyutlar arz etti¤i” ifade edildi. 

Öcalan’›n getiriliflini Ecevit bir bas›n toplant›s›yla
duyurdu ve PKK militanlar›na teslim ol” ça¤r›s› yapt›.
16 fiubat gecesi ‹stanbul’a gelen Öcalan’›n avukatlar›
Britta Boehler, Ties Prakken, Victor Kappe ile bir
tercüman, Atatürk Havaliman›’nda 6 saat
al›konulduktan sonra Hollanda’ya geri gönderildi. 

Son ana kadar Öcalan’›n yan›nda bulunan ERNK
temsilcisi fiemsi Dilan K›l›ç, 27 fiubat günü Atina’da
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda Öcalan’›n CIA,
MOSSAD, Türkiye, Kenya, Rusya ve Yunanistan’›n
organize etti¤i “uluslararas› bir komployla” teslim
edildi¤ini ileri sürdü. 

Protesto Eylemleri ve Bask›lar

Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesi yurt içinde
ve yurt d›fl›nda düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
fiubat ay›nda çeflitli kentlerde yap›lan ve çok say›da
gözalt›yla sonuçlanan eylemler zaman zaman

gösterici ve polisin yaraland›¤› silahl› çat›flmaya
dönüfltü. 

Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde 17 fiubat günü
göstericilerle polis aras›nda ç›kan silahl› çat›flmada
Necmettin Kahraman adl› kifli öldü. Kahraman’›n
cenazesi polis taraf›ndan topra¤a verildi. Eylemler
nedeniyle ‹stanbul’un birçok bölgesinde gerginlik
yaflan›rken 20 fiubat günü Gazi mahallesinde ç›kan
çat›flmada 5 polis yaraland›. Adana ve Mersin’de de
Kürtlerin yo¤un olarak yaflad›¤› semtlerde
gerçeklefltirilen eylemler  ve sonras›nda ev
bask›nlar›nda polisin pek çok kifliyi gözalt›na ald›¤›
ö¤renildi. ‹HD’den yap›lan aç›klamaya göre 16-24
fiubat tarihleri aras›nda 3369 kifli gözalt›na al›nd›. 

Gösterilerin ard›ndan pek çok kifli hakk›nda dava
aç›l›rken yarg›lananlar aras›nda ilkö¤retim
ö¤rencilerinin de bulundu¤u gözlemlendi. Diyarbak›r
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan 4 Mart günü haz›rlanan
iddianame de 19 fiubat günü Ünal Erkan ‹lkö¤retim
Okulu önünde 70-80 kiflilik bir grubun toplanarak
yürüyüfle geçtikleri ve grubun A.A. (15), E.B. (14), S.A.
(14), ve A.T. (16) adl› ö¤renciler taraf›ndan organize
edildi¤i öne sürüldü. Öcalan lehine slogan att›klar›
öne sürülen ö¤rencilerin yan› s›ra eyleme slogan
atarak destek verdikleri iddias›yla okul
ö¤retmenlerinden Murat U¤uraslan ve Celal Kendal
Turhan da yarg›land›. Ö¤renciler hakk›nda “yasad›fl›
örgüt üyeli¤ini” düzenleyen 168/2 maddeden dava
aç›l›rken ö¤retmenler hakk›nda TCY’nin “yasad›fl›
örgüte yard›m ettikleri iddias›yla 169. maddeden dava
aç›ld›. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Bu süreçte HADEP’in hemen hemen tüm il ve ilçe
örgütleri polis taraf›ndan bas›ld›, pek çok yönetici ve
üyesi gözalt›na al›nd›. Diyarbak›r’da 16 fiubat gecesi
HADEP il binas›n› basan polis, aralar›nda avukatlar
Sinan Tanr›kulu, Abdullah Ak›n, Selim Kurbano¤lu,
Mansur Reflito¤lu, Mahmut Vefa, Yusuf Tosun,
Feridun Çelik, Ferda Pökerce ve Serhat Eren’in
bulundu¤u 34 kifliyi gözalt›na ald›. Diyarbak›r’da
HADEP’in yan› s›ra çok say›da sendika ve kitle örgütü
yöneticisi de gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar
aras›nda, Belediye ‹fl Sendikas› Diyarbak›r fiube
Baflkan› Vezir Periflan, E¤itim-Sen fiube Baflkan›
Ebubekir Çelebi, BTS fiube Baflkan› Hasan Soysal, SES
fiube Baflkan› Hüseyin Bayrak, TMMOB fiube Baflkan›
Zülküf Karatekin’in bulundu¤u ö¤renildi. 

16 fiubat günü Batman HADEP Merkez ‹lçe Gençlik
Komisyonu Baflkan› fiirin Ba¤l› ve Elaz›¤ HADEP ‹l
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4 9 Ekim günü Medya TV’de yay›nlanan “1966 Y›l Sonra” adl›
belgesel programda aç›klanan bilgilere göre ise 16 Ocak günü
Roma’dan ayr›lan Öcalan Moskova’ya geçti. Ard›ndan kendi iradesi
d›fl›nda askeri bir uçakla Tacikistan’a gönderilen Öcalan 28 Ocak
günü ülkeyi terk etmesi yönünde tehdit edildi. Rusya’dan ayr›lan
Abdullah Öcalan’›n bulundu¤u yer konusunda spekülatif haberler
yay›ld›. 1 fiubat günü Hollanda Radyosu Öcalan’›n Hollanda’ya
gelme talebinde bulundu¤unu, ancak reddedildi¤ini duyurdu. Türk
hükümet yetkilileri yine Atina’ya gitti¤ini iddia etti ancak Yunanistan
bu iddialar› reddetti. 



yöneticisi H›d›r K›l›ç evlerine yap›lan bask›nlarda
gözalt›na al›nd›. ‹stanbul HADEP Maltepe ilçe
binas›na düzenlenen bask›nda 18 kifli gözalt›na al›nd›.
19 fiubat günü HADEP Esenler, Küçükçekmece,
Avc›lar, Esenler, Kad›köy, Gaziosmanpafla ve
Ka¤›thane ilçe örgütleri polisler taraf›ndan bas›ld›. 

Öcalan’›n can güvenli¤i ve adil yarg›lama hakk›n›n
sa¤lanmas› amac›yla cezaevlerinde açl›k grevleri
yap›ld›. Açl›k grevlerine PKK’lilerin yan› s›ra di¤er
siyasi tutuklu ve hükümlüler de destek verdi. Açl›k
grevlerine kat›lanlardan Hedef Gazetesi yazar› Çetin
Günefl 27 Mart günü Ankara Numune Hastanesi’ne
kald›r›l›rken yaflam›n› yitirdi. 1989 y›l›nda cezaevine
giren Günefl, 1996 y›l›nda yapt›¤› ölüm orucunda
rahats›zlanm›flt›.

Bu arada Almanya baflta olmak üzere pek çok Avrupa
ülkesinin yan› s›ra ‹ran, Suriye ve Lübnan’da da
Öcalan için yürüyüfl ve mitingler düzenlendi.
Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesi üzerine çeflitli
kentlerdeki Yunanistan ve ‹srail’in elçilik binalar›n›n
yan› s›ra Birleflmifl Milletlerin Cenevre’deki merkezi
de iflgal edildi ve gösterilere sahne oldu. Almanya’n›n
Berlin kentinde bulunan ‹srail Konsoloslu¤u önünde
18 fiubat günü yap›lan protesto gösterisi s›ras›nda
konsolosluk güvenlik görevlileri taraf›ndan aç›lan atefl
sonucu göstericilerden Sema Alp, Mustafa Kurt,
Ahmet Acar ve Sinan Karakufl adl› kifliler öldü. 16
fiubat günü Yunanistan’›n Lahey Büyükelçili¤i’ni iflgal
eylemiyle ilgili olarak 6 kifli “diplomatik bir sahay›
yasad›fl› olarak iflgal ettikleri ve içerdekileri rehin
ald›klar›” gerekçesiyle yarg›land›lar. Eylül ay›nda
Lahey Bölge Mahkemesi’nde sonuçlanan davada bir
kifli 2 y›l, 5 kifli ise 1’er y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Yine eylül ay›nda Almanya’n›n Hamburg kentindeki
Sosyal Demokrat Parti (SDP) binas›n› iflgal eden
protestoculardan ikisine toplam 4 y›l 8 ay hapis cezas›
verildi.

Kendini Yakanlar

Abdullah Öcalan’›n s›¤›nma taleplerinin reddedilmesi,
yakalan›p Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan ölüm
cezas›na mahkum edilmesini protesto etmek için
kendini yakanlar:

24 Aral›k 1998 Muhittin Ifl›k, Gaziantep 
5 Ocak 1999 Ramazan Atabay, Siirt E Tipi 
16 fiubat 1999 Kahraman Denli, Diyarbak›r 
16 fiubat 1999 Bilal Ekinci, Diyarbak›r
16 fiubat 1999 Ahmet ......, Diyarbak›r
16 fiubat 1999 Arzu Demiralp, Batman Kapal›
Cezaevi
16 fiubat 1999 Yahya Figan, Ümraniye Cezaevi
16 fiubat 1999 Nurhak Polat, Ümraniye Cezaevi 
16 fiubat 1999 Mazlum Öncel, Diyarbak›r Cezaevi
(Öldü)
16 fiubat 1999 Bayram Kaymaz, Nazilli E Tipi
Cezaevi
17 fiubat 1999 Veysel Ç›nar, Ümraniye Cezaevi 

18 fiubat 1999 Serpil Polat, Sakarya Cezaevi (Öldü)5
18 fiubat 1999 Hüseyin Ç›¤, Marafl Cezaevi
18 fiubat 1999 Murat Coflkun, Ceyhan E Tipi Cezaevi
18 fiubat 1999 Ahmet Tepe, Ad›yaman Cezaevi
19 fiubat 1999 Bengin Kurt, Ceyhan (Adana) Cezaevi
22 fiubat 1999 Çi¤dem Duman, Elbistan Cezaevi
22 fiubat 1999 Piro Ecer, Mersin
25 fiubat 1999 Bülent Akman, Erzurum Özel Tip
Cezaevi
3 Mart 1999 Kenan Camelan, Ümraniye Cezaevi 
14 May›s 1999 Cenan Aslano¤lu, Yunanistan
29 Haziran 1999 Nükhet Noyan, ‹stanbul
8 A¤ustos 1999 Murat Yeflilgöz, Amasya Cezaevi
(Öldü)
14 A¤ustos 1999 Oktay Güvenç, Bayrampafla Kapal›
Cezaevi
23 Ekim 1999 Bedriye Y›ld›z, Gebze Cezaevi
30 Kas›m 1999 Yavuz Güzel, Bart›n Cezaevi (Öldü)
23 Aral›k 1999 Hükmiye Seyhan, Rusya (Öldü)
27 Aral›k 1999 Resul Aslan, Ümraniye Cezaevi
27 Aral›k 1999 Halil Gönyeli, Ümraniye Cezaevi

Adalet Bakanl›¤› mart ay› bafl›nda yay›nlad›¤› genelge
ile “Öcalan lehine giriflimde bulunmas› olas›l›¤›
bulunan dernek, vak›f, yay›n organ›, kifli ve
kurumlara” karfl› sert önlemler al›nmas›n› istedi.
Öcalan hakk›ndaki soruflturma ve davalarla ilgili
olarak yaln›z Baflbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi’nin
aç›klama yapabilece¤i kaydedilen genelgede
Cumhuriyet baflsavc›lar›n›n flu konularda dikkatli
olmalar› istendi: 

“-Her seviyedeki kanunsuz eylemlerin yap›lmas›n›n
engellenmesi ve bu konuda devlet kararl›l›¤›n›n
gösterilmesi,

-Demokratik imkanlar›n suiistimal edilerek topluma
zararl› düflüncelerin empoze edilmesinin, bölücü
çevrelerle mücadelede güvenlik güçlerine halk›n
verdi¤i deste¤in zay›flat›lmas›na yönelik fiil ve
beyanlar›n engellenmesi,

-Do¤rudan veya dolayl› olarak siyasi veya kültürel
bölücülük yapan ya da tutuklu san›k Abdullah
Öcalan’› destekleyen kifliler ile vak›f, dernek ve siyasi
partiler hakk›nda gerekli ifllemlerin yap›lmas›,

-Tutuklu san›k Abdullah Öcalan ile de¤iflik s›fatlara
sahip yandafllar› ve siyasi veya kültürel bölücülük
yapan, ancak PKK d›fl›nda faaliyet yürüten flah›slar›n
suç teflkil eden mesaj, bas›n aç›klamas› görüntülerinin
kitle iletiflim araçlar›nda yay›nlanmas› veya buna
teflebbüs halinde yasal önlemlerin al›nmas› veya
ayr›ca ilgisi sebebiyle gere¤inin takdiri için RTÜK’e
iletilmesi,
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5 Serpil Polat’›n a¤abeyi Ali Polat ve cenaze ifllemlerini yürüten
avukat Murat Çelik’in ‹stanbul Emniyet Müdür Yard›mc›s› Atilla Ç›nar
ve di¤er polisler taraf›ndan makam odas›na ça¤r›larak dövüldü¤ü
ö¤renildi. Polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
Serpil Polat’›n k›zkardefli Sevim Polat ile a¤abeyi Ali Polat’›n
Elbistan’›n Günalt› köyündeki cenaze töreni s›ras›nda slogan att›klar›
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›¤› ve Sevim Polat’›n 21 fiubat günü
tutuklanarak cezaevine gönderildi¤i bildirildi.
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-Cezaevlerindeki örgütsel eylemlere destek veren
izinsiz gösteriler ile her türlü örgütsel eylemin
önlenmesi,

-Vak›f, dernek ve siyasi parti ad› alt›ndaki kurulufllar›n
terör örgütünün siyasallaflmas›na dair faaliyetlerinin
takip edilerek engellenmesi,

-Do¤rudan do¤ruya siyasi ve kültürel bölücülük
faaliyeti yürüttükleri tespit edilen vak›f ve derneklerin
kapat›lmas› için yasal giriflimlerde bulunulmas›.”

Adli Süreç

Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan baflta
Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülke ve kurulufl
Öcalan’›n adil bir flekilde yarg›lanmas›n› talep etti.
Avrupa Parlamentosu D›fl ‹liflkiler Komisyonu bir
bildiri yay›nlayarak Avrupa Birli¤i hukukçular›n›n
gözlemci olarak davaya kat›lmalar› ve
parlamenterlerin Öcalan’la görüflmelerine izin
verilmesini istedi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi
olarak ölüm cezas› uygulamama yükümlülü¤üne
dikkat çekilen bildiride adil ve aç›k bir mahkemenin
de Türkiye AB iliflkileri aç›s›ndan büyük önem
tafl›d›¤›na dikkat çekildi. Benzer flekilde BM ‹nsan
Haklar› Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter
Asamblesi ve ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü yapt›klar›
aç›klamalarda yarg›laman›n uluslararas› standartlara
uygun gerçeklefltirilmesini talep ettiler.

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel gelen adil
yarg›lama ça¤r›lar›na yan›t olarak 17 fiubat günü
yapt›¤› aç›klamada bu ça¤r›lar› yad›rgamad›¤›n› ancak
uygar bir hukuk devleti olan Türkiye’nin bunlara
bakarak yolunu tayin etmeyece¤ini ve hür ve serbest
yarg›ya sahip oldu¤unu belirtti. 

Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma Parlamento Komisyonu
(KPK) Eflbaflkan› Pieter Dankert, 19 fiubat günü yapt›¤›
yaz›l› aç›klamada Abdullah Öcalan’›n adil
yarg›lanmas› ça¤r›s›n› yineledi ve ölüm cezas›n›n
uygulanmamas›n›n güvence alt›na al›nmas›n› istedi.
Dankert, ayr›ca DGM’lerde askeri yarg›çlar›n yer
almas›n›n bu mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› konusunda
ciddi kuflkular do¤urdu¤unu ifade etti.

D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan 20 fiubat günü yap›lan
aç›klamada “Türk yarg›s›n›n ba¤›ms›z oldu¤u”
vurguland›. Aç›klamada “AB, AK ve di¤er kurulufllar›n
bu sürece yapabilecekleri en büyük katk›n›n süreci
yönlendirme iddialar› içine girmek yerine terörizmle
mücadelede kendi sorumluluklar›n› üstlenmek
oldu¤u” vurguland›.

Avrupa Birli¤i’nin 22 fiubat günü yap›lan Genel ‹fller
Konseyi toplant›s›ndan sonra flu aç›klama yay›nland›:

“Avrupa Birli¤i, terörizmin tüm biçimlerini k›nad›¤›n›
tekrar eder. Terörizme karfl› meflru mücadele, insan
haklar›na, hukukun üstünlü¤üne ve demokratik
kurallara tam sayg› içinde yürütülmelidir. Meflru
ç›karlar, fliddet yoluyla de¤il, politik bir süreç yoluyla
ifade edilmelidir. 

AB, Abdullah Öcalan’›n tutuklanmas›n›n ölüm, rehin
alma, y›ld›rma ve yayg›n tahribat ile sonuçlanm›fl olan
kitlesel kargafla ve fliddet eylemlerine yol açm›fl
olmas›n› çok büyük esefle karfl›lamaktad›r. Bu tür
fliddet eylemlerinin kabul edilemez ve hiçbir flart
alt›nda hofl görülemez oldu¤u fleklindeki görüflünü
tekrar ifade eder. 

Avrupa Birli¤i, Türk Hükümeti taraf›ndan verilen
Abdullah Öcalan’›n adil biçimde yarg›lanaca¤›
güvencesini kaydeder. Bu güvencenin, kendi seçti¤i
avukatlara eriflim imkan›yla ve uluslararas›
gözlemcilerin davaya kabul edilmesiyle birlikte,
ba¤›ms›z bir mahkeme önünde hukukun üstünlü¤üne
uygun bir aç›k yarg›lama ve adil ve düzgün muamele
anlam›na gelmesini bekler. Ölüm cezas›na karfl›
oldu¤unu bir kez daha vurgular. 

AB, Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü tamamen
destekler. Ayn› zamanda, Türkiye’nin, sorunlar›n›,
insan haklar›na ve demokratik bir toplumda hukukun
üstünlü¤üne tam sayg›yla politik yollardan ve Avrupa
Konseyi’nin bir üyesi olarak taahhütlerine uygun
biçimde çözmesini bekler Bu ba¤lamda, terörizme
karfl› mücadeleyi politik çözümler aray›fl›ndan
ay›rmaya ve uzlaflmay› teflvik etmeye yönelik tüm
sahici çabalar› memnuniyetle karfl›lar. Bunu
desteklemek için, AB, devaml› mali yard›m dahil
katk›da bulunmaya haz›rd›r. Türkiye’nin bu sorunlar›
bu tutum içinde ele alma çabalar›, AB-Türkiye
iliflkilerini ancak olumlu etkileyebilir.” 

19 fiubat günü Baflbakan Bülent Ecevit baflkanl›¤›nda
toplanan Bakanlar Kurulu karar›yla ‹mral› Adas› yasak
bölge ilan edildi. Adaya her türlü girifl ç›k›fl›n yetkili
makamlar›n iznine ba¤land›¤› ve her türlü deniz ve
hava arac›n›n bölgeye girifli ve uçuflunun yasakland›¤›
bildirildi. ‹mral› Cezaevi boflalt›larak mahkumlar di¤er
cezaevlerine nakledildi.

Abdullah Öcalan’› sorgulamak üzere 18 fiubat günü
Bursa’ya giden Ankara DGM savc›lar› Nuh Mete
Yüksel, Talat fialk ve Hamza Kelefl ‘hava muhalefeti’
nedeniyle 21 fiubat günü ‹mral› Adas›na gidebildiler.
Savc›lar›n haz›rl›k soruflturmas› 23 fiubat günü
tamamland›. Ard›ndan Ankara 2 No’lu DGM’nin
yedek hakimi Mehmet Marafl, Öcalan hakk›nda MED
TV’de yapt›¤› bir konuflma ile Adana ve çevresindeki
PKK eylemleri ile ilgili olarak, “vatan hainli¤i yapt›¤›,
devletin ülkesine ve egemenli¤ine karfl› suç iflledi¤i”
iddas›yla ölüm cezas› istemiyle aç›lan davada verilen
g›yabi tutuklama karar›n› vicahiye çevirdi. Öcalan’›n
dava dosyas› 24 fiubat günü yap›lan duruflmada ayn›
davada yarg›lanan di¤er san›klardan ayr›ld›. 

Öcalan ile görüflmek üzere Osman Baydemir, Medeni
Ayhan, Ahmet Zeki Okçuo¤lu ve Hatice Korkut adl›
avukatlar 23 fiubat günü Mudanya’ya gitti.
Kaymakamla görüflen avukatlara ‹mral› Yar› Aç›k
Cezaevi ‹rtibat Bürosuna gidip beklemeleri söylendi.
Burada kendilerine muhatap bulamayan avukatlar,



bölgede kurulan kriz masas›na gönderildi. Bu s›rada
dört avukat, bozkurt iflaretleri yapan bir grupla
karfl›laflt›. Bunun üzerine limandan uzaklaflan
avukatlar, emniyet yetkililerinden biriyle görüflüp ne
yapmalar› gerekti¤ini sordu. Ancak avukatlara
yard›mc› olamayaca¤›n› belirten yetkili, bu konuda
bilgisi olmad›¤›n› ifade etti. Daha sonra üst düzey bir
emniyet yetkilisiyle görüflmek isteyen avukatlar
koruma iste¤inde bulundu. Fakat avukatlar›n
konufltu¤u emniyet yetkilisi de avukatlar›n bu iste¤ini
dikkate almad›. Bunun üzerine avukatlar, ‹stanbul’a
dönmek zorunda kald›. Adalet Bakanl›¤› ve Ankara
DGM’ye baflvurarak izin ald›klar›n› belirten Avukat
Osman Baydemir, bakanl›kla görüflmelerini
sürdüreceklerini kaydetti. Baydemir, “‹zin belgesinin
kriz masas›na tebligat edildi¤i söyleniyor. Ancak biz
kriz masas› falan bulamad›k. Bu nedenle bizim için
gönderilen izine ulaflamad›k” dedi. Öcalan avukatlar›
ile ancak 25 fiubat günü görüflme olana¤› bulabildi.

Abdullah Öcalan’›n avukatlar› flubat ay› içinde
A‹HM’e baflvurarak A‹HS’nin yaflam hakk›n›n ihlali ile
ilgili 2. maddesi, kötü muamele ile ilgili 3. maddesi,
kifli güvenli¤i ve özgürlü¤ünün ihlali ile ilgili 5.
maddesi ve adil yarg›lanma ile ilgili 6. maddesinin
ihlal edildi¤i belirtilerek tedbir al›nmas›n› istediler. Bu
baflvuru üzerine A‹HM 4 Mart günü, içtüzü¤ünün 39.
maddesi 1. f›kras› uyar›nca verdi¤i “ihtiyati tedbir”
karar›nda, savunma hakk›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas› ve adil yarg›lanma hakk›n›n sa¤lanmas›n›
istedi. Konunun özgünlü¤ü ve acilli¤i nedeniyle tedbir
karar› al›nd›¤› vurgulanan kararda bir an önce
savunma hakk›n› engelleyen etkenlerin ortadan
kald›r›lmas›, avukat görüfl saatlerinin art›r›lmas›,
avukat görüfl yerinin düzenlenmesi, avukatlara yönelik
aramalar›n hafifletilmesi, avukatlar›n dosyay›
incelemesine izin verilmesi, yarg›laman›n yap›ld›¤›
DGM’nin tarafs›z bir mahkeme haline getirilmesi,
haz›rl›k soruflturmas›n›n gizlili¤i prensibine uygun
davran›lmas› ve soruflturma ifadelerinin bas›nda yer
almas›n›n engellenmesi gibi bir dizi talepte
bulunuldu. 

Kötü muamele ile ilgili baflvuruyla ilgili olarak Avrupa
Konseyi ‹flkenceyi ‹zleme Komitesi’nden bir heyet 2
Mart günü ‹mral›’ya geldi. Ziyaretlerine iliflkin
izlenimlerini may›s ay› bafl›nda yay›nlayan heyet
Öcalan’›n fiziksel durumunun iyi oldu¤unu, kötü
muameleye tabi tutulma riskinin bulunmad›¤›n› ancak
ruhsal durumunun iyi olmad›¤›n› bildirdi. Komite,
Öcalan’a radyo, gazete ve kitap sa¤lamas›n›n olanakl›
k›l›nmas›, Öcalan’›n egzersiz ve temiz hava
olanaklar›n›n art›r›lmas›, ailesi ile görüflmelerin
kolaylaflt›r›lmas› ve avukatlar› ile uygun bir biçimde
görüflebilmesi gibi taleplerde bulundu.

Ankara DGM Heyeti 5 Mart günü yapt›¤› toplant›da
yarg›lamaya iliflkin usul ve esaslar› görüfltü. Heyet
çat›flmalarda ölen güvenlik görevlilerinin yak›nlar›n›n
da isterlerse davaya müdahil olarak kat›labileceklerine
karar verdi. 

Öcalan’›n g›yab›nda yarg›land›¤› davan›n ikinci
duruflmas› 24 Mart günü yap›ld›. Ankara DGM
davan›n ‹mral› adas›na nakline karar verdi.
Duruflmada Öcalan’› temsil eden avukatlardan Ahmet
Zeki Okçuo¤lu, yarg›laman›n en önemli ayaklar›ndan
savunman›n henüz oluflturulamad›¤›n› söyledi.
Okçuo¤lu, müvekkiliyle dört görüflmede toplam üç
saat befl dakika konufltuklar›n›, Öcalan’›n savunma
haz›rlayacak koflullara sahip olmad›¤›n› ve d›fl
dünyayla irtibat›n›n kesik oldu¤unu belirtti. Okçuo¤lu
ayr›ca Öcalan’›n halen Genelkurmaya ba¤l› bir sorgu
evinde tutuldu¤unu belirterek Öcalan’›n güvenlik
görevlileriyle irtibat›n›n kesilmesi ve Adalet
Bakanl›¤›’na ba¤l› bir cezaevine nakledilmesi
gerekti¤ini kaydetti.

Öcalan hakk›nda Ankara DGM taraf›ndan haz›rlanan
iddianame 28 Nisan günü aç›kland›. Bu iddianame ile
yeni bir dava aç›larak Öcalan hakk›nda fianl›urfa 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava hariç çeflitli
DGM’lerde aç›lan dava ve soruflturmalar da
birlefltirildi.6 ‹ddianamede Öcalan hakk›nda,
“Kurdu¤u ve örgütledi¤i PKK örgütünü, ald›¤›
kararlarla, verdi¤i emir ve talimatlarla sevk ve idare
ederek, devletin hakimiyeti alt›nda bulunan
topraklardan bir k›sm›n›, devlet idaresinden ay›rmaya
matuf eylemleri sabit görüldü¤ü” iddias›yla TCY’nin
125. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istendi.
Öcalan’›n, TCY’nin 125. maddesini ihlal etti¤i aç›k ve
tart›flmas›z flekilde kabul edildi¤inden; her biri TCY ve
di¤er yasalara göre ayr› ayr› suç say›lan eylemlerinin
araflt›r›lmas› ve baflka delil toplanmas› yoluna
gidilmedi¤i kaydedildi.

Öcalan’›n g›yab›ndaki son duruflma 30 Nisan günü
yap›ld›. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Türkiye Raportörü Adreas Barsoy, Hukuk D›fliflleri
Komisyonu Baflkan› Gunnar Jansson, Uluslararas› Af
Örgütü temsilcisi Lesley Burley, ABD, ‹sviçre,
Finlandiya, Hollanda, ‹ngiltere ve Macaristan
büyükelçiliklerinden temsilcilerin de izledi¤i
duruflmada yeni iddianame dosyaya eklendi. Davada
Öcalan’›n avukatlar›n›n “Askeri yarg›çlar›n görev
yapt›¤› DGM’lerin ba¤›ms›z olmad›¤› yolunda
A‹HM’nin verdi¤i karar nedeniyle” davan›n
durdurulmas› ve yetkisizlik talebinin reddine,
‹mral›’daki duruflmaya kat›lacak yerli, yabanc›
izleyicilerin, bas›n mensuplar›n›n kat›lmas›n›n DGM
Baflsavc›l›¤›’nca belirlenmesine gözlemci s›fat›yla
yurtd›fl›ndan gelenlerin duruflmaya al›nmamas›na ara
verilmeden yarg›laman›n gerçeklefltirilmesine ve
Öcalan’›n tutukluluk halinin devam›na karar verildi.
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6 Adalet Bakanl›¤›’n›n Öcalan hakk›nda aç›lan davalar›n
birlefltirilmesi genelgesine ra¤men Ankara DGM’ye iletilmeyen
fianl›urfa A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki 101 san›kl› dava dosyas› 27
A¤ustos günü Ankara 8. A¤›r Mahkemesi’ne gönderildi. PKK’nin 12
Eylül öncesinde gerçeklefltirdi¤i eylemler ile ilgili olarak s›k›yönetim
mahkemesinde aç›lan dava s›k›yönetimin sonra ermesinden sonra
A¤›r Ceza Mahkemesine devredilmiflti. Dava 15 Aral›k günü Ankara
8.A¤›r Ceza Mahkemesinde bafllad›.



‹mral› adas›ndaki duruflman›n da 31 May›s günü
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Avrupa Parlamentosu 6 May›s günü ald›¤› bir kararla
Kürt sorunun çözümü için ad›m atmas›,
demokratikleflme önünde engel olan yasalar›
de¤ifltirmesi, ölüm cezas›n› kald›rmas› ve PKK lideri
Abdullah Öcalan’› adil bir biçimde yarg›lamas› için
Türkiye’ye ça¤r›da bulundu. Duruflmalar›n
kamuoyuna aç›k olmas› gerekti¤i belirtilen kararda,
Avrupa Birli¤i ve Avrupa Konseyi’nin duruflmay›
düzenli olarak izlemesi ve gözlemci göndermesi
ça¤r›s›nda bulunuldu. Kararda, savunma önündeki
engellerin kald›r›lmas› ve Öcalan’›n avukatlar›na,
müvekkilleri ile kesintisiz iliflki kurma imkan›n›n
sa¤lanmas› da istendi. Türkiye’de yeni kurulacak
hükümetten, Kürt sorunun çözümü konusunda gerekli
tüm ad›mlar›n at›lmas› istenen kararda,
demokratikleflme önündeki engellerin de biran önce
kald›r›lmas› istendi. 

Yarg›lama süreci içinde karfl›laflt›klar› hukuksuzluklar›
bildirmeye devam eden avukatlar›n taleplerini 30
Nisan günü de¤erlendiren A‹HM Türkiye’den 30
Haziran gününe kadar savunmas›n› istedi. A‹HM,
Türkiye’ye gönderdi¤i yaz›da Öcalan’›n savunma
hakk›na sayg› gösterilip gösterilmedi¤ini, askeri
personelin ‹mral› Cezaevi’nin yönetiminde ne kadar
yetkili oldu¤unu, suçlamalar› inceleyecek olan
yarg›lama makam›n›n kimlerden oluflaca¤›n›, Kenya
süreci ve Türkiye’ye getirildikten sonra yaflan›lan
hukuksuzluklar ve tecrit koflullar›na iliflkin iddialar›n
cevapland›r›lmas›n› istedi.

Türkiye 2 Eylül günü A‹HM’e verdi¤i savunmas›nda iç
hukuk yollar›n›n henüz tükenmedi¤ini hat›rlatarak
Abdullah Öcalan’›n yarg›lanmas› ve gözalt›nda
tutulmas› süresi içerisinde herhangi bir “hukuksuzluk”
yaflanmad›¤›n› ileri sürdü. Davan›n özgünlü¤ü
nedeniyle ola¤anüstü bir düzenleme yap›ld›¤›
belirtilen savunmada, kamu güvenli¤i için bunun
gerekli oldu¤u iddia edildi. Bu önlemlerin adil
yarg›lamay› engellemedi¤i de savunuldu. 

‹mral› Adas›’ndaki cezaevine konulan Öcalan yaklafl›k
4 ayl›k bir soruflturma ve sorgulama aflamas›ndan
sonra 31 May›s günü yarg›lanmak üzere mahkemeye
ç›kar›ld›. Duruflmalar süresince kurflun geçirmez cam
bir kafes içinde tutulan Öcalan ilk duruflmada flunlar›
söyledi: 

“Yakaland›¤›m günden ve bar›fl için yaflayaca¤›m
sözünü verdi¤im günden bu yana kaba bir bask›, söz
düzeyinde hakaret ve iflkence görmedi¤imi belirtmek
istiyorum. Bu temelde demokratik cumhuriyet
ekseninde bar›fl ve kardefllik için devletin hizmetinde
çal›flma iste¤imi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu
konuda gösterdi¤i sayg›n yaklafl›m›n bir gere¤i olarak
ben de bu düzeydeki kararl›l›¤›m› sayg› ile ifade
etmek istiyorum. Ayr›ca yakaland›¤›mda uluslararas›

devletlerden baflta Yunanistan olmak üzere Rusya,
k›smen ‹talya ve Kenya’da dahil bunlar ulusal ve
uluslararas› hukuk kurallar›n›n gere¤ini yerine
getirmemifllerdir. Tamamen korsanvari yöntemlerle
yakalanmamdaki rolleri önemlidir. Hem protesto
ediyorum hem de bu nedenle yarg›lanmam›n ve
dolay›s›yla savunmam›n fazla bir hukuki gere¤i
olmayaca¤›n› belirtmek istiyorum.” 

Daha sonra Öcalan’›n avukatlar› DGM’lerin tarafs›z
olmad›¤›na iliflkin A‹HM karar›n› an›msatarak,
DGM’lerin yap›s›nda de¤ifliklik yap›lana kadar
yarg›laman›n durdurulmas›n› istediler. Bu istemin
reddedilmesi üzerine Avukat Ercan Kanar ve Hasip
Kaplan, “ulusal mahkemede yap›lacak bir fley
kalmad›¤›n›” belirterek salondan ç›kt›lar. Ard›ndan
139 sayfal›k iddianamenin okunmas›na baflland›.
‹ddianamenin özetlenerek okunmas›ndan sonra
Abdullah Öcalan’›n sorgusuna geçildi. Sorgusunda,
bar›fl için çaba gösterdi¤ini ve gösterece¤ini anlatan
Öcalan DGM Baflkan› Turgut Okyay’›n, bar›fl için ne
yapabilece¤i sorusu üzerine “E¤er devlet sorunun
çözümü için bir kanal açarsa, da¤dakiler için bir af
ç›karsa, PKK de kendini mevcut duruma
uyarlayacakt›r” dedi. 

Duruflman›n ilk gününde iddianamenin okunmas› bitti
ve Öcalan’›n savunmas›na geçildi. Öcalan, 81 sayfal›k
savunmas›nda “Demokratik Cumhuriyet projesini”,
bar›fl çabalar›n› ve bu konudaki görüfllerini dile
getirdi. Savunmas›nda, “Kürt toplumundaki dil ve
kültür özgürlü¤ü, sorunun can al›c› özünü teflkil
etmektedir” diyen Öcalan, “askeri ve silahl› güç
yaklafl›mlar›n›n” anlam›n› yitirdi¤ini, terkedilmesi
gerekti¤ini vurgulad›. Abdullah Öcalan, baflta PKK
olmak üzere yasad›fl› örgütlerin “bar›fl”la birlikte
normal siyasal ve yasal sürece kendini uyarlamas›
gerekti¤ini de savundu. 

‹ddianamenin objektif olmad›¤›n› ve elefltirme
gere¤ini duymad›¤›n› belirten Öcalan flöyle konufltu:
“‹ddianameyi dinleyen sanki Kürt isyanlar›n› ben
bafllatm›fl›m gibi anlar. Kürt meselesini ben
yaratmad›m. Ankara’da önümde buldum. Devlet
yetkilileri 28’inci isyan diyor. Bu tarihi bir gerçektir.
Kürt ve Kürdistan kelimelerini ilk ben kullanmad›m.
Kimi Osmanl› sultanlar› ve Mustafa Kemal de bu
deyimi kullanm›flt›r.” 

Hukuki aç›dan kendisini savunma endiflesi
tafl›mad›¤›n› vurgulayan Öcalan flöyle dedi: 

“Bana göre mevcut anayasan›n bile özde
uygulanmad›¤›, ayr›ca, kimlik inkar›nda inat edildi¤i
bir aflamada daha çok yap›lmas› gereken, direnmenin
ahlaki ve siyasi gere¤ini belirtmekti. Bu, belki yarg›
sonucunu etkilemeyecektir. Ama, gelece¤e de¤eri çok
yüksek bir çözüm miras› b›rakacakt›r. Buna hep özen
gösterdim.” 

Öcalan 1 Haziran günü yap›lan duruflmada 1993
y›l›ndan itibaren PKK’nin strateji ve politikas›n›n
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“bar›fl ve siyasallaflma” oldu¤unu belirtti. Devlet ile
yap›lan görüflmeleri içeren 45 sayfal›k belgeyi
mahkemeye sunan Öcalan, Turgut Özal, Mesut
Y›lmaz ve Necmettin Erbakan ile gönderdikleri
arac›lar kanal›yla yapt›klar› görüflmelerin detaylar›n›
anlatt›. Kürt sorununun kökenlerine dikkat çeken
Öcalan kendisine f›rsat verilmesi durumunda PKK’nin
silah b›rakmas›n› sa¤lama yolunda ad›m atmaya haz›r
oldu¤unu ifade etti. Kendisine tek tek sorulan
eylemlerin hepsinden bilgisi olmad›¤›n› anlatan
kendisinin strateji ve politika belirleme görevi
bulundu¤unu belirtti.

2 Haziran günü yap›lan duruflmada Abdullah Öcalan,
PKK’nin çeflitli ülkelerle iliflkileri, ald›¤› yard›mlar ve
PKK’nin eylemlerine iliflkin sorular› yan›tlad›. Avukat
Hasip Kaplan, 2 Haziran günü yapt›¤› aç›klamada,
“savunma görevini fiilen yapamaz duruma
düflürüldü¤ü için tamamen hukuki nedenlerle”
davadan çekildi¤ini aç›klad›. Kaplan, 31 May›s günü
yap›lan duruflmada, “DGM’lerin yap›s›n›n, A‹HM
kararlar› do¤rultusunda de¤ifltirilmesi ve bu nedenle
yarg›laman›n durdurulmas› istemlerinin” DGM
taraf›ndan reddedildi¤ini hat›rlatt›. Kaplan, “davan›n
hukuki zeminden politik bir zemine kayd›r›larak
haks›z bir kampanyaya çevrildi¤ini” kaydetti ve
“Mahkeme d›fl›nda sürekli müdahaleler oldu. Özel bir
yarg›lamaya dönüfltürüldü” dedi. Kaplan, soruflturma
ifadelerinin yasalara ayk›r› olarak bas›na s›zd›r›ld›¤›n›
ve suç olmas›na ra¤men görevliler hakk›nda gere¤inin
yap›lmad›¤›n› vurgulad›. 

3 Haziran günü yap›lan duruflmaya Öcalan’›n
avukatlar› ile yak›nlar›, kald›klar› otelin önünde
sald›r›ya u¤ramalar› ve otel sahibinin tehdit edilmesi
üzerine otelden ayr›lmalar› nedeniyle kat›lmad›lar.
DGM Baflkan› Turgut Okyay duruflma bafllamadan
önce yapt›¤› aç›klamada, savunma avukatlar›na ve
Öcalan’›n yak›nlar›na mahkemenin giriflimleriyle
kalacak yer bulundu¤unu söyledi. Duruflmada
Abdullah Öcalan’›n ifadesinin al›nmas›na devam
edildi. Öcalan “Demokratik Cumhuriyet projesinin”
hayata geçirilmesi konusunda hem PKK’ye hem de
Türkiye devletine ça¤r›da bulundu. Hükümetin bar›fl
ça¤r›s› yapmas› halinde yan›t bulaca¤›n› belirten
Öcalan, PKK’nin bar›fl kongresi düzenlemesini,
onursal baflkan› oldu¤u Kürdistan Ulusal
Kongresi’nden Türkiye’ye dostlukla yaklaflmas›n›
istedi. Öcalan’a mahkeme baflkan›n›n “Demokratik
cumhuriyet ve üniter devlete inan›p inanmad›¤› ve bu
konuda parti konferans›n›n ald›¤› bir karar olup
olmad›¤›” yönündeki sorusunu çat›flmalar nedeniyle
iki halk›n yaflad›¤› ac›lara de¤inerek yan›tlad› ve
avukatlar› arac›l›¤›yla PKK Merkez Komitesi’yle
kurdu¤u iliflki sonucunda PKK’nin de demokratik
cumhuriyet temelinde bar›fl için, parti düzeyinde bir
görüfl birli¤i oldu¤unu aç›klad›. Okyay’›n örgüte
hakimiyeti konusundaki sorusu üzerine de PKK
Baflkanl›k Konseyi’nin kendisine ba¤l› oldu¤unu
vurgulad›.

4 Haziran günü yap›lan duruflmada Öcalan’›n
avukatlar›, 1993 y›l›nda PKK’nin ateflkes ilan
etmesinden önceki dönemde, Türkiye ile PKK
aras›nda arabuluculuk yapt›klar› öne sürülen Celal
Talabani, gazeteci Cengiz Çandar, gazeteci ‹lnur
Çevik, yazar Alev Alatl›, yazar Yalç›n Küçük, Avukat
Selim Okçuo¤lu ile kapat›lan RP Genel Baflkan›
Necmettin Erbakan, DYP Genel Baflkan› Tansu Çiller
ve dönemin ‹çiflleri Bakan› ‹smet Sezgin’in tan›kl›k
yapmas›n› istediler. Avukatlar›n bu istemi reddedildi.

8 Haziran günü yap›lan duruflmada DGM
Savc›l›¤›’n›n esas hakk›ndaki görüflü aç›kland›. Esas
hakk›ndaki görüflte, Öcalan’›n 1993 y›l›nda ilan
edilen ateflkesten sonra bar›fl için çaba gösterdi¤i
yolundaki savunmas›na karfl›l›k, “tek tarafl› ateflkes
ilan›, örgütün biraz daha iyi haz›rlanmas›, siyasi ve
diplomatik hamle imkan›n› kazanmak içindir” görüflü
ileri sürüldü. Öcalan’›n savunmas›nda samimi
olmad›¤› ve PKK’nin “ba¤›ms›z Kürdistan kurma”
düflüncesinden vazgeçmedi¤i iddia edilen esas
hakk›ndaki görüflte ayr›ca “Türkiye’de Kürtlere bask›
yap›lmad›¤› ve Kürtlerin inkar›n›n söz konusu
olmad›¤›” ileri sürüldü. Abdullah Öcalan’›n TCY’nin
“bölücülük” suçuna iliflkin 125. maddesi uyar›nca
ölüm cezas›na mahkum edilmesinin istendi¤i görüflün
okunmas›ndan sonra, Öcalan ve avukatlar›na da
savunmalar›n› haz›rlamalar› için 15 gün süre verildi. 

Öcalan’›n avukatlar› 9 Haziran günü yaz›l› bir
aç›klama yaparak esas hakk›ndaki görüflü
de¤erlendirdiler. Öcalan’› yarg›layan Ankara 2 No’lu
DGM’nin, davan›n bafl›ndan itibaren bask› alt›na
al›nd›¤› belirtilen aç›klamada, ilgili ilgisiz herkesin
televizyonlara ç›karak müvekkillerine idam cezas›
verilmesini ve uygulanmas›n› ister nitelikte konufltu¤u
an›msat›ld›. Yarg›laman›n bafllad›¤› ilk günden bu
yana davaya kat›lan müdahil avukatlar›n›n kendilerine
ve müvekkillerine sürekli hakaret ve tehditlerde
bulundu¤u kaydedilen aç›klamada, olay›n mahkeme,
savc›, bas›n ve izleyicilerin gözleri önünde cereyan
etti¤i ifade edildi. Avukatlar ayr›ca duruflman›n ilk
gününden beri düflüncelerini aktarmalar›n›n
engellendi¤ine de¤inerek bas›n ve izleyicilerin gün
boyu müdahiller ve müdahil avukatlar› ile birlikte
olurken, kendilerinin ise diyalogtan mahrum
b›rak›ld›¤›n› aktard›lar. 

21 Haziran günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Baflkan›
Lord Russel Johnston, ölüm cezas›n›n tüm üye
ülkelerde kald›r›lmas›n› savunduklar›n› vurgulayarak,
Türkiye’nin ölüm cezas›n› kald›rmas›n› umduklar›n›
söyledi. Johnston, Türkiye’nin PKK lideri Abdullah
Öcalan’› idam etmesi halinde, AKPM’deki siyasi
gruplar›n veya üye ülkelerden birinin Türkiye’nin
Avrupa Konseyi üyeli¤inin ask›ya al›nmas› yönünde
giriflimde bulunabilece¤i uyar›s›nda bulundu.

Öcalan’›n yarg›lanmas›n›n bafllamas›ndan k›sa bir
süre sonra haziran ay›nda TBMM, A‹HM’nin
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DGM’lerde askeri yarg›ç bulunmas› nedeniyle 9
Haziran 1998’de verdi¤i “DGM’lerde tarafs›z ve
ba¤›ms›z yarg›lama yap›lamad›¤›” karar› uyar›nca
önemli bir anayasa de¤iflikli¤i gerçeklefltirdi.
Anayasa’da yap›lan de¤ifliklikle 21 Haziran gününden
itibaren DGM’lerdeki askeri üyeler yerlerini sivil
üyelere b›rakt›lar. Öcalan davas›n›n görüldü¤ü Ankara
2 No’lu DGM’nin as›l üyeli¤ine, askeri üye Albay
Abdülkadir Davarc›o¤lu yerine ilk günden beri
duruflmalara kat›lan mahkemenin yedek hakimi
Mehmet Marafl getirildi. 

23 Haziran günü yap›lan duruflmada, san›k avukatlar›,
Anayasa de¤iflikli¤i nedeniyle yarg›laman›n yeniden
yap›lmas›n› istediler. Avukatlar›n bu iste¤i reddedildi.
Daha sonra, Abdullah Öcalan, 23 sayfal›k
savunmas›n› okudu. Savunmas›nda, PKK’nin ortaya
ç›kt›¤› koflullar› anlatan Öcalan, “federasyon” ya da
“otonomi” gibi önerilerin fazla gerçekçi olmad›¤›n›,
Türkiye’nin demokratikleflmesinin çözüm olaca¤›n›
vurgulad›. Öcalan’›n savunmas›n› okumas›ndan sonra
san›k avukatlar›n›n haz›rlad›¤› 350 sayfal›k
savunman›n okunmas›na baflland›. 

Avukat Niyazi Bulgan’›n okudu¤u savunmada,
Öcalan’›n yakalanmas›ndan bu yana yap›lan tüm
ifllemlerin hukuka ayk›r› oldu¤u vurguland›.
Yarg›lamada Öcalan’› suçlu ilan etmek için her türlü
idari olana¤›n kullan›ld›¤›, bas›n yay›n kurulufllar›n›n
toplumun ac›lar›n› tahrik etti¤i, böylece sorunun esas
kayna¤›n›n unutturulmaya çal›fl›ld›¤› vurguland›.
Öcalan’›n ‹mral› adas›nda tecrit edildi¤i, savunmas›n›
haz›rlamas› için gereken belgelere ulaflmas›n›n
engellendi¤i, dava dosyas›n› bile duruflmalar
bafllayana kadar elde edemedi¤i kaydedildi. 

24 Haziran günü yap›lan duruflma s›ras›nda verilen
arada müdahillerin ve müdahil avukatlar›n, Öcalan’›n
avukatlar›na hakaret etti¤i bildirildi. Aradan sonra
savunman›n okunmas› s›ras›nda da müdahil
avukatlardan fievket Can Özbay7, san›k avukatlar›na
“vatan haini” diye ba¤›rd›. Özbay’›n bu sözlerinin
tutana¤a geçirilmesi s›ras›nda müdahiller ve müdahil
avukatlar› yine Öcalan’›n avukatlar›na hakaret ettiler.
Bunun üzerine DGM Baflkan› Turgut Okyay,
salondaki askerlere, konuflanlar›n salondan ç›kar›lmas›
talimat› verdi. 

29 Haziran günü yap›lan duruflmada karar aç›kland›.
Duruflmada son sözü sorulan Abdullah Öcalan flunlar›
söyledi: 

“Vatana ihanet suçlamas›n› kabul etmiyorum. Vatan›n
birli¤i için, özgür yaflam için mücadele verdi¤ime
inan›yorum. Cumhuriyete karfl› de¤il Demokratik
Cumhuriyet için mücadele etti¤ime inan›yorum. Tarihi
yanl›fllar›n büyüttü¤ü sorun umar›m çözüme ulafl›r. Bu
dava buna katk› sa¤las›n istiyorum. Bundan sonra
Demokratik Cumhuriyet ekseninde adil ve gururlu bir
bar›fl ve kardefllik için bafllang›çtaki kararl› sözümü,
ça¤r›m› tekrarl›yorum. ‹nsanl›¤›, devleti ve tüm

toplumsal güçleri üzerine düfleni yapmaya
ça¤›r›yorum. Ülkenin gelece¤inin savafltan de¤il,
bar›fltan gelece¤ine inan›yorum. Herkesi
selaml›yorum.” 

Abdullah Öcalan, TCY’nin “bölücülük” suçuna iliflkin
125. maddesi8 uyar›nca ölüm cezas›na mahkum
edildi. DGM Heyeti, Abdullah Öcalan hakk›nda
TCY’nin cezada indirimi düzenleyen 59. maddesini
uygulamad›. 

Ankara 2 No’lu DGM’nin Öcalan hakk›nda verdi¤i
ölüm cezas› karar›n›n gerekçesi 7 Temmuz günü
aç›kland›. Gerekçeli kararda, Öcalan’›n ve PKK’nin
“Türkiye’yi bölme ve ‘ba¤›ms›z Kürdistan’ kurma
hayalinden vazgeçmedi¤i” ileri sürülerek “PKK
taraf›ndan ilan edilen ateflkeslerin aldatmaca oldu¤u”
belirtildi. Türkiye’de yasalar önünde ve uygulamada
Türk-Kürt ayr›m› yap›lmad›¤›, isyanlar hariç Kürtlere
bask› yap›lmad›¤› anlat›lan gerekçeli kararda, Kürtçe
yasa¤›n›n 1991 y›l›nda kald›r›ld›¤› ve Kürtçe radyo
yay›n› yap›ld›¤›, Kürtçe gazete ve dergilerin serbestçe
sat›ld›¤› iddia edildi. Gerekçeli kararda, Öcalan’›n
“ülkeyi bölme” amac›ndan vazgeçmemesi, PKK’yi
zay›flat›p çökertecek herhangi bir bilgi vermemesi, 20
y›l› aflk›n bir süredir PKK’yi fiilen yönetmesi ve bu
dönemde PKK’nin çok say›da eylem gerçeklefltirmesi
nedeniyle ölüm cezas›nda indirime gidilmedi¤i
vurguland›. 

PKK lideri Abdullah Öcalan hakk›ndaki ölüm cezas›
karar›, uluslararas› alanda büyük tepki yaratt›. Avrupa
Konseyi taraf›ndan 29 Haziran günü yay›mlanan
bildiride, Türkiye’de 15, Avrupa Konseyi’ne üye
ülkelerde de son 2 y›ld›r ölüm cezas›n›n
uygulanmad›¤› hat›rlat›larak, “Avrupa Konseyi olarak,
TBMM’nin bu alandaki Türkiye’nin iyi sicilini
koruyaca¤›na güveniyoruz” denildi. Bildiride ayr›ca
1997’de yap›lan Strasbourg Zirvesi s›ras›nda
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in de, ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas› yolunda di¤er liderlerin
ça¤r›s›na kat›ld›¤› hat›rlat›ld›.

DGM’lerin yap›s›nda yap›lan de¤iflikliklerin olumlu
karfl›land›¤› belirtilen bildiride, “Di¤er Avrupa ülkeleri
gibi, Türkiye de insan haklar› konusunda önemli
mücadelelerle karfl› karfl›yad›r, bu sorunlar›n
üstesinden gelebilmenin en iyi yolu, ortak standartlara
uymakt›r” denildi.

Avrupa Birli¤i Dönem Baflkanl›¤› ad›na Almanya
D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamada da,
AB’nin ölüm cezas›na karfl› oldu¤u hat›rlat›ld›.
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7 Özbay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra S›k›yönetim
mahkemelerinde MHP’lilerin avukatl›¤›n› yapm›fl ve Ankara Mamak
Askeri Cezaevi’ne silah sokarken yakalanm›flt›.
8 TCY’n›n 125 maddesi flöyle: “Devlet topraklar›n›n tamam›n› veya
bir k›sm›n› yabanc› bir devletin hakimiyeti alt›na koyma¤a veya
devletin istiklalini tenkise veya birli¤ini bozmaya veya devletin
hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› devlet
idaresinden ay›rmaya matuf bir fiil iflleyen kimse ölüm cezas›yla
cezaland›r›l›r.”



Türkiye’deki diplomatik temsilcilerinin davay›
izledikleri hat›rlat›lan ve duruflmalar›n ola¤anüstü bir
ortamda yap›ld›¤› belirtilen aç›klamada flu görüfllere
yer verildi: 

“Türkiye’de 15 y›ld›r geçerli olan ölüm cezalar›n›n
infaz edilmemesi uygulamas›n›n sürdürülerek,
Öcalan’a verilen ölüm cezas›n›n da infaz
edilmemesini ümit ediyoruz. Tükiye’nin, AB üyeli¤ini
hedefledi¤i yolundaki aç›klamalar›n›n ›fl›¤›nda, ölüm
cezas›n›n infaz edilmemesinin AB’nin ortak
de¤erlerinin ve anlaflmalar›n›n gere¤i oldu¤u dikkate
al›nmal›d›r.” 

29 Haziran günü yap›lan karar duruflmas›na kat›lan
Avrupa Birli¤i Schengen-Europal Komitesi Baflkan› ve
AKPM üyesi Evangelisti, ‹mral› Adas›ndan dönüflünde
yapt›¤› aç›klamada, Öcalan’›n yarg›lanmas›n›n adli bir
dava de¤il, siyasi bir dava oldu¤unu söyledi.
Yarg›laman›n, Türk hukukuna uygun olarak
de¤erlendirilebilece¤ini, ancak Avrupa normlar›na
uymad›¤›n› vurgulayan Fabio Evangelisti, “Her iki
taraf›n flahitleri dinlenmeliydi. Somut, delillerle
Öcalan’a yöneltilen bir suçlama yok. Savunma
avukatlar›n›n söyledi¤i her fley reddedildi. Avrupa’da
san›¤›n haklar› her zaman garanti alt›ndad›r. Burada
gerçekleflmedi” dedi. TBMM’nin karar› onaylanmas›
ve bunun infaz edilmesi durumunda, Avrupa
Konseyi’nin Türkiye’den uzaklaflaca¤›n› ifade eden
Evangelisti, “Türkiye’nin AB’ye girmesi de Avrupa
Konseyi’nde kalmas› da riske girer. Siyasi çözüm
getirilmezse bu sorun çözülmez. Ankara’da biliyor ki,
Kürt problemi Öcalan’la bitmeyecektir” diye konufltu.

Uluslararas› Af Örgütü taraf›ndan yay›nlanan
aç›klamada, Öcalan’a verilen cezan›n, “iç hukuk ve
adil yarg›lamaya iliflkin uluslararas› standartlar› ihlal
eden bir yarg›lama sonunda verildi¤i” belirtildi.
Aç›klamada, Abdullah Öcalan’›n “ba¤›ms›z ve tarafs›z
bir mahkeme taraf›ndan yeniden yarg›lanmas›
gerekti¤i” vurguland›. 

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Dernekleri Federasyonu
(FIDH) da karar›n uygulanmamas› ça¤r›s›nda bulundu. 

BM ‹nsan Haklar› Komiseri Mary Robinson yapt›¤›
aç›klamada, karar›n kayg› verici oldu¤unu bildirdi.
Robinson, aç›klamas›nda Öcalan’›n 10 gün hiç
kimseyle görüfltürülmeden gözalt›nda tutuldu¤unu,
avukatlar›yla görüflmesinin s›n›rland›r›ld›¤›n› ve
avukatlar›n tehdit edildi¤ini hat›rlatt›. Öcalan’a dönük
suçlamalar›n ciddi oldu¤unu ancak yarg›lama
sürecine iliflkin kayg›lar› bulundu¤unu belirten
Robinson, yarg›lama süreci bafllad›ktan sonra da olsa,
mahkemenin askeri üyesinin sivil üyeyle
de¤ifltirilmesinin olumlu oldu¤unu kaydetti. 

22 Temmuz günü Avrupa Parlamentosu Genel
Kurulu’nda Öcalan ve Kürt sorunu konusunda bir
tavsiye karar› al›nd›. Tavsiye karar›nda, TBMM’nin
ölüm cezas›n› kald›rmas› istenirken, cezan›n infaz
edilmesi halinde Avrupa’da ciddi bir güvenlik ve

istikrar sorunu ortaya ç›kabilece¤i uyar›s›nda
bulunuldu. Kararda, Yarg›tay’›n Öcalan hakk›nda
verilen ölüm cezas›n› Türkiye’nin A‹HS çerçevesinde
uluslararas› yasal sözleflmelere uygun olarak bozmas›
istenirken, Öcalan’›n yarg›lanmas›nda DGM
prosedürü kullan›ld›¤› için mahkemenin adil olmad›¤›
yönündeki flüphelerin sürdü¤üne de dikkat çekildi.
Türkiye’ye Kürt halk›n›n siyasi, toplumsal ve kültürel
haklar›n› tan›yarak soruna bir çözüm bulmas› ve buna
paralel olarak demokratik reformlar›n yürütülmesi
ça¤r›s›nda bulunulan kararda, AP Baflkan›’na, Türk
hükümeti, TBMM ve Birleflmifl Milletler nezdinde
giriflimlerde bulunmas› talimat› verildi. 

Baflbakan Bülent Ecevit, Avrupa Parlamentosu’nun
ald›¤› karar› Türk adaletine kar›flma olarak
de¤erlendirdi ve bunun ba¤›fllanacak bir davran›fl tarz›
olmad›¤›n› savundu. Ecevit, 23 Temmuz günü yapt›¤›
aç›klamada Türkiye’de adaletin tamamen ba¤›ms›z
oldu¤unu iddia ederek “Adalete, yarg›ya, biz hükümet
olarak kar›flm›yoruz. Ama baz› yabanc› kurulufllar›n,
bizim ba¤›ms›z adaletimize kar›flmaya kalk›flmalar›,
ba¤›fllanacak bir davran›fl tarz› de¤ildir. Bu bir milletin
ba¤›ms›zl›k hakk›na sayg›s›zl›k kadar ileri ölçüde bir
sayg›s›zl›kt›r. Öcalan Davas›’nda ne yap›laca¤›n›, ne
yap›lmayaca¤›n›, nas›l bir hareket tarz› izlenece¤ini
Türkiye’de belirleyecek kurumlar vard›r. Onlar›n
bafl›nda da yarg› organ› gelmektedir. Buna kimsenin
kar›flmaya hakk› yoktur” dedi.

Uluslararas› Af Örgütü’nün a¤ustos ay›nda yay›nlanan
“Türkiye, Adil Olmayan Bir Yarg›lanmadan Sonra
Ölüm Cezas›: Abdullah Öcalan Davas›” bafll›kl›
raporunda, Öcalan’›n adil bir biçimde yarg›lanmad›¤›
belirtilerek ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkemede
yeniden yarg›lanmas› talep edildi. Türkiye’nin ölüm
cezalar›n› 1984 y›l›ndan bu yana uygulamad›¤›na
dikkat çekilen raporda, Türkiye’den ölüm cezas›n›
kald›rmas› istendi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin bir
üyesi ve A‹HS’nin de imzalay›c›s› oldu¤u kaydedilen
raporda, Türkiye sorumluluklar›n› yerine getirmeye
davet edildi. 

Af Örgütü raporunun son bölümünde yer alan
önerileri aras›nda Avrupa ‹flkenceyi Önleme
Komitesi’nin, Öcalan’›n içinde bulundu¤u tecrit
koflullar›n›n sona erdirilmesi konusundaki
tavsiyelerine uyulmas› ve Öcalan’›n avukatlar›na
yönelik kötü muamele ve tehditlerin tarafs›z bir
flekilde araflt›r›lmas› da yer ald›. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ad›na
Öcalan’›n duruflmalar›n› izlemek üzere oluflturulan
Özel Komisyon’un haz›rlad›¤› rapor eylül ay›nda
Genel Kurul’da yap›lan oylamada onayland›. AKPM
Baflkan› Lord Russell Johnston, 20 Eylül günü yapt›¤›
bas›n toplant›s›nda, “Biz Say›n Öcalan’›n
mahkemesini Türkiye’nin de r›zas› ile özel bir
komisyon kurarak izledik. Verilen ölüm cezas›
karar›n› mahkum ettik. Türk yetkili makamlar›
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tamamiyle bunun bilincindeler. Kürt sorununa gelince
Öcalan davas›yla s›k› s›k›ya birbirine ba¤l›d›r” dedi. 

Komisyon taraf›ndan haz›rlanan raporda yarg›laman›n
“adil” oldu¤u ancak bas›n, kamuoyu ve ölen asker
yak›nlar›n›n siyasi bask›s› alt›nda geçti¤i vurguland›.
Raporda, Türk medyas›n›n Öcalan, avukatlar› ve
yak›nlar› aleyhindeki yo¤un propagandas›n›n
duruflman›n seyrini etkiledi¤i ve bu nedenle ölüm
cezas›ndan baflka bir karar›n beklenmedi¤i
an›msat›ld›. Komisyonun baz› üyelerinin, “davan›n
hukuki bir vakadan çok politik dava oldu¤u”
kan›s›nda olduklar› belirtilen yap›lan raporda,
bafllang›çta askeri bir yarg›c›n davada bulunmas›
sorunlar aras›nda say›ld›. Raporda, askeri yarg›c›n
daha sonra davadan al›nmas›n›n davay› A‹HS’de
belirtilen ölçülere uygun bir hale getirmeye yetip
yetmeyece¤i konusunda ise A‹HM’in belirleyici
olaca¤› ifade edildi. 

Raporda Kürtlerin haklar›n›n tan›nmas›, demokratik
reformlar›n yap›lmas› ve bölgede fliddetin
durdurularak bar›fl›n infla edilmesi talep edilirken
bunun için anayasal reformlar›n flart oldu¤una da
dikkat çekildi. Oturumda konu ile ilgili bir konuflma
yapan Türk Heyeti Baflkan› Uluç Gürkan, Öcalan ile
ilgili davan›n yarg›da bulundu¤u belirterek, bu
aflamada Avrupa Konseyi’nin bu konuya siyasi
yaklaflmas›n›n “çifte standart teflkil edece¤ini” ileri
sürdü.

Savunma Avukatlar›na Bask›lar

Yarg›lama boyunca hukuk ve demokrasinin temel
prensiplerinden olan avukat›n müvekkili ile
özdefllefltirilmemesi prensibinin ihlal edildi¤i
gözlemlendi. Abdullah Öcalan’›n savunmas›n›
üstlenen avukatlar yarg›lama süresince gerek müdahil
olarak davaya kat›lan “flehit aileleri” gerekse müdahil
avukatlar›n sald›r›s›na u¤rad›. Öcalan ile görüflmek
için Mudanya’ya gelen avukatlara defalarca MHP
yanl›lar› taraf›ndan linç giriflimlerinde bulunuldu. 

26 fiubat günü Öcalan’la yapt›klar› görüflmeyi
anlatmak için bas›n toplant›s› düzenleyen
avukatlardan Ahmet Zeki Okçuo¤lu, Hatice Korkut ve
Osman Baydemir yaklafl›k 50 kiflilik afl›r› sa¤ görüfllü
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. “Apo’nun piçleri” ve
“Kahrolsun PKK” sloganlar› atan grup taraf›ndan
tartaklanan Baydemir, hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› oldu¤u gerekçesiyle güvenlik görevlilerince
gözalt›na al›n›rken, sald›rganlar olay yerinden
uzaklaflt›r›ld›. Baydemir ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde ifadesinin al›nmas›n›n ard›ndan
serbest b›rak›ld›. Toplant›da yaz›l› bas›n aç›klamas›n›
okumadan önce bir aç›klama yapan Ahmet Zeki
Okçuo¤lu flunlar› söyledi:

“Günlerdir bir hukukçu ve bir avukat olarak linç
giriflimiyle karfl›lafl›yorum. Türkiye Cumhuriyeti beni
korumakla yükümlü oldu¤u halde linç gösterileri
düzenliyor. Bu devlet beni korumak zorundad›r. Her

an öldürülebilirim. Ne zaman ve nerede
öldürülece¤imi bilmiyorum. Bana bir fley olursa
bundan Cumhurbaflkan› ve Genelkurmay Baflkan›
sorumludur.”

Öcalan’›n avukatlar›na yap›lan sald›r›lar› k›nayan
ÇHD Genel Sayman› Erdo¤an K›l›ç, yapt›¤›
aç›klamada devletin savunma hakk›na yönelik her
türlü bask› ve tehdidi önlemesi gerekti¤ini kaydetti.
Kamu hizmeti yapan avukatlar›n ald›¤› ifllerin
niteli¤ine bak›lmaks›z›n savunma aflamas›nda bask› ve
tehditlere maruz kalmamas› gerekti¤ini belirten K›l›ç
bunlar› önlemenin devletin “asli ve kaç›n›lmaz
görevi” oldu¤unu vurgulad›. K›l›ç avukatlara alaca¤›
ifllere iliflkin bir yönlendirme yap›lamayaca¤›n›,
avukatlar›n ald›¤› ifl nedeniyle elefltirilemeyece¤ini
söyledi. 

Baflbakan Bülent Ecevit ise, avukatlar›n “Can
güvenlikleri olmad›¤›” yönündeki aç›klamalar›n›n,
“son derecede yersiz” oldu¤unu öne sürdü.
Avukatlara yönelik gösterilerle ilgili olarak her türlü
önlemin al›nd›¤›n› savunan Ecevit, “Ba¤›ms›z Türk
adaletine gölge düflürmeye hiç kimsenin hakk› yoktur”
dedi. 

23 Mart günü ‹mral› adas›ndan dönüflte bir grubun
sald›r›s›na u¤rayan Avukat ‹rfan Dündar 6 Nisan günü
de bakaya oldu¤u gerekçesiyle Mudanya Askerlik
fiubesi’ne götürüldü. Dündar, yaklafl›k bir saat sonra
serbest b›rak›ld›. 9 Nisan günü Ahmet Zeki Okçuo¤lu
ve ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin ‹stanbul’da
bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. 

Türkiye Barolar Birli¤i, Öcalan’›n avukatlar› Ahmet
Zeki Okçuo¤lu, Ercan Kanar, Hasip Kaplan, Mahmut
fiakar ve Niyazi Bulgan’›n 12 Nisan günü yapt›¤›
baflvuru üzerine Baflbakanl›k, Adalet Bakanl›¤› ve
‹çiflleri Bakanl›¤›’na yaz› göndererek, savunma
görevinin Anayasa, Avukatl›k Yasas› ve uluslararas›
sözleflmelere göre yap›lmas› için bütün yasal
koflullar›n sa¤lanmas›n› istedi. Öcalan’›n avukatlar›yla
olabildi¤ince s›k, uzun ve serbest görüflmelerinin
sa¤lanmas› gerekti¤i belirtilen yaz›da, Öcalan ile
avukatlar›n›n görüflmelerinde hakimden baflkas›n›n
bulundurulmamas› istendi. Avukatl›k mesle¤inin bir
kamu hizmeti oldu¤u vurgulanan yaz›da, Avukatl›k
Yasas›’n›n son maddesinde “Adli merciler ve di¤er
resmi daireler, avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesinde yard›mc› olmakla yükümlüdürler”
denildi¤i vurguland›. 

Yaz›da, savunma ve avukat›n yarg›n›n d›fl›nda kabul
edilmesi durumunda yarg›laman›n, hukukun
üstünlü¤ü ilkesine uygun yap›ld›¤›n›n kabul
edilemeyece¤i, mahkemenin verece¤i kararlar›n flüphe
ile karfl›lanaca¤› vurguland›. Yaz›da kimsenin avukat›
potansiyel suçlu kabul ederek, üstü-bafl›, çantas›,
çoraplar› ve ayakkab›lar›n›n aranmas› gibi küçük
düflürücü uygulamalar yapmaya hakk› olmad›¤›
belirtildi. Yaz›da ayr›ca, avukatlara müvekkille el
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s›k›flmayaca¤›na, herhangi bir temasta
bulunmayaca¤›na, gerek aile efrad›na gerek bas›na,
Abdullah Öcalan’la görüflmeye dair herhangi bir
aç›klamada bulunmayacaklar›na iliflkin belge
imzalat›lmak istendi¤i belirtilerek, flöyle denildi:
“Belgeleri imzalamas›n›n istenmesi avukata ve
avukatl›k mesle¤ine karfl› ba¤›fllanmaz bir güvensizlik
ve sayg›s›zl›kt›r. Jandarma görevlilerinin bunu avukata
imza ettirmeye hak ve yetkileri yoktur. Müdafi avukat
zanl› veya suçlu de¤ildir. Görevini yapmak isteyen bir
avukattan parmak izinin al›nmas›, bir tak›m belgeleri
imzalamas›n›n istenmesi, avukat› potansiyel suçlu
olarak kabul etmektir. Emniyet düflüncesiyle de olsa
buna kimsenin yasal hakk› yoktur, olmamal›d›r.” 

Ankara’da 30 Nisan günü Öcalan’›n g›yab›nda
yap›lan duruflmada “flehit yak›nlar›”, mahkeme
koridorunda avukatlardan ‹rfan Dündar’a sald›rd›.
Ço¤unlu¤unu MHP yandafllar›n›n oluflturdu¤u
kalabal›¤›n elinden polisler taraf›ndan güçlükle
kurtar›lan Dündar karakola sokuldu. Duruflman›n
ard›ndan DGM önünde aç›klama yapan müdahil
avukatlar, Öcalan’› savunan avukatlar›n ‘vatan
hainli¤i’ yapt›klar›n› öne sürdüler. Bu s›rada avukatlar
‹rfan Dündar ve Niyazi Bulgan yeniden sald›r›ya
u¤rad›. Tüm savunma avukatlar› daha sonra can
güvenlikleri olmad›¤› için karakola al›nd›lar. D›flar›da
gösteri yapan grubun da¤›lmamas› üzerine avukatlar,
yaklafl›k iki saat tutulduklar› karakoldan ç›kar›larak
bina giriflinde bekleyen çevik kuvvet otobüsüne
bindirildiler. Otobüsün içinde zorla marfl söylemeleri
istenen ve S›hhiye’de araçtan indirilen avukatlar,
çevik kuvvet polisleri taraf›ndan dövüldü. Sald›r›da
baflta ‹rfan Dündar, Derya Bay›r, Ahmet Avflar ve
Mükrime Tepe olmak üzere tüm avukatlar çeflitli
yerlerinden yaraland›. 

Sald›r›n›n ard›ndan bir aç›klama yapan ‹stanbul
Barosu Baflkan› Yücel Sayman, avukatlar›n sistematik
olarak fliddete maruz kald›klar›n›n doktor raporlar› ile
sabit oldu¤unu kaydederek “Bunu yapan polislerin
derhal görevden al›nmas›n› istiyoruz. Failler hakk›nda
suç duyurusunda bulunaca¤›z. Avukatlar Adliye
karakolunda tutulamazlar. Orada avukatlara bizzat
yarg›n›n sahip ç›kmas› gerekirdi” dedi. 

Uluslararas› Af Örgütü taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada da avukatlara sald›r› k›nand›. “Yaflanan
durum avukatlar›n ne kadar afla¤›lay›c› bir ortamda
ifllerini yapmaya çal›flt›klar›n› göstermektedir” denilen
aç›klamada, Öcalan’›n avukatlar›na yönelik tehdit ve
sald›r›larla ilgili soruflturma bafllat›lmamas› da
elefltirildi. “Müvekkilin politik görüfllerinin avukatlarla
özdefllefltirilmemesi” ilkesine de¤inilen aç›klamada,
Öcalan’›n avukatlar›na Birleflmifl Milletler’in temel
prensiplerine göre davran›lmas› istendi. 

Avukatlar Ahmet Zeki Okçuo¤lu, Hasip Kaplan,
Özcan K›l›ç ve Turgay Kaya 5 May›s günü
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, “savunma
koflullar›n›n makul sürede düzeltilmemesi halinde

davadan çekilmek zorunda kalacaklar›n›” söylediler.
Okçuo¤lu, “Avukatlara yönelen sald›r›lar karfl›s›nda
savunma görevimizi yerine getirmemiz mümkün
de¤ildir. Savunma görevimizi yerine getirmemizi
engelleyen fiili ve yasal engeller konusundaki
s›k›nt›lar›m›z› bas›n arac›l›¤›yla ve flikayetlerimizi
baflta Cumhurbaflkan› ve Baflbakan olmak üzere,
DGM ve Savc›l›k nezdinde pek çok defa dile getirdik.
Resmi makamlar nezdinde yapt›¤›m›z yaz›l›
baflvurulara bugüne kadar hiçbir cevap alamad›k”
dedi. Okçuo¤lu, avukatlar›n savunmaya yönelik
isteklerini flöyle s›ralad›:

“Öcalan’›n ‘tecrit ortam›ndan’ ç›kar›larak yasal bir
tutukevine konmas›, avukat görüflüne getirilen
s›n›rlaman›n kald›r›lmas›, meslek onurunu rencide
edecek arama uygulamas›ndan vazgeçilmesi,
duruflmalar›n linç gösterisine dönüfltürülmeden,
yasalara uygun biçimde yap›lmas›, A‹HM’nin 4 Mart
1999 tarihli tedbir karar› uyar›nca dürüst yarg›lanma
ve savunma hakk›n›n sa¤lanmas›, avukatlara yönelik
sald›r›larda suç iflleyenler hakk›nda soruflturma
aç›lmas›, yönetim ve bas›n taraf›ndan yap›lan
k›flk›rtmalara son verilmesi, avukatlar›n resmi
makamlara yazd›¤› yaz›lara yan›t verilmesi” 

17 May›s günü Öcalan’la görüflmelerinin ard›ndan
aç›klama yapan avukatlar duruflmaya az bir süre
kald›¤›na dikkat çekerek savunman›n önündeki
engellerin ve tecrit koflullar›n›n devam etti¤ini
belirttiler. Avukatlar, “Bu koflullarda yap›lacak bir
yarg›lama biçimsel, savunma da sözde bir savunma
olacakt›r” dediler. Öcalan’a günlük gazete
verilmedi¤ini, verildi¤inde ise baz› haberlerin
kesildi¤ini belirten Ercan Kanar, “Davayla ilgili
iddianame d›fl›ndaki belgeleri dahi kendisine
veremiyoruz. Görüflmelerimiz çok yak›n denetim ve
gözetim alt›nda yap›l›yor” dedi. Kanar, devletin
savunmay› tahakküm alt›na almamas› gerekti¤ini
yineleyerek, “Bu koflullar alt›nda dürüst yarg›laman›n
ad›ndan bile bahsedilemez” dedi.

‹mral›’da 31 May›s günü yap›lan ilk duruflmada,
avukatlardan Hasip Kaplan ve Ercan Kanar duruflma
salonunu terk ettiler. Yarg›lamaya iliflkin hukuksuzluk
ve savunma önündeki engellerin devam etmesi
nedeniyle duruflmalardan çekildiklerini aç›klayan
Kanar, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›, tarafs›zl›¤›n›, askeri ve
idari otoritelerin yarg›lanma koflullar› ve savunma
hakk› üzerinde gölgesinin olmamas›n›, iddia ile
savunman›n haklar ve imkanlar aç›s›ndan eflit
olmas›n› istediklerini belirtti. Hasip Kaplan da
davan›n, savunma avukatlar›n›n en çok sald›r›ya
u¤rad›¤› dava olarak tarihe geçece¤ini ifade ederek
“Art›k savunma görevini, avukatl›k meslek vakar›n›
koruyamaz, savunamaz noktaya geldik. Kendisini
savunamaz duruma düflürülen savunma avukatlar›n›n
müvekkillerini savunabilmeleri, önceden tespit
edilmifl, kararlaflt›r›lm›fl h›zl› ve özel bir yarg›lamada
mümkün de¤ildi” dedi. 
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4 Haziran günü yap›lan duruflmada PKK Baflkanl›k
Konseyi’nin yay›nlad›¤› bildirinin okunmas› üzerine
müdahil avukatlardan fievket Can Özbay Öcalan’›n
11 avukat› hakk›nda “avukatl›k yerine PKK militanl›¤›
yapt›klar›” iddias›yla Mudanya Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Özbay
dilekçesinde, savunma avukatlar›ndan Ercan Kanar,
Hasip Kaplan, Niyazi Bulgan, Mahmut fiakar, ‹rfan
Dündar, Hatice Korkut, Mehmet Fehmi Günefl,
Mükrime Tepe, Kemal Bilgiç, Ender Büyükçulha ve
Do¤an Erbafl’›n, “silahl› çeteye yard›m ettiklerini” öne
sürdü. Savunma avukatlar›n›n duruflmada, PKK
Baflkanl›k Konseyi bildirisini okuduklar›n› ve
Türkiye’de iki tarafl› bir savafltan ve bu savafl›n karfl›
taraf›ndaki ma¤durlar›ndan bahsettiklerini söyleyen
Özbay “Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlamak ve savaflta
taraf göstermek gayretine girmifllerdir. Bu tip
davran›fllar, PKK’yi teflvik ve tahrik eder” dedi. Özbay,
Öcalan’›n avukatlar› hakk›nda TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca soruflturma bafllat›lmas›n› istedi. 

Savunma avukatlar›, duruflmalar s›ras›nda kendilerine
hakaret eden ve sald›ran müdahil avukatlar hakk›nda
ba¤l› bulunduklar› barolara flikayette bulundular.
fiikayet dilekçelerinde müdahil avukatlar hakk›nda
“Avukatl›k Yasas›’na ayk›r› hareket etmek ve meslek
ahlak ilkelerini yok saymak” iddias›yla ifllem
yap›lmas› istendi. 

Ankara Barosu, avukatlar›n baflvurusu üzerine fievket
Can Özbay hakk›nda temmuz ay›nda soruflturma
bafllatt›. 

Öcalan’›n avukatlar›ndan Niyazi Bulgan “yasad›fl›
örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla Asr›n
Hukuk Bürosu’nda çevirmenlik yapan Sibel Ceylan ile
birlikte yarg›land›. Dava ‹stanbul DGM’de 25 Haziran
günü yap›lan ilk duruflmada beraatle sonuçland›. Sibel
Ceylan 15 May›s günü havaalan›nda “Öcalan
davas›yla ilgili belgeleri yurtd›fl›na ç›karmaya çal›flt›¤›”
iddias›yla gözalt›na al›nm›fl ve belgeleri Avukat Niyazi
Bulgan’dan ald›¤›n› söylemiflti. Niyazi Bulgan
duruflmada Öcalan’›n Avrupa’da da avukatlar›
oldu¤unu belirterek “Sibel giderken Avukat Breugler’e
verilmek üzere Ankara DGM taraf›ndan kitap haline
getirilerek bas›na da¤›t›lan, böylece tüm dünya
taraf›ndan bilinen Öcalan iddianamesini vermifltim.
‹ddianame gizli de¤il” dedi.

Yarg›tay Aflamas›

Abdullah Öcalan’›n avukatlar› Niyazi Bulgan, Aysel
Tu¤luk, ‹rfan Dündar, Kemal Bilgiç ve Hatice Korkut 5
Temmuz günü Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’ne duruflmal›
temyiz istemiyle baflvurarak Ankara 2 Nolu DGM’nin
verdi¤i ölüm cezas› karar›n› temyiz etti.

Abdullah Öcalan’a Ankara DGM taraf›ndan verilen
ölüm cezas›n›n temyiz duruflmas› 7 Ekim günü
Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nde yap›ld›. Öcalan’›n
avukatlar›ndan Kemal Bilgiç, Aysel Tu¤luk, ‹rfan
Dündar ve Ercan Kanar’›n mazeret bildirerek

duruflmaya kat›lmamalar› üzerine temyiz duruflmas›
21 Ekim gününe ertelendi. 21 Ekim günü yap›lan
duruflmada, Abdullah Öcalan’›n “Kürt Özgürlük
Sorunu ve Hukuk” bafll›kl› savunmas›n› Avukat ‹rfan
Dündar okudu. Dündar savunmay› okudu¤u s›rada
çat›flmalarda ölen güvenlik görevlilerinin yak›nlar›n›n
ve müdahil avukatlar›n›n sözlü sataflmalar›na maruz
kald›. Yarg›tay 9. Ceza Dairesi Baflkan› Demirel
Tavil’in savunmalardan sonra karar›n 25 Kas›m günü
aç›klanaca¤›n› söyledi¤i s›rada Öcalan’›n avukatlar›
müdahiller taraf›ndan tartakland›. Gazetecileri ve
müdahil avukatlar› binadan ç›karan polisler, savunma
avukatlar›n› da Yarg›tay’›n baflka bir kap›s›ndan
ç›kard›. 

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, Öcalan hakk›ndaki ölüm
cezas› karar›n› oybirli¤iyle onad›. Karar oybirli¤iyle
al›nd›. Gerekçeli kararda Öcalan’›n avukatlar›n›n en
çok itiraz etti¤i konulardan olan davan›n ‹mral›’da
görülmesine de¤inildi. Kararda, duruflmalar›n
‹mral›’da görülmesi, 2845 say›l› kanunun 20/6.
maddesindeki, “DGM davalar›n h›zla yürütülmesi,
delillerin zaman›nda ve eksiksiz tespiti ile güvenlik
bak›m›ndan duruflman›n baflka bir yerde yap›lmas›na
karar verebilir” hükmüne dayand›r›ld›. San›¤a ve
avukatlar›na usule uygun bir flekilde savunma hakk›
tan›nd›¤› savunulan kararda, idarenin ba¤›ms›z Türk
Yarg›s›na etki etti¤ine dair bilgi ve belgeye de
rastlan›lmad›¤› ifade edildi. 

Öcalan’›n Ankara 2 No’lu DGM Savc›l›¤›’na, DGM
Yedek Hakimli¤i’ne ve ‹mral›’daki duruflmalarda
verdi¤i ifadelerine de büyük yer ayr›lan karar
metninde, Öcalan’›n “örgütün tüm eylem ve
faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu oldu¤una ve
iddianamede gösterilen eylemlerden daha fazlas›n›n
bu örgütçe gerçeklefltirildi¤ine” dair ikrara yönelik
anlat›mlar bulundu¤u belirtildi. 

Karar›n aç›klanmas›nda sonra Öcalan’la görüflen ‹rfan
Dündar, Öcalan’›n, karar konusunda “sürpriz olmad›”
diyerek, daha önce de yapt›¤› “idama da, yaflama da
haz›r›m” aç›klamas›n› yineledi¤ini söyledi. 

Avukat Do¤an Erbafl ise davada haz›rl›k
soruflturmas›ndan itibaren yap›lan hukuksuzluklar›
flöyle s›ralad›: 

- Uluslararas› hukuka ayk›r› bir flekilde Kenya’dan
kaç›r›larak Türkiye’ye getirildi. 

- CMUK’a ayk›r› olarak uzun süre gözalt›na tutuldu,
avukatlar›yla yasal süreye uyulmayarak geç
görüfltürüldü. Dünyayla irtibat› kesildi. 

- Soruflturman›n gizlili¤i prensibi ihlal edildi. 

-Öcalan’›n yarg›laman›n yap›laca¤› mahkemenin
çevresindeki bir cezaevine konulmas› gerekiyordu.
Oysa , özel bir yönetmelikle idare edilen ‹mral›’da
tutuluyor. 
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- Öcalan’a ve avukatlar›na savunma haz›rlamak için
yeterli zaman ve malzeme sa¤lanmayarak ya da dava
dosyalar› geç verilerek savunma hakk› engellendi. 

- Baflbakanl›k Kriz Merkezi Yönetmeli¤i’ne bile ayk›r›
davran›larak bir kifli için “kriz hali” ilan edildi. 

- ‹ddianamede say›lan eylemlerden do¤rudan zarar
görmeyenler bile “müdahil” olarak kabul edildi. 

- Dava yer yönünden yetkili olan Diyarbak›r’da
görülmedi. 

- Savc›l›k ile savunma makam›n›n eflit olmas› ilkesi
çi¤nendi. Savunman›n dellilleri de¤erlendirilmedi. 

-Yarg›lama s›ras›nda görsel ve yaz›l› bas›nda bafllat›lan
ve devlet yetkililerinin de kat›ld›¤› karalama
kampanyas›yla yasalarla garanti alt›na al›nan
masumiyet karinesi ihlal edildi. Bu karalamaya
siyasilerin de kat›lmas› mahkemenin tarafs›z ve
objektif olarak karar vermesini engelledi. 

-A‹HM’nin verdi¤i karar gere¤ince heyette askeri
üyenin olmamas› gerekirdi. Davan›n sonuçlanmas›na
yak›n askeri üye heyetten ç›kar›larak yerine sivil üye
konuldu. Bu durumda askeri üyeninin ç›kar›lmas›na
kadar olan mahkeme kararlar›n›n yok say›lmas›
gerekirdi. 

-Öcalan bütün eylemlerden sorumlu tutularak suçlar›n
ve cezalar›n flahsili¤i ilkesi ihlal edildi.” 

Erbafl, yarg›laman›n, yarg›n›n siyasal otorite taraf›ndan
bask› alt›na al›nd›¤› izlenimini veren bir atmosferde
yap›ld›¤›n› vurgulayarak, “Bu hava duruflma salonuna
da yans›d›. Duruflma salonuna bayraklarla girildi ve
‹stiklal Marfl› okundu. Mahkeme üzerinde etkili olan
bu uygulamalar engellenmedi” dedi. Erbafl, Öcalan’›n
Kürt sorunun bar›flç›l çözümden yana olan tavr›n›
aç›kça ortaya koyan belgeler sunmalar›na ra¤men
yarg›laman›n TCY’nin 125. maddesinden yap›lmas›n›
ve TCY’nin 168. maddesinin uygulanmas›na iliflkin
taleplerinin kabul edilmemesini de elefltirdi. 

Yarg›tay karar›, 26 Kas›m günü Ankara 2 No’lu
DGM’ye gönderildi. 

Öcalan hakk›ndaki karar›n onanmas›n›n ard›ndan
A‹HM 30 Kas›m günü “ihtiyati tedbir” karar› ald›.
A‹HM’nin 1 Nolu Dairesi taraf›ndan yay›nlanan
bildiride flöyle denildi: 

“‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin ilgili dairesi,
baflvurunun mahkeme taraf›ndan incelemeye al›n›p
al›nmamas› konusundaki ifllemler etkin bir biçimde
sonuçland›r›lana kadar, ilgili devletten idam cezas›n›n
infaz edilmemesi için gerekli bütün önlemleri almas›n›
ister.” 

Bu kararla birlikte Ankara’dan resmen Öcalan’›n
infaz›n›n, A‹HM’deki dava sürecinin sonuna kadar
bekletilmesi talep edilmifl oldu. 

A‹HM karar›ndan sonra hükümeti oluflturan partilerin
liderleri 30 Kas›m akflam› acil bir toplant› yapt›.
Toplant›n›n bitiminde gazetecilere aç›klama yapan
Baflbakan Bülent Ecevit flunlar› söyledi: 

“A‹HM’nin Öcalan davas›yla ilgili ihtiyati tedbir karar›
taraf›m›za bildirilmifltir. Yarg›tay kesin hükmünü
vermifl olmakla birlikte yarg› süreci tam olarak
tamamlanmam›flt›r. Karar düzeltme istemi için tan›nan
süre tükenmemifltir. Konu yarg› kararlar›yla hükümete
intikal etti¤inde de¤erlendirilecektir.” 

TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan› Ertu¤rul
Yalç›nbay›r da Türkiye’nin imzalad›¤› uluslararas›
anlaflmalar uyar›nca A‹HM kararlar›na uyma
zorunlulu¤u bulundu¤una dikkat çekti. Avrupa
Konseyi ile yap›lan anlaflmalarda, Türkiye’nin idam
cezalar› konusunda çekince koydu¤unu söyleyen
Yalç›nbay›r, “Ancak A‹HM’ndeki görüflmelerde
Öcalan davas›n›n davada meydana gelen tav›r ve
davran›fllardan dolay› yarg›laman›n adil yap›lmad›¤›
iddia edilebilir. Biz bu iddialardan uzak kalmak için
DGM’lerin yap›s›n› de¤ifltirmifltik ancak dava
s›ras›ndaki baz› olaylar ve davran›fllar bu konuda
sorun ç›karabilir” diye konufltu. 

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, aral›k ay› bafl›nda
yapt›¤› bir aç›klamada Türkiye’nin ölüm cezas›
konusunda bir karar vermesi gerekti¤ini ifade ederek,
“Türkiye’nin Avrupa’n›n içine girmek istiyorsa orada
geçerli olan flartlar› kabullenmesi ve A‹HM karar›n›n
beklenmesi gerekti¤ini” belirtti. 

11-12 Aral›k günlerinde Helsinki’de gerçeklefltirilen
Avrupa Konseyi zirve toplant›s›nda Türkiye’ye adayl›k
statüsü tan›nd›. Avrupa Parlamentosu’nun 16 Aral›k
günü Helsinki Zirvesi sonuçlar› ile ilgili olarak
haz›rlanan karar tasar›s›nda Türkiye’ye adayl›k
statüsünün verilmesinin demokrasi ve insan haklar›
alanlar›nda ilgili gerekli reformlar›n yap›lmas›na yol
açaca¤›n›n umut edildi¤i belirtildi ve Türkiye’ye ölüm
cezas›n› kald›rmas› için ça¤r›da bulunuldu. Kararda,
AP’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karfl›lamaya uzak
oldu¤u gerekçesiyle Ankara ile tam üyelik
müzakerelerinin aç›lmayaca¤› görüflünü korudu¤u da
kaydedildi. 

Öcalan’›n avukatlar›, 24 Aral›k günü, Yarg›tay
karar›n›n düzeltilmesi isteminde bulundular. Ercan
Kanar, “Bu yoldan fazla umutlu de¤ilim, ama
prosedürün tamamlanmas› aç›s›ndan bir hak olarak bu
yolu kulland›k.” dedi. 

Avukatlar›n karar düzeltme talebine iliflkin gerekçeleri
özetle flöyle: 

“- Yüksek mahkeme müvekkilimizin yakalan›fl ve
getirilifl tarz›n›n ulusal ve ulusal üstü hukuka ayk›r›
oldu¤u yönündeki temyiz itiraz›m›za yan›t
vermemifltir. Delillerin yarg›lama hukuku aç›s›ndan
yasall›¤› nas›l zorunlu ise, yakalaman›n da yasalara ve
hukuka uygun olmas› o denli zorunludur. Aksi halde
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adaletin elleri temiz de¤ildir demektir. Bu davada da
yarg›lama hukuku aç›s›ndan daha ilk aflamada yasal
olmayan kirli bir durum oluflmufltur. 

- Tutuklama prosedüründe ceza yarg›lamas› hukukuna
uyulmad›¤› yönündeki itirazlar›m›z yüksek mahkeme
taraf›ndan yan›tland›r›lmam›fl, dikkate al›nmam›flt›r. 

-Baflbakanl›k Kriz Yönetim Merkezi’nin müvekkil ile
ilgili soruflturmayla ilgisinin yasal dayanaklar›
aç›s›ndan yapt›¤›m›z temyiz itiraz› da yüksek
mahkemece dikkate al›nmam›fl, yan›ts›z b›rak›lm›flt›r. 

-Yüksek mahkeme yarg›laman›n askeri yasak bölge
ilan edilen ve yerel mahkemenin yarg› çevresinde
bulunmayan ‹mral› Adas›’nda yap›lmas›na iliflkin
temyiz itirazlar›m›z› ise ceza muhakemesi hukuk
kurallar›na ve ilgili yasan›n esprisine ayk›r› bir flekilde
yorumlam›flt›r. 

-Yüksek mahkeme ‘yer itibariyle yetki’ konusunda da
itirazlar›m›z› dikkate almam›fl yasa ve yerleflik
içtihatlar› göz önüne almadan onama karar› vermifltir. 

-‹rtibatl› dosyalar›n birlefltirilmesi karar›n›n yasaya
uygun verilmedi¤i yönündeki itirazlar›m›zla hukuka
uygun gerekçelerimiz gözard› edilerek yüksek
mahkemece kabul görmemifltir. 

-Yüksek Mahkemece bu davada “suçsuzluk
karinesi”nin ihlal edildi¤ine iliflkin itirazlar›m›z
inceleme d›fl› b›rak›lm›flt›r. 

-Dürüst yarg›lanma hakk›n›n temel ilkelerinden olan
“silahlar›n eflitli¤i” ilkesinin bu davada yaflama
geçmedi¤ine dair itirazlar›m›z da yüksek
mahkemeden yan›t bulmam›flt›r. 

-Müdahale istemleriyle ilgili karar›n hukuka ayk›r›l›¤›
konusundaki itirazlar›m›z da yüksek mahkemece
inceleme konusu yap›lmam›flt›r. 

-Müvekkilin duruflma boyunca cam bölme içinde
tutulmas›n›n yasaya ayk›r›l›¤› konusundaki itiraz›m›z
da yüksek mahkemece incelenmemifltir. 

-Duruflma aleniyetinin muhakeme hukukuna uygun
cereyan etmedi¤i, tek yanl› olarak kamuoyunun
idarenin istedi¤i tarzda bilgilendirildi¤i yönündeki
itirazlar›m›z yüksek mahkemece yan›ts›z b›rak›lm›flt›r. 

-Yüksek mahkemece, DGM yasas›nda yap›lan
de¤iflikli¤in, de¤ifliklik öncesi ifllemlerin hukuka
ayk›r›l›¤›n› kald›rmad›¤› bu nedenle de dürüst
yarg›lanma hakk›n›n temel ilkelerinden biri olan
yarg›laman›n ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› ilkesi gere¤i,
yerel mahkeme karar›n›n bozularak, yarg›laman›n
yeniden yap›lmas› yönündeki itirazlar›m›z kabul
görmemifltir. 

-Yüksek mahkemece, yarg›laman›n eksik araflt›rman›n
ürünü oldu¤una dair temyiz itirazlar›m›z inceleme
konusu yap›lmam›flt›r. 

-Yerel mahkemenin esasa iliflkin saptamalar›n›n,
bilimsel, tarihi ve sosyal gerçeklere ayk›r› oldu¤u
yönündeki itirazlar›m›z da yüksek mahkemece
de¤erlendirme d›fl› b›rak›lm›flt›r. 

-Delillerin de¤erlendirilmesinde ceza muhakemesi
hukukuna uygun yöntemlerin izlenmedi¤i itiraz›m›z
yüksek mahkemece dikkate al›nmam›flt›r. 

-Suç vasf›yla ilgili itirazlar›m›z da yüksek
mahkemeden ö¤retiye uygun bilimsel bir yan›t
görememifltir. 

-Yüksek mahkemenin TCK 59. maddenin yerel
mahkemece uygulanmamas›na iliflkin itirazlara verdi¤i
yan›t ise gerekçesizdir.” 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› karar düzeltme
istemini 30 Aral›k günü reddetti. Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’n›n karar›nda, A‹HM’nin nihai karar›n›n
Türkiye aleyhine ç›kmas› durumunda, yeniden
yarg›lama yap›lmas›na gerek olmad›¤›, A‹HM
kararlar›n›n kesinleflmifl mahkeme kararlar› üzerinde
de¤ifliklik yapmay› gerektirmedi¤i savunuldu. 

Bu kararla Öcalan’›n yarg›lanmas›nda iç hukuk yollar›
tamamlanm›fl oldu. Öcalan hakk›ndaki dosya, Adalet
Bakanl›¤›’na gönderildi. (Adalet Bakanl›¤› da 3 Ocak
2000 tarihinde dosyay› Baflbakanl›¤a gönderdi.
Hükümeti oluflturan DSP, ANAP ve MHP liderleri 12
Ocak 2000 tarihinde yapt›klar› toplant›da, Öcalan
hakk›ndaki ölüm cezas› dosyas›n›n Meclis’e
gönderilmeden Baflbakanl›kta bekletilmesi konusunda
anlaflt›lar. Toplant›da, A‹HM’nin Öcalan hakk›nda
verdi¤i “ihtiyati tedbir” karar›na “flimdilik” uyulmas›
kararlaflt›r›ld›.) 

Af Örgütü, Yarg›tay’›n cezay› onaylamas› üzerine
TBMM’ye cezay› onaylamamas› ça¤r›s›nda bulundu.
Türkiye’de ölüm cezalar›n›n yeniden infaz›na
bafllanmas›n›n ülkedeki insan haklar› mücadelesine
darbe indirece¤ini vurgulayan Af Örgütü, bunun
Avrupa’da ölüm cezas›n›n tümüyle kald›r›lmas›
yolundaki çabalar aç›s›ndan da geri ad›m
oluflturaca¤›n› belirtti. 

Karar›n onanmas› Avrupa ülkeleri taraf›ndan da
k›nand›. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(AKPM) ad›na Yarg›tay’daki duruflmay› izleyen
parlamenterlerden Gunnar Janson, yapt›¤› aç›klamada,
Avrupa Konseyi standartlar›na ayk›r› oldu¤u
gerekçesiyle ölüm cezas›n›n kabul edilemez oldu¤unu
ifade etti. 

Uluslararas› Helsinki ‹nsan Haklar› Federasyonu (IHF)
Direktörü Aaron Rhodes, “Bu karar, Türkiye’nin
Avrupa insan haklar› standartlar›n› uygulamada ciddi
olup olmad›¤› konusunda bizi kayg›land›r›yor” dedi.
Aç›klamada, ölüm cezas›n›n onanmas›n›n, bu cezan›n
kald›r›lmas›n› üyelik koflulu olarak öne süren Avrupa
Konseyi’ndeki çifte standard›n artmas›na neden
olaca¤› savunuldu. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Kürt Sorunu ve PKK

38 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Öcalan’›n Bar›fl Ça¤r›lar› ve Ateflkes Süreci

2 A¤ustos günü avukatlar› arac›l›¤›yla aç›klama yapan
Abdullah Öcalan PKK’yi 1 Eylül’den itibaren silahl›
mücadeleye son vermeye ve güçlerini bar›fl için
Türkiye s›n›rlar›n›n d›fl›na çekmeye, devlet ve
toplumun tüm ilgili kurum ve yetkililerini de duyarl›
ve destek olmaya ça¤›rd›. Öcalan’›n “silahl›
mücadeleye son verilmesi” ça¤r›s› flöyle: 

“Tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna. Türkiye’de
çat›flma ve fliddet ortam›, insan haklar› ve demokratik
geliflmenin önünde engel teflkil etmektedir. A¤›rl›kl›
olarak Kürt sorunundan kaynaklanan fliddet, bunda
temel rol oynamaktad›r. Ç›kmaz› aflmak ve sorunlar›n
çözüm yolu, fliddete son vermeyi gerektirmektedir. Bu
nedenle, PKK’yi, 1 Eylül 1998’den beri tek tarafl›
yürütmeye çal›flt›¤› ateflkes sürecinden, 1 Eylül
1999’dan itibaren, silahl› mücadeleye son vermeye ve
güçlerini, bar›fl için s›n›rlar›n d›fl›na çekmeye
ça¤›r›yorum. Böylelikle, demokratik çözüm yolunda
yeni bir diyalog ve uzlaflma aflamas›n›n geliflece¤ine
inanc›m› belirtiyorum. Bununla birlikte, tüm devlet ve
toplumun ilgili kurum ve yetkililerini, bu bar›fl ve
kardefllik sürecinin baflar›s› için duyarl› ve destek
olmaya, ulusal ve uluslararas› hükümet ve kurulufllar›
da olumlu temelde yard›mlaflmaya ça¤›r›yorum.” 

Öcalan’›n “militanlar›n gidece¤i ülke konusunda
herhangi bir fley söylemedi¤ini” belirten avukatlar,
Öcalan’›n “önerinin iyice de¤erlendirilmesi için”
arada yaklafl›k bir ayl›k süre b›rakt›¤›n› söylediler.

Öcalan’›n bu ça¤r›s› belirlenen tarihten daha önce
hayata geçirilmeye baflland›. PKK Baflkanl›k Konseyi
Üyesi Osman Öcalan, 1 Eylül günü Medya TV’de
yapt›¤› konuflmada, silahl› birliklerin dörtte birinin
çekildi¤ini ve çekilme iflleminin devam etti¤ini
bildirdi. 

Genelkurmay Baflkanl›¤› eylül ay›nda yapt›¤›
aç›klamada gündeme gelen bar›fl çabalar›n› “son
ç›rp›n›fllar” olarak nitelendirdi. Eylemlerin yar› yar›ya
azald›¤› belirtilen aç›klamada PKK’nin Türkiye için
tehdit olmaya devam etti¤i ileri sürüldü ve bar›fl
konusunda at›lan somut ad›mlar “taktik” olarak
yorumland›. Eylül ay› içinde 91 operasyon yap›ld›¤›
belirtilen aç›klamada 1994 y›l›ndan itibaren her y›l
“etkisiz hale getirilen militan say›s›n›n artt›¤›” ve son 5
y›l›n toplam›n›n Eylül ay› itibariyle 33.148’e ulaflt›¤›
ileri sürüldü. Örgütün, 1990’l› y›llar›n bafl›nda 10
binin üzerinde olan sürekli mevcudunun ise Eylül
1999 itibariyle bir k›sm› da sakat ve yaral› olmak
üzere yurt içi ve yurt d›fl›nda toplam 4 bine indirildi¤i
savunuldu. ‹ran, Irak ve Suriye’de bulundu¤u iddia
edilen PKK’lilerin, Türkiye için yak›n tehdit olmaya
devam etti¤i ileri sürülen aç›klamada, Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin hedefinin, yurt içi ve yurt d›fl›ndaki bu
silahl› tehdidin tamamen ortadan kald›r›lmas› oldu¤u
vurguland›. PKK’nin ve örgütü destekleyen çevrelerin
niyetlerinin de¤iflmedi¤i savunulan aç›klamada, tek
ç›k›fl yolunun Piflmanl›k Yasas› oldu¤u ileri sürüldü. 

PKK lideri Abdullah Öcalan, 20 Eylül günü
avukatlar›yla yapt›¤› görüflmede “silahl› bir PKK
grubunun iyiniyet gösterisi olarak Türkiye’ye
gelmesini” önerdi. Öcalan’›n bu ça¤r›s› üzerine bir
bar›fl grubunu Türkiye’ye gönderece¤ini aç›klayan
PKK Baflkanl›k Konseyi “Bu yeni yönelimimiz,
tamamen stratejik düzeyde bir de¤iflim ve dönüflümü
ifade eden bir karara dayanmaktad›r” dedi.

Milli Savunma Bakan› Sabahattin Çakmako¤lu yapt›¤›
bir aç›klamada Abdullah Öcalan’›n yapt›¤› bar›fl
ça¤r›lar› üzerine PKK’nin silahl› gücünü s›n›rd›fl›na
çekmesi ve iyi niyet jesti olarak 20 kiflilik bir silahl›
grubun Türkiye’ye gelece¤ini aç›klamas›n› samimi
bulmad›klar›n› ve Öcalan’›n kendisini baflka bir
kimlikle tan›tma gayreti içinde oldu¤unu da iddia etti.
Çakmako¤lu, flunlar› söyledi: 

“Bu bir taktik. Kendisini kurtarmak, bir de flimdiye
kadar birçok masum insan›, 30 bin insan›m›z›n can›na
malolmufl, bu kadar flehidimizin can›na mal olmufl bir
hareketin sorumlusu olarak kendisini bundan sonra
baflka bir kimlikle tan›tma gayreti içerisindedir. Bu
kimli¤i, sanki bar›fltan yanad›r, sanki Türkiye’deki bu
kadar olay›n müsebbibi de¤ildir gibi gösterme gayreti
içerisindedir. Biz bunu samimi bulmuyoruz. Devlet
büyüklerimizin söyledi¤i gibi, silahlar›n teslim
edilmesi, Türkiye’yi terk etmifl olmalar› gibi
talimat›n›n göz boyamaya yönelik oldu¤unu,
gerçekleri yans›tmad›¤›n›, kendisine göre konunun
siyasallaflt›r›lmas› için bir takiyye güttü¤ünü söylemek
istiyorum.”

1 Ekim günü ERNK (PKK’nin siyasi kanad›) eski
Avrupa Sözcüsü Ali Sapan, Seydi F›rat, Mehmet fiirin
Tunç, ‹smet Baycan, Yaflar Temur, Sohbet fien, Gülten
Uçar ve Yüksel Genç adl› PKK militanlar›ndan oluflan
“Bar›fl ve Demokratik Çözüm Grubu” güvenlik
güçlerine teslim oldu. Grubun can güvenli¤ini
sa¤lamak amac›yla 29 Eylül günü Diyarbak›r’da
OHAL Vailili¤i nezdinde giriflimlerde bulunan
avukatlar ‹rfan Dündar ve Kenan Sidar, 30 Eylül günü
yabanc› ve ulusal bas›n›n da aralar›nda bulundu¤u
çok say›da gazeteci ile birlikte fiemdinli’ye gitmek
üzere Diyarbak›r’dan yola ç›kt›. Ancak Yeniköprü
Karakol Komutan› taraf›ndan avukatlara “‹çiflleri
Bakan› Sadettin Tantan’›n sözlü, OHAL ve Hakkari
Valili¤i’nin yaz›l› emri ile PKK grubunu almak üzere
gelen avukat, insan haklar› savunucular› ve gazeteci
heyetinin Hakkari il s›n›rlar›na girifllerinin
yasakland›¤›” bildirildi. Avukatlar 1 Ekim günü
fiemdinli’ye giderek Alay Komutan›yla görüfltü. Sidar
kendileriyle görüflen generalin grubun can
güvenli¤inin sa¤lanaca¤›na dair güvence vermesi
üzerine grupla temasa geçtiklerini ve bunun üzerine
grubun helikopterle getirildi¤ini bildirdi. 

Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k, Genelkurmay
Baflkanl›¤› ve Meclis Baflkanl›¤›’na hitaben yaz›lm›fl
mektuplar tafl›d›klar› bildirilen grup daha sonra
helikopterle Yüksekova Tümen Komutanl›¤›’na
götürüldü. Grubun güvenlik görevlilerine teslim olma
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aflamas›nda avukatlar›n bulunmas›na izin verilmedi.
OHAL Bölge Valili¤i’nden yap›lan aç›klamada,
PKK’lilerin Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanmak için
teslim olduklar› belirtildi. Gruptakiler üç gün
gözalt›nda tutulduktan sonra 4 Ekim günü Van DGM
taraf›ndan tutukland›. Grup üyeleriyle 6 Ekim günü
Van Cezaevi’nde görüflen Avukat Kenan Sidar,
gruptakilerin sa¤l›k durumunun iyi oldu¤unu ve
gözalt›nda kötü muamele ile karfl›laflmad›klar›n›
bildirdi. Gruptakiler daha sonra Mufl Cezaevi’ne
sevkedildi.

Cezaevinden avukatlar arac›l›¤›yla aç›klama yapan
grubun üyeleri bar›fl sürecinin ilk öncüleri olarak
Türkiye’ye geldiklerini ifade ederek, bunun “teslimiyet
ya da piflmanl›k” olarak de¤erlendirilmemesi
gerekti¤ini vurgulad›lar. Aç›klamada gelifllerinin
kamuoyunda yaratt›¤› ilginin yüksekli¤ine ra¤men
resmi devlet yaklafl›mlar›n›n, daha çok bar›fl grubunun
girifliminin üzerini kapatmaya yönelik oldu¤u
belirtildi. 

PKK lideri Öcalan, grubun gelmesinin ard›ndan 4
Ekim günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, silahl› bir PKK
grubunun Türkiye’ye gelmesinin samimiyetin sonucu
oldu¤unu vurgulayarak, demokratik cumhuriyete
kat›l›m için yasal düzenleme istedi. Öcalan, yasal
engellerin kald›r›lmas› ve yeni yasal düzenlemelerin
gerçekleflmesi halinde 2000’li y›llarda PKK
militanlar›n›n yasal sürece kat›l›m göstereceklerini
iddia etti. 

Van DGM Savc›l›¤› grup üyelerinin her biri hakk›nda
ayr› dava açt›. Grup üyelerinin birlikte hareket
ettiklerini ve birlikte Türkiye’ye geldiklerini hat›rlatan
avukatlar Ahmet Avflar ve Kenan Sidar, ayr› ayr› dava
aç›lmas›n› hukuk d›fl› olarak de¤erlendirdi. Davalarda,
Ali Sapan, Seydi F›rat ve Mehmet fiirin Tunç’un
“yasad›fl› örgüt yöneticili¤i” iddias›yla TCY’nin 168/1,
‹smet Baycan, Yaflar Temur, Sohbet fien, Gülten Uçar
ve Yüksel Genç’in ise “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”
iddias›yla TCY’nin 168/2. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi. Davalar 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

‹lk grubun ard›ndan 29 Ekim günü 8 kiflilik ikinci bir
grup da Avrupa’dan geldi. Viyana’dan uçakla
‹stanbul’a gelen Haydar Ergül (ERNK yöneticisi), Dilek
Kurt (feshedilen Sürgünde Kürdistan Parlamentosu ve
Kürdistan Ulusal Kongresi üyesi), Aysel Do¤an (1991
seçimlerinde Tunceli ba¤›ms›z milletvekili aday›),
‹mam Canpolat (Kürdistan Aleviler Birli¤i yöneticisi),
Hac› Çelik (Kürdistan Yezidiler Birli¤i yöneticisi),
Aygül Bidav (ERNK üyesi), Yusuf K›yak (ERNK üyesi)
ve Ali fiükrü Aktafl (ERNK üyesi) siyasi polis taraf›ndan
uça¤›n kap›s›nda gözalt›na al›nd›lar. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Siyasi fiube’ye götürülen grup üyeleri 2
Kas›m günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›.
Gruptaki kad›nlar Gebze, erkekler de Kartal F Tipi
Cezaevi’ne gönderildiler. ‹stanbul DGM Savc›l›¤›,
grup üyeleriyle görüflmek için baflvuran avukatlar

Ahmet Avflar, Filiz Köstak ve ‹rfan Dündar’a, “‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n talimat›”n› gerekçe göstererek izin
vermedi. 

Grup üyelerinden befli hakk›nda ‹stanbul DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan dava aç›ld›. ‹ddianamede Haydar
Ergül, Aygül Bidav ve ‹mam Canpolat’a TCY’nin
168/1, Ali fiükran Aktafl ve Yusuf K›yak’a da TCY’nin
168/2. maddesi uyar›nca ceza verilmesi istendi. Dilek
Kurt, Aysel Do¤an ve Hac› Çelik hakk›nda ise
“yetkisizlik” karar› verildi ve dosya Ankara DGM
Savc›l›¤›’na gönderildi. Dilek Kurt d›fl›ndaki san›klar
hakk›nda Türkiye’ye sahte pasaportlarla girmeleri
nedeniyle Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunuldu.

‹kinci Bar›fl Grubu da, ilk grupta oldu¤u gibi
Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k, TBMM Baflkanl›¤› ve
Genelkurmay Baflkanl›¤›’na hitaben PKK Merkez
Komite imzal› dört mektup getirdi.

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Av. Eren Keskin ve
TOHAV Genel Baflkan› Av. Edip Y›ld›z, 20 Aral›k
günü Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’e baflvurarak
Kartal F tipi Cezaevi’nde bulunan dört kiflinin Gebze
ve Ümraniye cezaevlerine sevk edilmelerini istediler.
Di¤er üyelerin bu cezaevlerinde tutulduklar›
hat›rlat›lan dilekçede, grup üyelerinin birbirlerinden
ayr› olmalar› nedeniyle ortak savunma
haz›rlayamad›klar› belirtildi. 

2 Kas›m günü ‹stanbul Nöbetçi 4 No’lu DGM’de ifade
veren bar›fl grubu üyeleri, Öcalan’›n ça¤r›s› üzerine
“demokratik cumhuriyet projesine katk› sunmak için
geldiklerini” söylediler. 

2.3.2. Cevat Soysal’›n Türkiye’ye Getirilmesi

PKK’nin Avrupa’daki üst düzey yöneticilerinden
oldu¤u iddia edilen Cevat Soysal 13 Temmuz günü
M‹T elemanlar› taraf›ndan Moldova’dan Türkiye’ye
getirildi. Soysal’›n Türkiye’ye getirildi¤i 21 Temmuz
günü M‹T’teki sorgusu tamamland›ktan sonra
aç›kland›. M‹T taraf›ndan yap›lan aç›klamada flöyle
denildi: 

“PKK’n›n altyap›s›nda yer alan kitle örgütlerine militan
unsur haz›rlamak, bu unsurlara politik ve pratik e¤itim
vermek, kitlesel kargaflal›¤› öngören PKK içerikli
propaganda ve ajitasyon faaliyetlerine ‘fliddet
temelinde’ boyut kazand›rmak do¤rultusunda, Avrupa
ve Ortado¤u alan›nda yayg›n çabalar› gözlenen Cevat
Soysal bir seyahati esnas›nda tespit edilerek
yakalanm›fl ve Türkiye’ye getirilmifltir.” 

Cevat Soysal’›n hangi ülkede yakaland›¤›
aç›klanmazken Bülent Ecevit, Soysal’›n Almanya’da
yakaland›¤› yönünde haberlerin ard›ndan da Soysal’›n
Almanya de¤il baflka bir Avrupa ülkesinde
yakaland›¤›n› aç›klad›. 

ERNK Avrupa Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise Cevat Soysal’›n Moldova devleti
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taraf›ndan tutuklanarak Türkiye’ye teslim edildi¤i
belirtildi Aç›klamada, Cevat Soysal’›n PKK Avrupa
Sorumlusu olmad›¤›, ERNK Avrupa örgütünün bir
üyesi oldu¤u ifade edildi. 

Bas›nda ç›kan bu haberler üzerine 22 Temmuz günü
Türkiye’ye gelen Moldova Güvenlik Bakan› Valeriu
Pasat, M‹T yetkilileri ile görüfltü. Görüflmenin
ard›ndan M‹T, Moldova’n›n Soysal’›n Türkiye’ye
getirilmesinde bir rolü olmad›¤›n› aç›klad›.
Aç›klamada,  “Moldova Ulusal Güvenlik Bakan›
Pasat, Cevat Soysal’›n May›s 1999’dan bu yana
Moldova’da ikamet etti¤ini, ülke d›fl› ve içinde çeflitli
temas ve gezilerinin bilindi¤ini, ancak Türkiye’ye
getirilmesinden kendilerinin katk›lar›ndan söz
edilemeyece¤ini beyanla, bu konudaki bir k›s›m
yay›nlar›n gerçekleri yans›tmad›¤›n› belirtmifltir”
denildi. Baflbakan Bülent Ecevit de yapt›¤›
aç›klamada, operasyonda Moldova’n›n herhangi bir
katk›s›n›n olmad›¤›n› operasyonu M‹T’in kendi bafl›na
gerçeklefltirdi¤ini ileri sürdü.

Cevat Soysal’›n üzerinden Almanya taraf›ndan verilen
seyahat belgesi ç›kmas› konusundaki sorular›
yan›tlayan Almanya D›fliflleri Bakan› Joschka Fischer
ise Soysal’›n Almanya’ya yasal yollardan yapt›¤› iltica
baflvurusunun kabul edildi¤ini, kendisine seyahat
belgesi verildi¤ini ve Almanya’n›n bu konuda
elefltirilemeyece¤ini söyledi.

Avukat Engin Cinmen yapt›¤› aç›klamada, M‹T’in
Soysal’› getirmek için düzenledi¤i operasyonun
uluslararas› hukuk kurallar›na ayk›r› oldu¤unu söyledi.
Suçluyu isteyen ülkenin öncelikle Interpole
baflvurarak bülten ç›kartmas› gerekti¤ine dikkat çeken
Avukat Cinmen, “Hangi ülkede ise, o ülkeye baflvuru
yap›l›r. O ülkenin emniyeti suçluyu yakalar. ‹adesi
istendi¤inde, durumuna göre iadesi yap›l›r” dedi.
Türkiye’nin Cevat Soysal hakk›nda ç›kard›¤› g›yabi
tutuklama karar›n›n da hukuk kurallar›na uygunluk
anlam›na gelemeyece¤ini vurgulayan Cinmen, “E¤er
hakk›nda g›yabi tutuklama karar› varsa, ilgili ülkeye
bildirilir ve yakalanarak, iade edilmesi istenir” dedi.
Soysal’›n Almanya’ya iltica etti¤i halde iade
edilmesinin, hukuksuzlu¤u daha da artt›rd›¤›na dikkat
çeken Cinmen flunlar› söyledi: 

“Soysal’›n Türkiye’ye getirilmesinde bir baflka önemli
nokta daha var. Soysal, Almanya’ya iltica etmifltir.
Uluslararas› hukuk kurallar›na göre, iltica talebinde
bulunan ve talebi kabul edilen bir kifli, iltica talebinde
bulundu¤u ülkeden, suçu iflledi¤i ülkeye iade
edilemez. Do¤al olarak, Soysal’›n Almanya’dan
Türkiye’ye getirilmesi mümkün de¤ildi. Türkiye
Almanya’da bununla ilgili bir operasyon da
yapamazd›.”

Cevat Soysal’›n Almanya’daki avukatlar› Renate
Schultz ve H. Eberhard Schultz, 23 Temmuz günü
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda Soysal’›n M‹T
taraf›ndan yakalanmad›¤›n›, Türkiye’ye teslim
edildi¤ini belirterek A‹HS ile Avrupa ‹ade

Anlaflmas›’n› imzalayan Moldova’n›n, politik takibata
u¤rayan bir kifliyi iade etme hakk›na sahip olmad›¤›n›,
Soysal’› iade ederek söz konusu sözleflmeleri
çi¤nedi¤ini savundular. 

Uluslararas› Af Örgütü Bonn Mülteciler Temsilcisi
‹mke Dierszen de Cevat Soysal’›n Moldova taraf›ndan
Türkiye’ye teslim edilmesini k›nad›. Dierszen,
“Moldova, Cenevre Antlaflmas›’na ayk›r› hareket
etmifltir. Ancak Soysal tutuklanarak Türkiye’ye
götürülmüfltür. Art›k bu aflamada bizim yapaca¤›m›z,
adil bir biçimde yarg›lanmas›n› sa¤lamakt›r” dedi. 

Gazetelerde yay›mlanan foto¤raflar›nda ayakta
duramayacak kadar bitkin oldu¤u ve koluna giren
görevlilerin yard›m›yla yürüyebildi¤i görülen Cevat
Soysal 22 Temmuz günü Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde Ankara DGM Savc›s› Nuh Mete
Yüksel’e ifade verdi. Sa¤l›k durumu a¤›rlaflan Soysal,
ayn› günün akflam› Numune Hastanesi’ne götürüldü.
Soysal’›n Hepatit-B kontrolü için hastaneye kald›r›ld›¤›
iddia edildi. 23 Temmuz günü Ankara DGM Yedek
Hakimli¤i’ne ç›kart›lan Soysal, TCY’nin 168/1 ve
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca
tutukland›. 

Cevat Soysal’›n Ankara DGM Savc›l›¤›’nda ve Sulh
Ceza Mahkemesi’nde, M‹T’te ve emniyette verdi¤i
ifadeleri reddetti¤i bildirildi. 

Cevat Soysal, 26 Temmuz günü Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi’nde kendisiyle görüflen Avukat Kenan
Sidar ve Avukat Ahmet Avflar arac›l›¤›yla yapt›¤›
aç›klamada yakalanmas›n› flöyle anlatt›: 

“13 Temmuz günü akflam saat 20.00 s›ralar›nda
Moldova’n›n Kiflnova kentinde, telefon etmek üzere
d›flar›ya ç›kt›m. Telefon kulübesinin önünde 3 kiflinin
sald›r›s›na u¤rad›m. Tartaklayarak bafl›ma bir torba
geçirdiler. Çevreden birkaç kifli daha ç›kt› ve beni bir
minibüse bindirdiler. Hiç konuflmad›lar, sadece benim
sorular›ma karfl›l›k, bozuk bir ‹ngilizce ile ‘Don’t
speak (konuflma)’ diyorlard›. Üzerimde bulunan 5 bin
Mark paray›, cep telefonumu, saatimi, kemerimi ve
ayakkab› ba¤lar›m› ald›lar. Yaklafl›k 1.5 saatlik bir
yoldan sonra havaalan›na geldik. Askeri bir
havaalan›na benziyordu. S›k s›k helikopterler inip
kalk›yordu. Minibüsten indirilir indirilmez bir uça¤a
bindirildim. Gözlerim ba¤l›yd›. Bir kifli Türkçe
‘Memlekete hofl geldin’ dedi. Yaklafl›k 2,5 saat sonra
uçak indi. Özel bir havaalan› oldu¤unu san›yorum.
San›r›m M‹T’e ait bir yerdi. Çünkü uçaktan indikten
sonra, 10 dakika kadar yürüyerek bir binaya girdik.
M‹T’ten olduklar›n› belirten bir heyet taraf›ndan, 21
Temmuz gününe kadar bu binada sorguland›m. Sorgu
s›ras›nda sürekli bir doktor da bulunuyordu.” 

Avukatlar, “Kiflnova kentini iyi bildi¤ini ve 1,5 saatlik
mesafede sivil havaalan› bulunmad›¤›n›” belirten
Soysal’›n “kendisini kaç›ranlar›n Moldoval› görevliler
oldu¤unu özellikle vurgulad›¤›n›” ifade ettiler.
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Soysal aç›klamas›nda 8 gün M‹T’te, 3 gün de Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence gördü¤ünü belirterek
demokratik kurumlar hakk›nda yalan ifade vermeye
zorland›¤›n› anlatt›. M‹T taraf›ndan “Cevat Soysal
Türkiye’ye getirildi” aç›klamas›n›n yap›ld›¤› 21
Temmuz günü Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldü¤ünü belirten Soysal, gördü¤ü iflkence
türlerini flöyle s›ralad›:

“Vücudun çeflitli bölgelerine elektrik verme, Filistin
ask›s›na alma. Buzda ç›plak yat›rma, tazyikli su s›kma,
muhtevas›n› bilmedi¤i ilaçlar›n içirilmesi. Çin
iflkencesi diye tabir edilen, ancak ayakta
durulabilecek kadar dar bir hücrede kafas›na su
damlat›lmas›, kaba dayak.” 

23 Temmuz gününe kadar da Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde sorgulanan Cevat Soysal, 11 gün
süren iflkence s›ras›nda iki defa hastaneye
kald›r›ld›¤›n› söyledi. Birinde 7 saat, birinde de 6 saat
hastanede tutuldu¤unu anlatan Soysal, Emniyet
Müdürlü¤ü’nde, iflkence sonucu oluflan yaralar›n
iyilefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n› kaydetti. Soysal flunlar›
anlatt›:

“‹HD, KESK, MKM, HADEP, Özgür Bak›fl gazetesi ve
Asr›n Hukuk Bürosu avukatlar› ile beni iliflki içerisinde
göstermek, dolay›s› ile bu kurumlar›n PKK aras›nda bir
ba¤lant› kurmak istiyorlard›. Tüm sorgu sürecinde, bu
gerçek d›fl› durumu kabul etmem için iflkence yapt›lar.
Bu kurumlarla hiçbir iliflkim olmad›¤›n› söyledim.” 

Türkiye’ye getirilmesinden sonra yap›lan
operasyonlarla hiçbir iliflkisi olmad›¤›n› vurgulayan
Soysal, gözalt›na al›nan veya tutuklanan kiflileri
tan›mad›¤›n›, ifadesinin de bu yönde oldu¤unu
söyledi. Soysal, sorgu sonucunda haz›rlanan 6 sayfal›k
ifadenin 3 sayfas›n› imzalad›¤›n›, geri kalan üç
sayfas›n› ise kendi ifadesi olmad›¤› için
imzalamad›¤›n› vurgulad›. 

Soysal’a sorgusu s›ras›nda yap›lan iflkence nedeniyle
28 Temmuz günü Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Kemal Sidar,
Soysal’›n bedeninde halen kabuk ba¤lam›fl yaralar
bulundu¤unu ayr›ca unutkanl›k, konuflmakta
zorlanma, yo¤unlaflamama gibi zafiyetlerin de
sürdü¤ünü belirtti.

Soysal 5 A¤ustos günü tekrar hastaneye kald›r›ld›.
Avukat Bedia Buran, müvekkiline ba¤›rsak
dü¤ümlenmesi teflhisi kondu¤unu belirterek Soysal’›n
rahats›zl›¤›n›n iflkence, aç b›rakma ve yo¤un bir
flekilde verilen ilaçlardan kaynakland›¤›n› söyledi.

Cevat Soysal için Uluslararas› Af Örgütü acil eylem
kampanyas› bafllatt›. ‹HD Genel Baflkan› Hüsnü
Öndül de 27 Temmuz günü yapt›¤› aç›klamada, Cevat
Soysal’›n gazetelerdeki foto¤raflar›n›n ve avukatlar›n›n
tuttu¤u tutana¤›n iflkence ve onur k›r›c› muamelenin
yaratt›¤› tahribat› kan›tlad›¤›n› ifade etti. Öndül,
cumhuriyet savc›l›klar›n›n bu durum üzerinden resen

harekete geçmeleri gerekti¤ini belirterek, “Resen
harekete geçilmiyorsa, bu bas›n aç›klamas›n›n bir suç
duyurusu olarak kabul edilmesini istiyoruz” dedi. 

Avukatlar›, Cevat Soysal’›n uluslararas› hukuk
kurallar›na ayk›r› bir flekilde Türkiye’ye getirilifli ve
sorgulanma flekli ile ilgili olarak A‹HM’e baflvurdular.
Soysal’›n can güvenli¤inin sa¤lanmas› için ihtiyati
tedbir karar› isteyen avukatlar, Soysal’›n Türkiye’deki
avukatlar› ile düzenli ve gözetimsiz görüfltürülmesini
ve tedavisinin kendisinin belirleyece¤i bir hekim
denetiminde yap›lmas›n› talep ettiler. Baflvuruyu kabul
edilebilir bulan A‹HM, Türkiye ve Moldova
hükümetlerinden savunma istedi. Moldova, A‹HM’e
verdi¤i yan›tta Türkiye’yi suçlad›. Moldova hükümeti
olayla ilgisinin bulunmad›¤›n› ve Soysal’›n M‹T
taraf›ndan gizli bir operasyonla yakaland›¤›n› iddia
etti.

Cevat Soysal’›n reddetti¤i bildirilen ifadelerinin
ard›ndan Türkiye genelinde bafllat›lan operasyonlarda
ço¤u HADEP üyesi 50’yi aflk›n kifli gözalt›na al›nd›.
22 Temmuz günü ‹stanbul’da HADEP ‹stanbul ‹l
Merkezi, Ba¤c›lar ve Küçükçekmece ilçe örgütlerine
düzenlenen bask›nlarda ‹l Baflkanvekili Veli Haydar
Güleç, ‹l Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Çirik, Yusuf
Çetin, Ferhat Ye¤in ve Halil Sal›k, Ba¤c›lar ‹lçe
Baflkan› Ümit Çelik, fiahize Çelik, ‹smet Karakoç, Arif
Sapan, Küçükçekmece ‹lçe Örgütü yöneticisi Halit
Erik ve ad› ö¤renilemeyen 21 kifli gözalt›na al›nd›.
Polislerin, Küçükçekmece ‹lçe Merkezi’nde yapt›¤›
aramada, ‹HD’nin TBMM’ye göndermek üzere
haz›rlad›¤› ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin imza
metinlerini de ald›¤› ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlar 24
Temmuz günü serbest b›rak›ld›.

Cevat Soysal’›n ifadesinde, açl›k grevi yap›lmas› ve
yayg›nlaflt›r›lmas› talimat›n› verdi¤i ileri sürülen
HADEP ‹zmir ‹l Baflkan› Ali Yavuz ile Demokratik
Halk Partisi (DEHAP) eski Genel Baflkan› Veysi Ayd›n,
22 Temmuz günü HADEP il binas›ndan ayr›ld›ktan
sonra arabalar› durdurularak gözalt›na al›nd›lar.
Yavuz, 23 Temmuz günü ç›kar›ld›¤› ‹zmir DGM
savc›l›¤› taraf›ndan serbest b›rak›ld›. “PKK’ye yard›m
etti¤i” iddia edilen Veysi Ayd›n Diyarbak›r DGM’nin
hakk›nda ç›kard›¤› g›yabi tutuklama karar› nedeniyle
‹zmir DGM taraf›ndan tutukland›.

Operasyon çerçevesinde 21 ve 22 Temmuz günleri
Siirt’te evlere düzenlenen bask›nlarda Muzaffer Ç›nar,
Dilek Emeç, Ferman Sa¤lam, Erdal Dijmen, Cevdet
Erdo¤du, ‹smail Astam, M. ‹hsan Gümüflten, Seyithan
Yeflil›fl›k ve soyad› ö¤renilemeyen Ekrem adl› kifliler
gözalt›na al›nd›. Tutuklama talebiyle 29 Temmuz
günü mahkemeye sevkedilen 9 kifli tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Gözalt›na
al›nanlardan Muzaffer Ç›nar’›n iflkence gördü¤ü ve
durumunun a¤›r oldu¤u bildirildi (bkz. Kifli Güvenli¤i).

Batman’da da 20 Temmuz günü HADEP ‹l Baflkan›
Hasan ‹lten, eski ‹I Baflkan› ‹smettullah Güney,
HADEP üyeleri ‹brahim Neyman, Cemil Y›ld›z ve
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Eflref Çalar ile Cevat Soysal’›n a¤abeyi Ziya Soysal
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan Hasan ‹lten
ve ‹brahim Neyman 27 Temmuz günü tutukland›.
Di¤er kifliler serbest b›rak›ld›. Hasan ‹lten de 22 Eylül
günü serbest b›rak›ld›.

Adana’da 22 Temmuz günü gözalt›na al›nan HADEP
Adana ‹l Baflkan› Eyüp Karageçi, PM üyeleri Fatma
Kurtalan ve Vahdettin Emen, ‹l Kad›n Komisyonu
Baflkan› Nevin Vargün 26 Temmuz günü DGM
Savc›l›¤›’na ç›kar›ld›lar. Karageçi, Kurtalan ve Vargün
serbest b›rak›ld›. Vahdettin Emen ise baflka bir dava
nedeniyle tutukland›.

‹stanbul’da 21 Temmuz günü gözalt›na al›nan KESK
Genel Sekreteri Sevil Erol, HADEP ‹stanbul ‹l Örgütü
yöneticisi Han›m Köker ve Yusuf Y›lmaz 25 Temmuz
günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Erol ve
Köker cezaevinden yapt›klar› aç›klamada, gözalt›nda
polisler taraf›ndan “tecavüzle tehdit edildiklerini”
bildirdiler. Üç kifli hakk›nda “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan dava
aç›ld›. Dava, 26 Ekim günü bafllad›. Duruflmada
savunma yapan Sevil Erol, Han›m Köker ve Yusuf
Y›lmaz, Cevat Soysal’› tan›mad›klar›n› vurgulad›lar.
DGM, Sevil Erol ve Han›m Köker’in tahliye
edilmesine karar verdi. 

Ankara’da 21 Temmuz günü gözalt›na al›nan HADEP
eski Genel Baflkanvekili Osman Özçelik ve SES eski
yöneticisi Dr. Ali Kandemir 27 Temmuz günü
DGM’ye ç›kar›ld›lar. Ali Kandemir “yasad›fl› örgüte
yard›m etti¤i” iddias›yla tutukland›. Özçelik serbest
b›rak›ld›.

Daha sonra Ankara DGM Savc›l›¤› Soysal, Kandemir
ve Özçelik hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede, Cevat
Soysal’›n 13 Mart günü ‹stanbul Göztepe’de Mavi
Çarfl›’da 12 kiflinin ölümüyle sonuçlanan bombalama
eylemi emrini verdi¤i ileri sürüldü. Cevat Soysal
hakk›nda “vatana ihanet suçlamas›yla” TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca ölüm cezas›, SES eski yöneticisi Ali
Kandemir ve HADEP eski Genel Baflkanvekili Osman
Özçelik hakk›nda “PKK’ye yard›m ve yatakl›k
ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca 4
y›l alt› aydan 7 y›l alt› aya kadar hapis cezas› istendi. 

Dava 16 Eylül günü Ankara DGM’de bafllad›. Cevat
Soysal’›n adliyeye getirilifli s›ras›nda çekim yapmaya
çal›flan gazeteciler güvenlik görevlileri taraf›ndan zor
kullan›larak engellendi. Cevat Soysal savunmas›nda,
Moldova’dan uça¤a bindirildi¤i s›rada,
foto¤raflar›ndan tan›d›¤› “Yeflil” kod adl› Mahmut
Y›ld›r›m’› gördü¤ünü söyledi. Soysal, savunmas›nda,
“Türkiye’ye kaç›r›l›fl›m›, M‹T içinde kendilerini Kuvay-
› Milliye olarak adland›r›lan bir grup planlam›fl.
Almanya beni bu gruba hediye etmifl, Moldova da bu
plan›n tafleronlu¤unu üstlenmifltir” dedi. Cevat Soysal,
Kuvay-› Milliye grubunun, devletin ileri gelenlerini
aldatarak, kendisini PKK’n›n ikinci adam› olarak lanse
etti¤ini belirtti. Soysal, PKK yöneticisi de¤il, ERNK
üyesi oldu¤unu söyledi. 

Sorguda, elektrik, bas›nçl› su s›kma, buzda yat›rma,
ask›, hücrede bafla su damlatma, susuz b›rakma gibi
iflkencelere maruz kald›¤›n› anlatan Soysal Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube Müdürlü¤ü’nde ise
iflkence görmedi¤ini, daha çok tedavisiyle
ilgilenildi¤ini belirtti. PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
yarg›lanmas›n›n bitmesinden 15 gün sonra
getirilmesinin bir tesadüf olmad›¤›n› vurgulayan
Soysal, “‹flkenceli sorgular s›ras›nda bana aç›kça
‘Öcalan yapt›¤› savunma ile bizim konseptimizi alt üst
etti’ dediler. Bu süreç baltalanmaya çal›fl›l›yor.
Ateflkesten sonra da baz› kanl› eylemler meydana
gelmifl ve bunlar PKK’nin üstüne y›k›lmaya
çal›fl›lm›flt›r” dedi. Ali Kandemir ise Cevat Soysal’›
tan›mad›¤›n› ve kendisiyle hiçbir iliflkisi olmad›¤›n›
belirtti.

15 Ekim günü yap›lan duruflmada Av. Medeni Ayhan
Almanya taraf›ndan Soysal’a siyasi s›¤›nma hakk›
verilerek mültecilik statüsü tan›nm›fl oldu¤u için
müvekkilinin cezai sorumlulu¤unun Alman yasalar›yla
s›n›rl› oldu¤unu savunarak Soysal’›n Almanya’ya
iadesini istedi. Ayhan ayr›ca Soysal’›n üzerinde
yakaland›¤› iddia edilen bilgisayar disketlerinin M‹T,
J‹TEM ve Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nden yaz›
yazmak istenmesini talep etti. Ayhan, “Baflka da bir
delil bulunmamaktad›r. Onun için Soysal’›n, TCY’nin
örgüt üyeli¤ini düzenleyen maddesinden yarg›lanmas›
gerekir” dedi. 

Soysal’›n avukatlar›ndan Levent Kanat da
soruflturman›n geniflletilmesi talebinde bulundu.
Kanat, “Müvekkilimiz için yarg›lama süreci dosyada
21 Temmuz olarak gösteriliyor. Soysal hukuk d›fl›
yöntemlerle Türkiye’ye getirildi. Dava dosyas›nda
Türkiye’ye getirilmeden önceki süreç yokmufl gibi
davran›ld›. Müvekkilim Türkiye’ye nas›l ve ne zaman
getirildi. Kim teslim etti ve kim teslim ald›. Teslim
tutana¤›nda sadece ‘teslim edilmifltir’ diye bir ibare
var. Bu kiflinin kim oldu¤unun belirlenmesini ve tan›k
olarak mahkemece dinlenmesini istiyoruz” dedi. 

Kanat, ayr›ca, Soysal aleyhinde ifade verdi¤i öne
sürülen ve isimleri iddianamede bulunan kiflilerin
dosyada sadece emniyet ifadelerinin yer ald›¤›n›
belirterek, bu kiflilerin savc›l›k ifadelerinin de
istenmesini talep etti. Mahkeme, avukatlar›n bütün
taleplerini reddederek, san›klar›n tutukluluk hallerinin
devam›na karar verdi. 

Davan›n 9 Aral›k günü yap›lan duruflmas›nda Osman
Özçelik, MED-TV’ye yapt›¤› aç›klamalar›n ço¤unlukla
Kürtçe oldu¤unu belirterek dosyada bulunan
çevirilerin yeniden yap›lmas›n› istedi. Özçelik, iflledi¤i
iddia edilen suçlar›n Bas›n Aff› kapsam›na girdi¤ini
savundu. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

2.3.3. fiemdin Sak›k’›n Yarg›lanmas›

1998 y›l›nda Türkiye’ye getirilen PKK’nin üst düzey
yöneticilerinden fiemdin Sak›k ile kardefli Arif Sak›k’›n
Diyarbak›r DGM’de TCY’nin 125. maddesi uyar›nca
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yarg›lanmalar›na 1999 y›l›nda devam edildi. fiemdin
Sak›k, 3 Mart günü bas›na kapal› yap›lan duruflmada
24 May›s 1993 tarihinde 33 askerin ölümüyle
sonuçlanan sald›r›n›n talimat›n›n Abdullah Öcalan
taraf›ndan verildi¤ini belirterek, kendisinin yaln›zca
emri uygulad›¤›n› ileri sürdü.

fiemdin Sak›k ve Arif Sak›k, 20 May›s günü yap›lan
duruflmada, ölüm cezas›na mahkum oldular.
Duruflmada son sözü sorulan fiemdin Sak›k, “PKK ile
görüfl ayr›l›¤›n›n 1993 y›l›nda bafllad›¤›n›” belirterek
PKK’nin silahl› mücadelesine karfl› oldu¤unu söyledi.
Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanma için dilekçe
verdi¤ini hat›rlatan Sak›k, bu amaçla dosyas›n›n
‹çiflleri Bakanl›¤›’na gönderilmesini istedi. K›sa bir
aradan sonra karar› aç›klayan DGM, fiemdin Sak›k ve
Arif Sak›k’›n, TCY’nin “ülkeyi bölmeye kalk›flma”
suçuna iliflkin 125. maddesi uyar›nca oybirli¤iyle
ölüm cezas›na mahkum edildi¤ini aç›klad›. fiemdin
Sak›k’›n Piflmanl›k Yasas›’ndan yararlanma talebi,
yasan›n yürürlükte bulunmamas› nedeniyle kabul
edilmezken, “örgüt içindeki konumu, eylemlerinin
yo¤unlu¤u ve vehameti” nedeniyle ceza indirimi
uygulanmad›. 

Diyarbak›r DGM’nin 7 Temmuz günü aç›klanan
gerekçeli karar›nda fiemdin Sak›k’›n duruflmalardaki
itiraflar›n›n samimi olmad›¤› belirtilerek “Diyarbak›r
DGM taraf›ndan daha önce birçok PKK örgütü
eleman› hakk›nda ölüm cezas› verilmifl, bu cezalar›n
bir k›sm› Yarg›tay taraf›ndan onaylanarak
kesinleflmifltir. San›¤›n örgütte kald›¤› 18 y›l içinde
yapt›klar›, eylemlerin çoklu¤u, vehameti, süreklili¤i
ifllenen birçok suçun ayr› ayr› ölüm cezas› gerektiren
suçlar olmas› ve san›¤›n bilgisi ve talimat›
do¤rultusunda hareket ederek eylem yapan di¤er
örgüt üyelerine ölüm cezas› verilmifl olmas› nazara
al›narak, san›¤›n da ölüm cezas› ile cezaland›r›lmas›
gerekece¤i kanaati has›l olmufltur. E¤er Sak›k
hakk›nda ceza indirimi uygulanarak, verilecek ceza
müebbet hapis cezas›na çevrilirse, bu maddenin
bütün örgüt elemanlar›na tatbiki gerekir.” denildi. 

Sak›k kardefller, temyiz baflvurular›nda,
“duruflmalardaki iyi hallerinin dikkate al›nmad›¤›n›,
terör örgütü PKK hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdiklerini”
belirterek, TCY’nin “iyi hali” düzenleyen ve cezada
indirimi öngören 59. maddesinin uygulanmas›
gerekti¤ini öne sürdüler. San›klar, bu gerekçeyle
mahkumiyet karar›n›n bozulmas›n› istediler. Aral›k ay›
sonunda karar veren Yarg›tay, fiemdin Sak›k’a verilen
ölüm cezas›n› onaylarken Arif Sak›k hakk›ndaki karar›
“eksik soruflturma” nedeniyle bozdu. Yarg›tay’›n
onamaya iliflkin gerekçeli karar›nda Sak›k’›n PKK’nin
üst düzey sorumlusu oldu¤u belirtilerek, TCY’nin
125’nci maddesinden hüküm kurulmas›nda bir
isabetsizlik bulunmad›¤› belirtildi. Gerekçeli kararda,
PKK’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait
topraklardan bir k›sm›n› silahl› mücadele yoluyla,
devlet idaresinden ay›rarak, bu bölgede Markist-

Leninist ideolojiye dayal› ayr› bir Kürt devleti kurmak
amac›yla oluflturuldu¤u” savunularak, Sak›k’›n
PKK’nin en üst düzey sorumlular›ndan biri oldu¤u ve
yakaland›¤› tarihe kadar da baz› eylemlere bizzat
kat›ld›¤› belirtildi. Gerekçeli karar›n Arif Sak›k’a iliflkin
bölümünde ise kat›ld›¤› kabul edilen “1993 y›l›
içerisinde Mufl’un merkez Eralanl› köyünden Mehmet
Can Simin’in örgüte ihanet etti¤i gerekçesiyle
öldürülmesi eylemine iliflkin olarak olay›n etrafl›ca
ayd›nlat›lmas› ve gerçe¤in kuflkuya yer vermeyecek
flekilde ortaya ç›kar›lmas› gerekti¤i” kaydedildi. Bu
nedenle eylemle ilgili otopsi tutana¤›n›n ve di¤er
belgelerin araflt›r›lmas›, ayr›ca ölüm raporunun
incelenmesi gerekti¤i belirtildi.

2.3.4. Silahl› Çat›flmalar

TSK’nin Irak’ta s›n›r ötesi operasyonlar› ve silahl›
çat›flmalar 1999 y›l›nda da sürdü. A¤ustos ay›nda PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n ça¤r›s›yla PKK’nin ald›¤›
s›n›r d›fl›na çekilme karar› do¤rultusunda PKK
güçlerinin geri çekilmesi sürerken, askerlerin
müdahalesi nedeniyle yer yer çat›flmalar ç›kt›.

1999 y›l›nda kolluk güçleriyle PKK militanlar›
aras›nda yaflanan silahl› çat›flmalara iliflkin baz›
bilgiler flunlar: 

Mardin yak›n›ndaki Bagok Da¤›’nda 26 Ocak günü
ç›kan çat›flmada 20 PKK militan›n›n öldürüldü¤ü iddia
edildi. Çat›flmalar s›ras›nda Üste¤men Harun Cihan ve
er ‹smail Demircan öldü.

Tunceli yak›nlar›ndaki Alibo¤az› bölgesinde 31 Ocak
günü 40 bin askerin ve 4 bin kadar korucunun
kat›ld›¤› bir operasyon bafllat›ld›. PKK’nin S›vas ve
çevresine geçifl yeri olarak kulland›¤› Alibo¤az› ve
Ovac›k ilçesi aras›ndaki Ball› Deresi bölgesinde 1 ve
2 fiubat günlerinde sürdürülen hava destekli
operasyonlar s›ras›nda 6 PKK militan› ve astsubaylar
Mustafa Delen, Ramazan Duman ve Turgay Algül ile
er Ahmet Saylak öldü. Çat›flmalarda 5 güvenlik
görevlisi de yaraland›. Alibo¤az› Akören köyünde 31
Ocak günü ç›kan çat›flmada ise 3 PKK militan›n›n ve
1 güvenlik görevlisinin öldü¤ü bildirildi. 

16 fiubat günü, TSK PKK’nin Kuzey Irak’taki Haftanin,
Sinat, Pirbela, Zap, Gara, Metina ve Hakurk
kamplar›na yönelik operasyon düzenledi. 7 gün süren
harekat sonucunda PKK’nin kay›plar› hakk›nda
herhangi bir resmi aç›klama yap›lmazken, askerlerin
Kuzey Irak’›n çeflitli bölgelerinde konuflland›r›ld›¤›
ö¤renildi.

Batman’›n Sason ilçesi yak›nlar›nda 10 Mart günü
güvenlik güçleriyle PKK’liler aras›nda ç›kan silahl›
çat›flmada 17 PKK militan›n›n öldü¤ü iddia edildi.

TSK taraf›ndan 6 Nisan günü Kuzey Irak’ta bulunan
PKK kamplar›na yönelik askeri bir harekat bafllat›ld›.
Yaklafl›k 15 bin askerin ve 2 bin korucunun kat›ld›¤›
harekat s›ras›nda TSK birliklerinin, Kuzey Irak
topraklar›nda 15 kilometre ilerledikleri bildirildi.
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Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) ba¤l›
peflmergelerin de destek verdi¤i operasyon s›ras›nda
44 PKK militan›n›n öldürüldü¤ü, 15’inin yakaland›¤›
ileri sürüldü. Genelkurmay Baflkanl›¤›’ndan yap›lan
aç›klamaya göre çat›flmalar s›ras›nda Astsubay Hakk›
Uyar ile erler Mehmet ‹nan, Y›lmaz Bafl, Metin Art›k,
Erdo¤an Çöpo¤lu, Ahmet Aytemur, Sebahattin
Karakaplan, Zeki Yoran, Çetin Taflk›n, Çetin Yard›mc›
öldü.

OHAL Valili¤i’nden yap›lan aç›klamada fi›rnak’›n
Besta, Herekol, Kela Memi ve Süvari Halil
bölgelerinde 25 Nisan günü ç›kan çat›flmalarda 4 PKK
militan›n›n öldü¤ünü, bir militan›n da yakaland›¤› ileri
sürüldü. 

Diyarbak›r’›n Lice ve Kulp ile Bingöl’ün Genç ilçeleri
yak›nlar›nda 28 Nisan günü bafllat›lan harekatta ç›kan
çat›flmalarda Tevil Ar›k adl› asker öldü. Resmi
aç›klamada 10 PKK militan›n›n öldü¤ü ileri sürüldü.

fi›rnak’›n Silopi ilçesi Bilikan (Ball›kaya) köyü
yak›nlar›nda 11 May›s günü ç›kan çat›flmada 20 PKK
militan›n›n kimyasal silahla öldürüldü¤ü iddia edildi.
PKK taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kimyasal gaz
bafll›kl› roketlere ait parçalar ile ölen militanlar›n
cesetlerinin PKK’nin elinde oldu¤u belirtildi.

PKK aç›klamas›na göre bir ma¤arada öldürülen PKK
militanlar›n›n adlar› flöyle: Aziz Tan›t, Ercan Ero¤lu,
Say›n Bayram, Hasan Bekir, Yusuf Turan, Vezir
Osman, Ömer Kamber, Abdurrahman Müze, Hamdi
Y›lmaz, Seyithan Algan, Rahime Arzu, Mizgin
Muhammed, Leyla ‹brahim Hüseyin, Selva Buzda¤,
Meysa fiaxa, Muhammed Aliko ve Velit Muhammed
Röflo.

Alman ZDF televizyonunda 27 Ekim günü yay›nlanan
bir haber program›nda fi›rnak’ta ölen PKK
militanlar›na karfl› kullan›lan kimyasal silahlar›n
Almanya taraf›ndan Türkiye’ye sat›ld›¤› iddia edildi.
Program editörü Hans Koberstein, ma¤arada elde
ettikleri mermi kovanlar›n› Münih Ludwig-Maximilian
Üniversitesi’nin Adli T›p Enstitüsü Laboratuar›’nda
incelettiklerini ve mermi kovanlar›nda CS olarak
tan›mlanan kimyasal gaz bulgular› saptand›¤›n›
kaydetti. Programda, kimyasal gaz›n 1995 y›l›nda
Alman “Buck” ve “Depyfag” firmalar› taraf›ndan
Alman Ekonomi Bakanl›¤›’n›n izniyle Türkiye’ye
sat›ld›¤› öne sürüldü. 

OHAL Bölge Valili¤i’nden yap›lan aç›klamaya göre,
haziran ay› bafl›nda güvenlik güçleri taraf›ndan
düzenlenen operasyonlar s›ras›nda, Hakkari’nin
Yüksekova ilçesi Hisar Yaylas› bölgesinde 6,
Tunceli’nin Çemiflgezek ilçesi Ulukale Köyü
bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 PKK militan›
öldürüldü. Çat›flmalar s›ras›nda 2 geçici köy korucusu
da öldü. 

Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Terazin köyü Maytepe
bölgesinde 10 Haziran gecesi ç›kan çat›flmada 7 PKK

militan› ile Astsubay Fikret Son ile Cuma Yayla ve
Emin Ar› adl› erler öldü.

PKK taraf›ndan yap›lan aç›klamada 25 Nisan-25
Haziran günleri aras›nda askerlerin toplam 102
operasyon düzenledi¤i, bu operasyonlara karfl›l›k
PKK’lilerin toplam 193 eylem gerçeklefltirdi¤i
bildirildi. PKK eylemlerinde 637 asker, 6 polis, 30
subay, 55 korucu, 4 ajan, 6 özel tim görevlisi, 2 M‹T
görevlisi, 1 baflkomiser olmak üzere toplam 765
güvenlik görevlisinin öldü¤ü ve 144 PKK militan›n›n
öldü¤ü ileri sürüldü.

TSK 3 Temmuz gününden itibaren Kuzey Irak’taki
PKK kamp ve mevzilerine karfl› kara harekat›na
bafllad›. Savafl uçaklar›n›n Sinaht ve Haftanin
bölgelerinde bulunan PKK kamplar›n›
bombalamas›n›n ard›ndan asker ve korucular›n
fi›rnak’›n Uludere ilçesi yak›nlar›nda bulunan Sari
Ziyaret, Ifl›kveren, Yemiflli ve Ortaba¤ bölgelerinden
Kuzey Irak’a girdi¤i belirtildi. Bir hafta süren harekatta
yaflanan çat›flmalar ve kay›plara iliflkin resmi bir
aç›klama yap›lmad›.

Batman’›n Sason ve Kozluk ile Diyarbak›r’›n Kulp
ilçesi aras›ndaki bölgede 18 A¤ustos günü harekat
bafllat›ld›. Harekat s›ras›nda 20 A¤ustos günü
Sason’un Evdika köyü yak›nlar›nda soyad›
ö¤renilemeyen Mehmet adl› korucu öldü.

Van’›n Gürp›nar ilçesi yak›nlar›nda 4 Eylül ç›kan
çat›flmada 15 PKK militan› ile Te¤men fi. Koray
Ako¤uz, Astsubay Murat Bafl, erler R›fat Körtürk, Ercan
Atalay, Levent Özçakmak, Ali Tekin ve Kaya Gönt
öldü¤ü iddia edildi. PKK taraf›ndan yap›lan
aç›klamada ise çat›flmada 20 asker ile 3 PKK
militan›n›n öldü¤ü ileri sürüldü. 

Askeri birlikler 27 Eylül günü Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) peflmergeleriyle birlikte Kuzey Irak’taki
PKK kamplar›na yönelik operasyon bafllatt›. Savafl
uçaklar›n›n da kat›ld›¤› operasyonlar›n PKK’nin
Haftanin Kamp›’nda yo¤unlaflt›¤› bildirildi. PKK
taraf›ndan yap›lan aç›klamada çat›flmalarda 15 asker
ile 2 PKK militan›n›n öldü¤ü ileri sürüldü. TSK ise
operasyonun sonuçlar› ile ilgili resmi bir aç›klama
yapmad›. 

OHAL Bölge Valili¤i, ekim ay› bafl›nda yapt›¤› bir
aç›klamada Bitlis’in Tatvan ilçesi Koçyata¤› Tepe
bölgesinde yaflanan çat›flmada 28 PKK’li ve bir askerin
öldü¤ünü ileri sürdü. Aç›klamada ayr›ca Batman’›n
Befliri ilçesi yak›nlar›nda 4, Tunceli merkeze ba¤l›
Gökçek köyü Samanl› mezras› bölgesinde 2, Van’›n
Gevafl ilçesi yak›nlar›nda da 2 olmak üzere toplam 8
PKK militan›n›n öldürüldü¤ü bildirildi.

Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri aras›ndaki Karuka
bölgesinde  7 Ekim günü çat›flma ç›kt›. Çat›flmada, 28
PKK militan› ile Astsubay Ferda Köro¤lu’nun öldü¤ü
bildirildi.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Kürt Sorunu ve PKK

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 45



Siirt’in Kurtalan ilçesine ba¤l› H›sh›s (Gözp›nar)
beldesi yak›nlar›nda 12 Kas›m günü ç›kan çat›flmada
10 PKK militan› öldü. 6’s› yaral› 14 PKK militan› da
yakaland›. 

OHAL Bölge Valili¤i Mardin’in Nusaybin ilçesi
yak›nlar›nda 23 ve 25 Kas›m günlerinde ç›kan
çat›flmalarda 17 PKK militan›n›n öldürüldü¤ünü iddia
etti. 

OHAL Bölge Valili¤i’nden 26 Aral›k günü yap›lan
aç›klamada TSK’ye ba¤l› birliklerin fi›rnak Merkez
Dereler bölgesinde düzenledi¤i harekat s›ras›nda
çat›flma ç›kt›¤› belirtildi. Çat›flmada 11 PKK’li ile 3
askerin öldü¤ü öne sürüldü.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Kürt Sorunu ve PKK

46 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Türkiye’de yaflam hakk›na yönelik ihlaller 1999
y›l›nda da sistematik olma özelli¤ini sürdürdü.
“Yarg›s›z infaz” uygulamalar›n›n devam etti¤i bu
dönemde “faili meçhul” siyasi cinayetlerdeki
azalmaya karfl›n daha önceki y›llardaki cinayetlerin
çözülmesi yönünde önemli bir ad›m at›lmad›. 1999
y›l›nda hükümet yetkililerinin ölüm cezas›n›n
kald›r›laca¤›na iliflkin aç›klamalar›na karfl›n buna
iliflkin herhangi bir yasal düzenleme yap›lmad›. 

a) Silah Kullanma Yetkisi, Polis ve Asker ‹ntiharlar› 

Kolluk güçlerinin e¤itim yetersizli¤i, ekonomik
nedenler, silah kullanma yetkisinin geniflli¤i gibi
gerekçelerle intiharlar›na 1999 y›l›nda da s›kça
rastland›. Asker intiharlar›nda ise bunu meslek olarak
seçenlerde de¤il, kanuni olarak askerlik yapanlarda
rastland›. Ancak bunlar›n büyük bir bölümü “intihar”
iddias› olarak kald› ve olaylar araflt›r›lamad›.

Örne¤in A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesinde askerlik yapan
Y›lmaz Bafl›büyük, 17 Mart günü flüpheli bir flekilde
öldü. Askeri yetkililer, Bafl›büyük’ün ölümü ile ilgili
olarak ailesine, “Y›lmaz Bafl›büyük 17 Mart gecesi
sarhofl olarak ko¤ufla girdi, elindeki silahla ko¤uflu
tarad› ve daha sonra kafas›n› duvara vurarak intihar
etti” fleklinde bir aç›klama yapt›lar. Siverek’te askerler
taraf›ndan topra¤a verilen Bafl›büyük, tüm giriflimlere
ra¤men ailesine gösterilmedi. Ancak ayn› gün akflam
saatlerinde, ailesi taraf›ndan mezardan ç›kar›lmas› ve
cesedin incelenmesi sonucu Y›lmaz Bafl›büyük’ün,
kafatas› ve gö¤sünün parçaland›¤› görüldü. Baba
Bafl›büyük olay›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, ölümle
ilgili kendisine herhangi bir rapor verilmedi¤ini
belirterek, olay›n “infaz” oldu¤unu söyledi.

6 Nisan günü de K›br›s’ta askerlik yapan 1972
do¤umlu ‹smail Günefl adl› askerin cesedi, “‹ntihar
etti” denilerek ailesine teslim edildi. Malatya Akçada¤
nüfusuna kay›tl› Günefl’in, kafas›na kurflun s›karak
intihar etti¤i aç›kland›. 

May›s ay›nda siyasi iltica baflvurusu yapt›¤›
Hollanda’n›n baflvurusunu reddetmesi üzerine
Türkiye’ye geliflinde askere al›nan Savafl Çiçek (22)
adl› gencin intihar etti¤i iddia edildi. Kars’›n Sar›kam›fl
ilçesinde askerlik yapan ve Tunceli do¤umlu Savafl
Çiçek’in 6 A¤ustos günü G-3 marka bir silahla kendini
vurdu¤u ileri sürüldü. Çiçek’in cenazesi 7 A¤ustos

günü ailesine teslim edildi. Kafas›n›n sol taraf›ndan
atefl ederek intihar etti¤i iddia edilen Çiçek’in
yak›nlar› bu flekilde intihar edilmesinin olanaks›z
oldu¤unu, olay›n bir “infaz” olmas›ndan
kuflkuland›klar›n› bildirdi.

Batman’›n Gercüfl ilçesi nüfusuna kay›tl› Serhat Biçer
(20), üç ayd›r askerlik yapt›¤› Ankara Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’ndan 7 A¤ustos günü çarfl› iznine ç›karak
firar etti. Ailesinin bulundu¤u Antalya’ya gelen ve Kürt
oldu¤u için askerde kendisine yo¤un bask› yap›ld›¤›n›,
iflkence ve haks›zl›klar karfl›s›nda dayanamayarak
kaçt›¤›n› anlatan Biçer, iki gün sonra 8 katl› bir
binadan atlayarak intihar etti. 

Ankara Gülhane Askeri T›p Akademesi’nde (GATA)
askerli¤inin dördüncü ay›n› yapan Süleyman Aksoy’un
(24) 12 Temmuz gecesi intihar etti¤i öne sürüldü.
Askerlik yapmamak için Almanya ve Hollanda’ya
s›¤›nma talebinde bulunan ancak baflvurular›
reddedilen Aksoy’un babas› Ali Aksoy, o¤lunun
herhangi bir sorunu olmad›¤›n› söyledi.

Mufl nüfusuna kay›tl› Mehmet Ruhi Emirkulu’nun
Dersim Hozat’a ba¤l› Bafl›büyük Jandarma
Karakolu’nda askerlik yaparken 22 A¤ustos günü
intihar etti¤i ileri sürüldü. Emirkulu’nun a¤abeyi Ferit
Emirkulu, Bafl›büyük Karakolu’ndan kardeflinin
“intihar” etti¤i yönünde aç›klama yap›ld›¤›n›
belirterek, kendisinin olay üzerine Dersim’e gitti¤ini
ancak verilen bilgilerin çeliflkilerle dolu oldu¤unu
söyledi. Emirkulu, olayla ilgili olarak, “Karakol’dan
‘kardeflin 08.00-10.00 nöbeti s›ras›nda intihar etti’
dediler. Kardeflim daha yeni askere gitmiflti. Onun
nöbet tutmas› söz konusu bile olamaz. Üstelik
kardeflime ait hiçbir eflyas›n› iade etmediler.” dedi.
Karakoldan yap›lan aç›klamaya göre, kardeflinin
üzerinde olay gecesi sadece haki bir fanila oldu¤unu
belirten Emirkulu, “Kardeflim, üstünde sadece fanila
oldu¤u halde nöbete nas›l ç›kar. Bir askerin bu flekilde
nöbete ç›kmas› mümkün de¤ildir” dedi. Emirkulu
ailesi, olaydaki çeliflkileri flöyle s›ralad›: “Kurflun
gö¤üs kafesinin sol taraf›ndan girip düz bir flekilde
s›rt›ndan ç›km›fl. Kendini G-3 uzun namlulu silah ile
vurdu¤u söyleniyor. Kendi kendini vursa menzil k›sa
oldu¤undan vücutta önemli bir barut izi b›rak›r ve
merminin yönü e¤ri olur. Oysa mermi, ön taraftan bir
dü¤me kadar iz b›rakm›fl durumda. Uzmanlar›n
anlat›m›na göre kurflun en az 100 metre uzaktan
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atefllenmifl. Kardeflimin eflyalar› neden bize verilmiyor.
Yetkililer, neden bizim cenazemize kat›lmak
istemediler. Neden Karakol Komutan›, umursamaz bir
edayla, ‘Otopsi raporu elime geçerse size gönderirim’
ifadesini kulland›.” 

Sivas Temeltepe Askeri Cezaevi’nde gardiyan asker
olarak, askerli¤ini yapan R›za Duvanhan’›n 17 Eylül
günü akflam nöbeti s›ras›nda intihar etti¤i iddia edildi.
Duvanhan’›n cenazesi tüm özel eflyalar› ile birlikte
aileye teslim edilirken, günü gününe tutu¤u
günlü¤ünün ise verilmedi¤i bildirildi. Duvanhan’›n,
intihardan önce birkaç defa evini arayarak, “Burada
bulunan baflçavufl, tutuklulara iflkence yapmam için
bask› yap›yor. Ben ise bunu yapamayaca¤›m›
söylüyorum. Durumum hiç iyi de¤il, ne yapaca¤›m›
bilemiyorum” dedi¤i ö¤renildi.

Türkiye’de intihar olaylar›nda son y›llarda önemli bir
art›fl göze çarparken, yap›lan bir araflt›rma en çok
intihar eden meslek grubunun polisler oldu¤unu
ortaya koydu. 1999 y›l› içinde polislerin psikolojik
sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görevli 13 bin Emniyet çal›flan›na
“psikiyatrik dan›flma seminerleri” verilmeye baflland›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü verilerine göre, 1999’un ilk
alt› ay›nda 12 polis memuru, 1995-1999 tarihleri
aras›nda ise 126 polis intihar etti. T‹HV’in kamuoyuna
yans›yan polis intiharlar› ile ilgili olarak
belirlemelerine göre ise, 1999 y›l›nda 12 polis
memuru intihar etti. Baz› olaylarda da, polis
memurlar› yak›nlar›n› ya da tan›d›klar›n› öldürdükten
sonra intihar etti. 

15 Ocak günü Bayrampafla Orta Mahallesi fiirin Sokak
11/2 numarada oturan emekli polis memuru Muzaffer
Do¤an (55), odas›ndaki pencere kancalar›na kendisini
ayakkab› ba¤›yla asarak intihar etti

19 Ocak günü Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
Yüre¤ir ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polis
memuru Nusret Ayd›n, aralar›nda fliddetli geçimsizlik
bulundu¤u iddia edilen efli Ayfle Ayd›n (32) ile
tart›flt›ktan sonra silah›n› çekerek, efli ve çocuklar›
Ersin ( 11 ) ile Erhan’› (7) vurduktan sonra intihar etti.
Olaydan sadece Erhan Yi¤it yaral› olarak kurtuldu.

25 Ocak günü Bursa’da emekli  Emniyet Müdürü
Cemal  Akduygu, evinde tabancas›yla intihar etti.

9 fiubat akflam› Edirne Emniyet Müdürlü¤ü’nde stajyer
olarak görev yapan Komiser Yard›mc›s› Engin
Erdo¤an’›n sevgilisi Gonca Onal, Erdo¤an ile birlikte
iken yaflam›n› yitirdi. Görgü tan›¤› olmayan olay›n
ard›ndan Erdo¤an, Onal’›n kendi silah›n› alarak intihar
etti¤ini iddia etti. 

Antalya’da görevli polis fienol Buldu, 4 Mart günü
gitti¤i markette keyfi bir flekilde silah› ile oynarken
silah›n›n atefl almas› sonucu Zekeriya fieho¤lu’nu
öldürdü.

‹stanbul Ba¤c›lar ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli

polis memuru Bayram Badem (37), 4 Nisan günü
tabancas›yla intihar etti.

Ankara Çevik Kuvvet fiube Müdürlü¤ü’nde görevli
Nurettin Kurt adl› polis memuru, 8 May›s günü
‹stanbul’da niflanl›s› Esma Kibar’› vurduktan sonra
intihar etti. 

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan  yaz›l›
aç›klamaya göre, 17 Haziran günü Ankara Çevik
Kuvvet fiube Müdürlü¤ü’nde görevli olan Erkan
Günayd›n arkadafllar› ile tart›flt›ktan sonra intihar etti.
Günayd›n’›n 9 Haziran günü 10 gün rapor ald›¤›
ö¤renildi.

5 Temmuz günü ‹stanbul Befliktafl’ta görevli polis
memuru silah›n›n atefl almas› sonucu bafl›ndan
yaralanarak öldü. 

‹stanbul Narkotik fiube Müdürlü¤ü’ne atanan Komiser
Yard›mc›s› Erdinç Koymakç›, 14 Temmuz günü kald›¤›
otel odas›nda intihar etti. 

17 Temmuz günü Amasya Garnizon Komutanl›¤›’nda
görevli Uzman Çavufl Bülent Demirtafl, Ukrayna as›ll›
Valentina Kovalenko’yla kald›¤› otel odas›nda
Kovalenko’yu vurduktan sonra intihar etti.

Ankara Keçiören Merkez Karakolu’nda görevli polis
memuru Murat Ülker, 22 Temmuz günü ayn›
karakolda görevli olan Grup Amiri Komiser Mehmet
Ali Özbek ile polis memurlar› Gazi K›l›çarslan ve Fuat
Ar›k’› vurdu. Özbek, olay›n ard›ndan öldü.

Mardin Nusaybin’de 1992 y›l›nda girdi¤i çat›flmadan
sonra boynundan afla¤›s› felç olan emekli polis
memuru Adem fiimflek 12 Temmuz günü intihar etti.
1996 y›l›nda malülen emekli edilen fiimflek’in
emeklili¤i görev malüliyeti yerine adilen maluliyet
say›ld›¤› için sorunlar yaflad›¤› bildirildi.

8 A¤ustos günü Konya Feridiye Polis Karakolu’nda
görevli 13 y›ll›k polis memuru Mehmet Cengiz, efli
Hülya ve çocuklar› Faruk ile Mustafa Akif’i
öldürdükten sonra ayn› silahla bafl›na atefl ederek
intihar etti. 

16 Eylül günü Eskiflehir’de görevli Ali Kaplan adl› polis
memuru, çal›flt›¤› karakolun karfl›s›nda intihar etti.

‹zmir Hassas Bölgeleri Koruma Müdürlü¤ü’nde görevli
polis memuru Erol Ersar›, 8 Kas›m günü evinde
tabancas›yla intihar etti. Ersar›’n›n 17 A¤ustos
depreminde Adapazar›’nda oturan, ablas›, enifltesi ve
ye¤eniyle birlikte dokuz yak›n›n› kaybetti¤i ö¤renildi.

Edirne’nin Yolustü köyünde kas›m ay› içinde askerden
döndükten iki hafta sonra evlenen Erdinç Güven,
evlendi¤i gece efli ile birlikte MKE yap›m› el
bombas›n›n patlamas› sonucu öldü.

8 Aral›k günü Erzurum’da emekli polis Hikmet
Ar›c›o¤lu, aile üyeleri ile tart›flmas›n›n ard›ndan
silah›n› çekerek, kardefli Mustafa ve üvey annesi
Nuran Ar›c›o¤lu’nu öldürdü, babas› Mehmet, ye¤eni
Ali ‹hsan ve gelini Ifl›k Ar›c›o¤lu’nu da yaralad›.
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Önceki y›llarda oldu¤u gibi hükümet yetkililerinin
ölüm cezas›n›n kald›r›laca¤›na iliflkin aç›klamalar›na
karfl›n bu konuda herhangi bir yasal düzenleme  y›l
içinde de gerçeklefltirilmedi. Uzun süre tart›fl›lmas›na
karfl›n ölüm cezas› 1999 y›l›nda da kald›r›lmad›. PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesinin
ard›ndan ölüm cezas› tart›flmalar› Öcalan’›n ölüm
cezas› istemi ile yarg›lanmas› nedeniyle artt›.
Uluslararas› kamuoyunun Türkiye’de ölüm cezas›n›n
kald›r›lmas› yönündeki bask›lar›na ra¤men Türkiye, ilk
maddesinde “Ölüm cezas› kald›r›lm›flt›r. Hiç kimse bu
cezaya çarpt›r›lamaz ve idam edilemez” hükmü
yeralan Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin
Ek 6 No’lu Protokolünü bu dönemde de imzalamad›.

18-19 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lan Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T) toplant›s›
öncesinde Uluslararas› Af Örgütü, Uluslararas› ‹nsan
Haklar› Federasyonu, Human Rights Watch’un da
bulundu¤u 28 sivil toplum örgütü taraf›ndan
haz›rlanan deklarasyonda, AG‹T ülkelerine, “Ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas› hedefi, AG‹T bölgesinde 2000
y›l›nda baflar›lmal›d›r. Bu hedefin baflar›lmas›na iliflkin
bir rapor ‘2001 AG‹T Uygulama Toplant›s›’na rapor
edilmelidir. Ölüm cezas›n›n halen geçerli oldu¤u
AG‹T devletleri, ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›na kadar,
infazlar› durdurduklar›n› bu zirvede ilan etmelidir”
ça¤r›s› yap›ld›.

A‹HM, Öcalan hakk›ndaki ölüm cezas›n›n kas›m
ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onanmas›n›n ard›ndan
Öcalan’›n avukatlar› taraf›ndan yap›lan ihtiyati tedbir
baflvurusunu 30 Kas›m günü de¤erlendirdi. Mahkeme,
“ihtiyati tedbir” karar› alarak, Türk Hükümeti’nden
A‹HM’deki yarg›laman›n sonuna kadar cezan›n infaz
edilmemesi yolunda etkili önlemler al›nmas›n› istedi. 

Uluslararas› Af Örgütü TBMM’ye Öcalan’›n ölüm
cezas›n›n onaylanmamas› ça¤r›s› yapt›. Af
Örgütü’nden yap›lan aç›klamada, cezan›n infaz
edilmesinin 1984 y›l›ndan bu yana Türkiye’de ölüm
cezas› ile ilgili moratoryumu sona erdirece¤ine dikkat
çekildi.

15 Aral›k günü Helsinki Zirvesi sonuçlar›n›n
de¤erlendirildi¤i Avrupa Parlamentosu  toplant›s›nda
kabul edilen kararda da, Türkiye ile ilgili olarak,
“Türkiye’ye adayl›k statüsü verilmesi, umut ediyoruz
ki bu ülkedeki demokrasi, hukuk devleti, insan haklar›
ile ilgili gerekli reformlar›n yap›lmas›na yol açacakt›r.
Türk Meclisi’ne idam cezas›n› derhal kald›rmas› için
ça¤r›da bulunuyoruz” denildi. 

Baflbakan Bülent Ecevit de partisinin TBMM
Grubu’nda yapt›¤› konuflmada, ölüm cezas›n›n
kald›r›lmas›n›n sadece AB aç›s›ndan de¤il, zincirleme
suç odaklar›n›n ortaya ç›kart›lmas› aç›s›ndan da

gerekli oldu¤unu söyledi. “Karanl›k ifllere, cinayetlere
kar›flm›fl” kiflilerin yurtd›fl›nda yakaland›¤›n› ancak
bunlar›n Türkiye’ye ölüm cezas›n›n kald›r›lmam›fl
olmas› nedeniyle ya gönderilmedi¤ini ya da koflullu
olarak gönderildi¤ini belirtti. 

Bu arada ‹HD taraf›ndan ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›
için yürütülen kampanyada toplanan 600 bine yak›n
imza, 17 Aral›k günü TBMM Baflkanl›¤›’na sunuldu. 

Türk Ceza Yasas›, Askeri Ceza Yasas›, Kaçakç›l›¤›n
Men ve Takibi Hakk›nda Yasa ve Orman Yasas› olmak
üzere, Türkiye’de 4 ayr› yasan›n 41 maddesinde ölüm
cezas› öngörülüyor. 1999 y›l› içinde TCY’nin “ülke
topraklar›ndan bir k›sm›n› devlet idaresinden
ay›rmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunma”
suçunu düzenleyen125. maddesi uyar›nca 332 dava
aç›ld›. Bu davalarda 11-14 yafl grubunda 14 erkek,
15-17 yafl grubunda 21 erkek, 4 kad›n olmak üzere
toplam 1001’i erkek, 38’i kad›n 1039 kifli yarg›land›.
TCY’nin “anayasal düzeni cebren de¤ifltirmeye
teflebbüs”suçunu düzenleyen 146. maddesi uyar›nca
aç›lan 78 davada 15-17 yafl grubunda 9 erkek olmak
üzere toplam 246’s› erkek 67’si kad›n 313 kifli
yarg›land›. 99 y›l›nda “adam öldürmeye teflebbüs”
suçunu düzenleyen TCY’nin 450. maddesinden aç›lan
dava say›s›nda önemli bir art›fl görüldü. Bu dönemde
aç›lan 523 davada 11-14 yafl grubunda 4’ü erkek, bir
kad›n, 15-17 yafl grubunda 30’u erkek, 6’s› kad›n
olmak üzere toplam 843 kifli yarg›land›.

Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir
k›sm›n› Devlet idaresinden ay›rmaya yönelik
eylemlerde bulunmak suçundan TCY’nin 125’inci
maddeleri gere¤ince ölüm cezas›na ve ayr›ca ömür
boyu hapis cezas›na çarpt›r›lan Mehmet Y›ld›r›m’›n
tezkeresi, 26 Ekim günü Baflbakanl›¤a iade edildi. 

Mehmet Nuri Özen ve Hasan Aflk›n hakk›nda TCY’nin
125’inci maddesi gere¤ince ölüm cezas› verilmesine
iliflkin tezkere de 5 Ekim günü Baflbakanl›¤a iade
edildi.  

Yarg›tay’da Görüflülen Dosyalar

-Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, ocak ay› bafl›nda 2 Temmuz
1993 tarihinde 37 kiflinin ölümüyle sonuçlanan S›vas
katliam› davas›nda idam cezalar›na mahkum edilen
33 san›k hakk›ndaki karar› usul eksiklikleri nedeniyle
bozdu. Bu san›klar›n adlar› flöyle: Muhsin Erbafl,
Harun Gülbafl, Bekir Ç›nar, Erol Sar›kaya, Mevlüt
Atalay, Ahmet Turan K›l›ç, Kenan Kale, Harun Y›ld›z,
Zafer Yelok, Yunis Karatafl, Halil ‹brahim Düzbiçer,
Ömer Faruk Gez, Ali Kurt, Ahmet Oflaz, Ekrem Kurt,
Erkan Çetintafl, Faruk Sar›kaya, Hayrettin Gül, Harun
Kavak, Süleyman Toksun, Hayrettin Ye¤in, Adem
Kozu, Mehmet Y›lmaz, Mustafa U¤ur Yarafl, Faruk
Belkavli, Ömer Demir, Alim Özhan, ‹brahim Duran,
Etem Ceylan, Vahit Kaynar ve Turan Kaya. Daire, usul
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TBMM’DE BEKLEYEN DOSYALAR

Seyfettin UZUND‹Z Gasp, Adam öldürmek ve 6136 say›l› yasaya ayk›r› hareket etmek.

Bekir GED‹K Kasten adam öldürmek

Nizamettin ÖZO⁄LU Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› devletin idaresinden ay›rmaya 
yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunmak 

Yakup KARACA ‹flledi¤i gasp suçunun delil ve emarelerini ortadan kald›rmak ve kendisini cezadan kurtarmak 
maksad› ile adam öldürmek ve geceleyin mesken masuniyetini ihlal etmek, TCY 450/9, 497/1 
ve 193/2 

Mehmet Sait DAYAN Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› devletin idaresinden ay›rmaya 
matuf eylemlerde bulunmak 

Halil YILDIRIM Taammüden iki kifliyi öldürmek, kasten adam öldürmek ve kardeflini öldürmek

Taner KELEfiO⁄LU Emniyeti suistimal suçunu gizlemek için üç kifliyi taammüden öldürmek ve kasten adam 
öldürmek.

Sinan ‹Y‹T Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› devletin idaresinden ay›rmaya 
matuf eylemlerde bulunmak TCY 125, 31, 33 ve 40

Ali Osman KÖSE 
Rabbena HANEDAR 
Hasan fiAH‹NGÖZ 
Ali NAZ‹K T.C. Anayasas›’n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› ta¤yir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 

teflekkül etmifl TBMM’ye iskata  veya vazifesini yapmaktan men’e cebren teflebbüs  TCY 
146/1, 31, 33

Murat KATRA⁄ Adam öldürmek, adam öldürmeye teflebbüs, gasp ve h›rs›zl›k. TCY 450/7, 4, 1,  59/1-2, 497/1-2

‹smail ÖZDEM‹R Kasten adam öldürmek, adam öldürmeye tam teflebbüs, silahl› gasp ve 6136 say›l› kanuna 
muhalefet.  TCY 495/1,  497/1,  450/9,  62,  448, 51/1

Coflkun ÖZTÜRK Taammüden ve iflkenceyle üç kifliyi öldürmek ve suç delillerini gizlemek TCY 450/7,  450/9

Hasip Mehmet ATAY Irza geçip k›zl›k bozma ve adam öldürmek

Mehmet ARI 
Ekrem GÖKÇE Canavarca hisle birden fazla kimseyi taammüden öldürmek. TCY450/7-9

Kadir fiAH‹N 
Mürsel G‹RG‹N Asli maddi ifltirak halinde silahl› gasp, asli maddi ifltirak halinde nitelikli adam öldürme ve bu 

öldürme suçuna fer’i flekilde ifltirak TCY 479/2, 522/1, 81/2, 31, 33, 450/9

Selmani ÖZCAN Anayasal düzeni silah zoruyla y›kmaya cebren teflebbüs TCY 146/1, 31, 33, 36, 40

Aziz VARKAN 
Nadir fiENOL Taammüden kan gütme saikiyle birden fazla kifliyi öldürmek ve 6136 say›l› kanuna muhalefet 

TCY 450/4-10

Halil GÜNEfi Görevli memuru öldürmek TCY 450/11, 31, 33, 36, 40

Erol ÖZBOLAT Memuru görevinden dolay› ve ideolojik amaçla tasarlayarak öldürmek ve anayasal düzeni 
y›kmak için kurulan silahl› çete mensubu olmak. TCY 146/1, 31, 33, 40

Celal ATALAY 
Birsen GÜNGÖREN Adam öldürmek ve gasp TCY 498, 522, 64/1, 495/1, 450/9, 71, 77

Yaflar AKAN 
Cüneyt ERENGÜL Baflka bir suçu gizlemek için adam öldürmek TCY 64/1, 450/9



eksikli¤i olarak, san›klar›n “nüfus cüzdanlar›ndaki
mühürlerin okunmamas› ve soyadlar›ndaki çeliflkiyi”
gösterdi. 

-28 Nisan 1995 günü ‹stanbul’da Gülcan Akgündüz
adl› kad›n› öldürdü¤ü gerekçesiyle Ça¤atay Çelikel
hakk›nda Bak›rköy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
verilen ölüm cezas› Yarg›tay taraf›ndan
onand›.Ça¤atay Çelikel hakk›ndaki dosya TBMM’ye
gönderildi. 

-Yarg›tay, “PKK üyesi olduklar›” iddias›yla Ethem
Karahan, Abdullah Baflka, Ethem Karakol, Abdülgani
Onat ve Tacettin Turan adl› kiflilere Diyarbak›r DGM

taraf›ndan verilen ölüm cezas›n› may›s ay› içinde
bozdu.

Sonuçlanan Davalar

-1997 y›l›nda Adana’da Nuray Karabulut adl› kad›n›
öldürdü¤ü gerekçesiyle yarg›lanan Hilmi Yafll›, ikinci
kez ölüm cezas›na mahkum edildi. Adana 1. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 1 Mart günü görülen
duruflmada, mahkeme heyeti ilk karar›nda direndi ve
yeniden ölüm cezas› verdi. Hilmi Yafll›, 4 Haziran
1998 tarihinde sonuçlanan davada da ölüm cezas›na
mahkum olmufl, ancak karar Yarg›tay taraf›ndan
bozulmufltu.
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Adil ‹NANDI Birden çok adam öldürmek TCY 450/5, 31, 33, 40

Mehmet PESC‹ Taammüden adam öldürmek TCY 450/4

‹brahim ÇINAR Al›koymak, ›rza geçmek ve suç delillerini ortadan kald›rmak için öldürmek TCY 450/9, 
414/2, 80, 418/2, 430

Cemal ÇAKMAK Ülkede mevcut anayasal düzeni silah zoruyla y›karak yerine Marksist-Leninist ilkeye dayal› 
bir rejim getirmeyi amaçlayan, silahl› çete niteli¤indeki TKP-ML/T‹KKO örgütünün amac› 
do¤rultusunda adam öldürmek  TCY 146/1

Kemal GÖM‹ Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n› cebren ilgaya teflebbüs TCY 146/1

Burhanettin DUMAN Adam öldürmek ve gasp TCY 450/9, 479/1, 31, 33

Aslan KAYA Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› devletin idaresinden ay›rmaya 
yönelik silahl› eylemde bulunmak TCY 125

Ali AZAKLI 
Mustafa NAMLI Taammüden ve canavarca bir his zevki ve iflkence ile adam öldürme ve geceleyin silahl› 

gasp TCY 450/9, 64/1, 497/1, 522/1

Ali SEZG‹N Di¤er bir suçu haz›rlamak ve kolaylaflt›rmak için adam öldürmek ve silahl› gasp TCY 450/7, 
497/1, 522, 81/2-3

Ça¤atay ÇEL‹KEL Adam öldürmek ve gasp TCY 450/4-7, 495/1

Abdurrahim AKALP Yasad›fl› PKK terör örgütü üyesi olmak ve örgüt amac› do¤rultusunda eylemlere kat›lmak TCY 125
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matuf eylemlerde bulunmak ve yasa d›fl› PKK örgütünün sair efrad› olmak TCY 125

Mehmet BABÜR Silahla fiilen taarruz sonucu üstünün ölümüne neden olmak ACK (Askeri Ceza Kanunu) 91/4

Zekeriya AYDIN Irza tasaddi suçunu gizlemek için adam öldürmek TCY 450/9



-Sivas’ta 29 Ekim 1996 tarihindeki intihar sald›r›s›n›
gerçeklefltiren 3 PKK’liden biri oldu¤u iddias›yla
yarg›lanan Hasan Ateflçi, 16 Nisan günü Erzurum
DGM taraf›ndan ölüm cezas›na çarpt›r›ld›. Eylemde,
Güler Otafl ve Hac› Can adl› PKK’lilerle birlikte polis
memurlar› Rüstem Demirbafl, Ali Yüce ve Adem Tut
ile Osman Polat adl› kifliler yaflam›n› yitirmiflti.

-Diyarbak›r DGM’de yarg›lanan PKK’nin eski üst
düzey yöneticilerinden fiemdin Sak›k ile kardefli Arif
Sak›k, 20 May›s günü yap›lan duruflmada, ölüm
cezas›na mahkum oldular. Duruflmada son sözü
sorulan fiemdin Sak›k, “PKK ile görüfl ayr›l›¤›n›n 1993
y›l›nda bafllad›¤›n›” belirttikten sonra PKK’nin silahl›
mücadelesine karfl› oldu¤unu söyledi. K›sa bir aradan
sonra karar› aç›klayan DGM, fiemdin Sak›k ve Arif
Sak›k’›n, TCY’nin “ülkeyi bölmeye kalk›flma” suçuna
iliflkin 125. maddesi uyar›nca oybirli¤iyle ölüm
cezas›na mahkum edildi¤ini aç›klad›. DGM heyeti
“san›¤›n örgüt içindeki konumu, eylemlerinin
yo¤unlu¤u ve vehameti” gerekçesiyle cezada indirim
uygulamad›. Bir süre önce, PKK lideri Abdullah
Öcalan aleyhine tan›kl›k yapabilece¤ini belirterek
DGM’ye baflvuran fiemdin Sak›k, PKK’nin çok say›da
eylemini yönetmek ve kat›lmakla suçlan›yordu ve
yarg› sürecinde avukatlar›n› azletmiflti. 

-‹stanbul DGM’de “PKK ad›na para toplad›¤›”
iddias›yla yarg›lanan Mehmet Güzel adl› kifli 2
Haziran günü yap›lan duruflmada, TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca ölüm cezas›na mahkum edildi. 

-8 Ekim 1978 tarihinde Ankara’n›n Bahçelievler
semtinde Türkiye ‹flçi Partisi (T‹P) üyesi Serdar Alten,
Latif Can, Salih Gevence, Faruk Ercan, Efraim Ezgin,
Osman Nuri Uzunlar ve Hürcan Gürses’in
öldürülmesi nedeniyle aç›lan dava 1 Kas›m günü
Ankara 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›. 19
y›l arand›ktan sonra 10 Nisan günü ‹zmir
Kufladas›’nda yakalanan Ünal Osmana¤ao¤lu
savunmas›nda, “katliam davas›ndan yarg›lanman›n
ruhunu derinden yaralad›¤›n›” söyledi. San›k
avukatlar›n›n savunmalar›ndan sonra karar›n›
aç›klayan Mahkeme Baflkan› Mehmet Koçak, Ünal
Osmana¤ao¤lu ve 1995 y›l› sonlar›nda yakalanan
Bünyamin Adanal›’n›n, yedifler kez ölüm cezas›na
mahkum edildi¤ini ve cezalar›n ayr› ayr› infaz
edilmesine karar verildi¤ini aç›klad›. Mahkeme, 1990
y›l› sonlar›nda Türkiye’ye girerken yakalanan ve bir
süre tutuklu kalmas›n›n ard›ndan ortadan kaybolan
Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürflat Poyraz hakk›ndaki
dosyalar› ise ay›rd›. 3 Kas›m 1996 tarihinde
Susurluk’ta meydana gelen kazada ölen Abdullah
Çatl› hakk›ndaki dava ise düfltü. 

Y›l ‹çinde Ölüm Cezas› ‹stemiyle Aç›lan Davalar

-Ankara DGM Savc›l›¤›, 1998 y›l›n›n aral›k ay›
sonunda açt›¤› davada, gazeteci-yazar U¤ur
Mumcu’nun öldürülmesi nedeniyle Abdullah Argun
Çetin hakk›nda TCY’nin 450/4, 65/3 ve 313.
maddeleri uyar›nca ölüm cezas› istedi. 

-‹stanbul Eminönü’ndeki M›s›r Çarfl›s›’nda 9 Temmuz
1998 tarihinde 7 kiflinin ölümü, 127 kiflinin
yaralanmas›yla sonuçlanan patlama nedeniyle
‹stanbul DGM taraf›ndan 1998 y›l›n›n aral›k ay›
sonunda 15 san›k hakk›nda dava açt›. San›klardan
P›nar Selek, Abdülmecit Öztürk, Alaattin Ö¤et, Kübra
Sevgi ve ‹sa Kaya hakk›nda TCY’nin 125. maddesi
uyar›nca ölüm cezas›, di¤er 10 san›¤›n ise 3 y›lla 31
y›l aras›nda de¤iflen hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi

-Siyasi s›¤›nma talebi ile ‹talya’da bulunan PKK lideri
Abdullah Öcalan ve baz› PKK yöneticileri hakk›nda
Med TV’de yapt›klar› konuflmalarda “vatana ihanet
ettikleri, devletin egemenli¤ine karfl› suç iflledikleri”
iddias›yla TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
istemiyle 5 Ocak günü Diyarbak›r DGM taraf›ndan
dava aç›ld›. Ölüm cezas› istemiyle haklar›nda dava
aç›lan PKK yöneticilerinden baz›lar›n›n isimleri flöyle:
Kani Y›lmaz, Ali Haydar Kaytan, Abdurrahman
Çad›rc›, Sakine Polat.

-‹stanbul’da Fatih Belediyesi eski Baflkan› Saadettin
Tantan’a suikast girifliminde bulunduklar› ve
“Devrimci Halk Kurtulufl Partisi/Cephesi (DHKP/C)
üyesi olduklar›” iddias›yla tutuklanan Veli Dikme ve
Fikret Kara hakk›nda 13 Ocak günü ‹stanbul DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›.

-13 Ocak günü ‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 4 Ocak günü
tutuklanan radikal ‹slamc› ‹BDA-C örgütünün lideri
oldu¤u iddia edilen Salih Mirzabeyo¤lu (Salih R›za
Erdifl) hakk›nda ölüm cezas› istemiyle TCY’nin 146/1.
maddesi uyar›nca dava açt›. ‹ddianamede, Salih
Mirzabeyo¤lu ve Saadettin Ustaosmano¤lu, Mehmet
Faz›l Aslantürk’ün “yasad›fl› örgüte üye olduklar›”
iddias›yla TCY’nin 168/2. maddesi uyar›nca, Hüsnü
Göktafl’›n ise “örgüte yard›m yatakl›k etti¤i” iddias›yla
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
istendi.

-14 Ocak günü ‹stanbul DGM’de 4 Ekim 1998
tarihinde ‹stanbul Ümraniye’de anaokulu ö¤retmeni
Serpil Yeflilyurt’un tecavüz edilerek öldürülmesi ve
annesi Han›m Yeflilyurt’un da a¤›r flekilde yaralanmas›
suçlamas›yla tutuklanan Serdar Kaçmaz (18) ile ‹smail
Çolak (18), ‹.A. (17) ve S.T. (14) hakk›nda ölüm cezas›
istemi ile dava aç›ld›.

-5 Ocak günü Hüseyin Akbafl adl› kifliyi öldükleri
gerekçesiyle Kürflat K›yak ve Selami Sayg› hakk›nda
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan mart ay›
bafllar›nda ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›.

-Ankara DGM Savc›l›¤›, Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan kapat›lan Refah Partisi (RP) Genel Baflkan›
Necmettin Erbakan ile RP, Milli Gençlik Vakf› (MGV)
ve Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD)
yöneticileri hakk›nda mart ay› içinde dava açt›.
San›klar›n “din temeline dayal› bir devlet kurmak için
çal›flt›klar›” ileri sürülen iddianamede, Necmettin
Erbakan’›n, baflbakanl›¤› döneminde “Kürtçü ‹slamc›
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örgütlerle temasa geçti¤i” öne sürüldü. ‹ddianamede
Abdullah Öcalan’›n 22 fiubat 1999 tarihli savc›l›k
ifadesinde Erbakan hakk›nda “Necmettin Erbakan
1996 y›l›nda baflbakan olduktan sonra Suriye’de
devletin yak›n adam› olan A¤a kod adl› Mervan Zerti
ve Suriye’de bulunan benim adam›m Delil kod
vas›tas›yla bana mesaj gönderdi. Bu mesajda,
Güneydo¤u’ya ekonomik, siyasi, kültürel aç›l›mlar
yapacaklar›n›, bunun için bar›fl sa¤lanmas› ve ateflkes
ilan›n› istiyordu. Ben de kendisine ayn› flah›slar
vas›tas›yla mektup gönderdim. Önerisini olumlu
buldu¤umu, kabul etti¤imi bildirdim.” dedi¤i
bildirildi. ‹ddianamede, “fleriatç› militanlar yetifltiren
kurumlar” oldu¤u gerekçesiyle MGV ve MÜS‹AD’›n
da kapat›lmas› istendi. ‹ddianamede, RP eski Genel
Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Tekdal ile eski
milletvekilleri fievki Y›lmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve
‹brahim Halil Çelik hakk›nda, Türk Ceza Yasas›’n›n
146. maddesi uyar›nca ölüm cezas› istendi.

-”PKK üyesi olduklar› ve intihar sald›r›s› düzenlemeyi
planlad›klar›” iddia edilen Adem Nikbay ve Necip
Kurtcebe adl› kifliler hakk›nda 25 Ocak günü ölüm
cezas› istemiyle dava aç›ld›.

-Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›, “PKK üyesi olduklar›”
iddias›yla Fethi Demir, Firaz Turgan, Fatma Engin,
Sevgi Demir ve Ümran Turan adl› kifliler hakk›nda 25
Mart günü TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istemiyle dava açt›. 

-‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 13 Mart günü ‹stanbul
Göztepe’de Mavi Çarfl› adl› ifl merkezine molotof
kokteyli atarak 13 kiflinin ölümüne neden oldu¤u
iddia edilen Metin Yamalak adl› kifli hakk›nda 6 Nisan
günü, daha sonra yakalanan Ergin Atabay, Abdullah
Günay ve Azime Ifl›k adl› kifliler hakk›nda ise 30
Nisan günü ölüm cezas› istemiyle dava açt›. 

-Ankara DGM Savc›l›¤›, Çank›r›’da 5 Mart günü
Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombal› sald›r›y›
düzenledikleri iddias›yla tutuklanan Kemal Ertürk,
Lale Aç›k, Nihat Konak ve Bülent Ertürk hakk›nda
nisan ay› sonunda TCY’nin 146. maddesi uyar›nca
“ölüm cezas› istemiyle” dava açt›. ‹ddianamede fiener
Kökten, Özgür Deniz Demirdifl, Sevinç Güden,
Selahattin Yurdaer, Murat Demirdifl, Turan Aç›k ve
Arap Deniz hakk›nda da “örgüt üyesi olduklar›”
iddias›yla 15 y›lla 22 y›l 6’flar ay aras›nda hapis cezas›
istendi.

-Kartal Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹stanbul Kartal Endüstri
Meslek Lisesi’nde Hüseyin A¤›rman adl› ö¤retmeni
öldüren, fiebnem Serttafl adl› ö¤renciyi de a¤›r
yaralayan Murat Kurt adl› ö¤renci hakk›nda 15 May›s
günü ölüm cezas› istemiyle dava açt›.

-Malatya DGM Savc›l›¤›, Malatya ‹nönü
Üniversitesi’nin baflörtülü ö¤rencilerin okula
al›nmamas›na iliflkin genelgesi üzerine 7 May›s günü
yap›lan gösteri ve ard›ndan düzenlenen
operasyonlarda gözalt›na al›nan 43’ü tutuklu 75 kifli

hakk›nda 31 May›s günü dava açt›. DGM Savc›l›¤›’n›n
iddianamesinde 51 san›k hakk›nda “anayasal düzeni
zorla de¤ifltirmeye kalk›flt›klar›” iddias›yla TCY’nin
146. maddesi uyar›nca ölüm cezas›, 24’ü hakk›nda da
5 y›lla 15 y›l aras›nda hapis cezas› istendi. 

-Diyarbak›r DGM taraf›ndan fi›rnak’›n Uludere
‹lçesi’ne ba¤l› Ball› Köyü’nde görev yapan Cemil
Kay›c›, Mehmet Kaya, Muhsin Kayar, Abdullah
Y›ld›r›m, Ahmet Kayar, Lezgin Kayar ve Mehmet Var›fl
adl› korucular hakk›nda “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla TCY’nin 125. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
istemi ile dava aç›ld›. 

-‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 18 Haziran günü “Türkiye
‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu (T‹KKO) üyesi olduklar›”
ileri sürülen 12 kifli hakk›nda dava açt›. ‹ddianamede,
Binnaz Demirbafl, Cem Demirbafl ve Haydar Ceylan
adl› san›klar›n ölüm cezas›na mahkum edilmesi
istendi. 

-Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesini protesto
amac›yla ‹stanbul’daki Atrium adl› ifl merkezinin
otopark›na bomba yerlefltirdi¤i iddia edilen Hakim
Yavafl ve itirafç› Abbas Dal adl› kiflilerin
yarg›lanmas›na 29 Haziran günü ‹stanbul DGM’de
baflland›. Ölüm cezas›na mahkum edilmesi istenen
Hakim Yavafl, 21 Mart günü gözalt›na al›nm›flt›.

-Bursa’da, Mert Güven adl› kifli hakk›nda babas› Erhan
Güven ve annesi Mine Güven’i, Balat orman›nda para
karfl›l›¤›nda öldürttü¤ü iddias›yla TCY’nin 448., 449.
ve 450. maddeleri uyar›nca “taammüden adam
öldürmek” suçundan 30 Haziran günü ölüm cezas›
istemiyle dava aç›ld›. 

-Yarg›tay’›n ocak ay›ndaki bozma karar›n›n ard›ndan
S›vas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 kiflinin
öldürülmesi nedeniyle aç›lan davaya 16 Temmuz
günü Ankara DGM’de devam edildi. Duruflmada esas
hakk›ndaki görüflünü aç›klayan DGM Savc›l›¤›, 33
san›k hakk›nda TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istedi. Savc›l›k, 1 san›¤›n 15 y›ldan, 4 san›¤›n
20 y›ldan az olmamak üzere hapis cezas›na mahkum
edilmesini, 11 san›¤a 7 y›l 6 ayla 22 y›l 6 ay aras›nda,
bir san›¤a da 2 y›l 6 ayla 15 y›l aras›nda hapis cezas›
verilmesini istedi. 

-‹stanbul Küçükçekmece’de efli Nezahat Agocuk ve
Mümin Akar adl› kifliyi öldürdü¤ü gerekçesiyle Özcan
Agocuk adl› kifli hakk›nda ölüm cezas› istemiyle 14
Temmuz günü dava aç›ld›. 

-‹stanbul Kemerburgaz’da “fidye almak için kaç›rd›¤›
Mustafa Y›lmazel adl› çocu¤u 24 Nisan günü
öldürdü¤ü” ileri sürülen Abdullah Aksel adl› kifli
hakk›nda da ölüm cezas› istemiyle 17 Temmuz günü
dava aç›ld›. 

-18 Temmuz günü, haziran ay›nda ‹stanbul Sar›yer’de
11 ayl›k o¤lu Fatih Toy’u, bo¤az›n› keserek öldüren
Ömer Toy hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava
aç›ld›.
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-‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 20 Temmuz günü Türkiye
‹htilalci Komünistler Birli¤i (T‹KB) üyesi olduklar›
iddias›yla S›rr› Usta ve Ramazan fievket Y›lmaz adl›
kifliler hakk›nda TCY’nin 146/1. maddesi uyar›nca
ölüm cezas› istemiyle dava açt›. 

-Ankara DGM Savc›l›¤›, PKK’nin Avrupa’daki
yöneticilerinden oldu¤u iddias›yla Moldova’dan
Türkiye’ye getirilerek tutuklanan Cevat Soysal
hakk›nda “vatana ihanet suçlamas›yla” TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca ölüm cezas› istemiyle 11 A¤ustos
günü dava açt›. 

-Adana’da kardefli Özer Demiralay’› öldürdü¤ü
iddias›yla Alkan Demiralay adl› kifli hakk›nda a¤ustos
ay› ortalar›nda ölüm cezasi istemi ile dava aç›ld›.

-‹stanbul Merter’de Aynur Gündo¤du adl› kifliyi
öldürdü¤ü iddias›yla Zeynep Biçer adl› kifli hakk›nda
14 A¤ustos günü ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

-‹stanbul’da Gürel Ayd›n adl› kiflinin öldürülmesi için
emir verdi¤i iddias›yla yeralt› dünyas›n›n ünlü
adlar›ndan Nihat Akgün; Gürel Ayd›n’› öldürdükleri
iddias›yla da Ömer Nadir Toksoy ve Mahmut K›z›ldil
hakk›nda 31 A¤ustos günü ölüm cezas› istemiyle dava
aç›ld›. 

-‹stanbul DGM Savc›l›¤›, 5 Eylül günü “Marksist
Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduklar› ve 3’ü
polis toplam 5 kifliyi öldürdükleri” iddias›yla Metin
Turgut, Bar›fl Albay, Haydar Akbaba, Serdar Güzel ve
Murat Baflusta adl› kifliler hakk›nda “Anayasal düzeni
silah zoruyla de¤ifltirmeye teflebbüs ettikleri”
gerekçesiyle TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istemi ile dava açt›. 

-Bangladefl’in Ankara Büyükelçili¤i Askeri Ataflesi
fierif-ül ‹slam’›n hizmetlisi Rahman Hafizar hakk›nda,
büyükelçinin efli K›smet ve o¤lu fiirajus Salehin’i
öldürdü¤ü gerekçesiyle 21 Eylül günü ölüm cezas›
istemiyle dava aç›ld›. 

-Askeri Savc›l›k taraf›ndan, Siirt Komando Tugay›’nda
görevli 5 astsubay ve 3 sivil memur hakk›nda
“tugaydan çald›klar› silah ve cephaneleri ‹stanbul’da
“Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi (DHKP-C)
örgütü militanlar›na satt›klar›” iddias›yla eylül ay›
ortalar›nda ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›.
Haz›rlanan iddianamede astsubaylar Necdet Kazan,
Mehmet Akkaya, Erkan Baki, ‹lyas Baykut, Erdin
Çapar ile sivil san›klar Mehmet Y›lmaz, Hasan Akbafl
ve Ertan Öztürk hakk›nda Askeri Ceza Kanunu ve TCY
uyar›nca ölüm cezas› istendi. 

-‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› 6 Ekim günü ‹stanbul
Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. Hasan Coflkun’u öldürdü¤ü ileri sürülen Bülent
Baransel adl› kifli hakk›nda ölüm cezas› istemiyle dava
açt›.

-Adana’n›n Yüre¤ir ilçesinde 5 Ekim günü Murat
Bektafl ve Erdinç Aslan adl› kiflilerin öldürüldü¤ü ev
bask›n›ndan kurtulan Mustafa Köprü hakk›nda ölüm
cezas› istemiyle dava aç›ld›.

-Zonguldak Cumhuriyet Savc›l›¤›, Türkiye ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu (Türk-‹fl) Genel Sekreteri
ve Genel Maden-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› fiemsi
Denizer’i 6 A¤ustos günü öldürdü¤ü iddias›yla Cengiz
Bal›k adl› kifli hakk›nda 29 Ekim günü ölüm cezas›
istemiyle dava açt›. ‹ddianamede, Bal›k’›n TCY’nin
450. maddesi uyar›nca ölüm, Bal›k’a yard›m etti¤i
ileri sürülen Engin Girgin adl› kiflinin de 20 y›ldan az
olmamak üzere hapis cezas›na mahkum edilmesi
istendi.

-‹stanbul’da 13 Eylül günü fiehriban Coflkunf›rat adl›
genç k›z› “fleytana kurban etmek amac›yla
öldürdükleri” gerekçesiyle Zinnur Gülflah Dinçer,
Ömer Çelik ve Engin Arslan adl› kifliler hakk›nda 28
Ekim günü ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

-‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde iki mafya grubu
aras›nda 20 Eylül günü ç›kan ve 7 kiflinin ölümü ile
sonuçlanan olayla ilgili olarak Hakan Çillio¤lu adl›
suç örgütü lideri hakk›nda 3 Kas›m günü 8 kez ölüm
cezas› istemi ile dava aç›ld›.

-Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, aral›k ay› bafl›nda
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne 26 Eylül günü
yap›lan sald›r›n›n ard›ndan 85 mahkum hakk›nda
dava açt›. Savc›l›¤›n iddianamesinde, Burdur
Cezaevi’nde bulunan Cemal Çakmak hakk›nda ölüm,
di¤er mahkumlar hakk›nda da 12 y›lla 47 y›l aras›nda
hapis cezas› istendi. 

-Kas›m ay›nda Van’›n Çatak ilçesi yak›nlar›nda
yakalanan 15 PKK militan› hakk›nda Diyarbak›r DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan 6 Aral›k günü aç›lan davada, Fuat
Dolan (itirafç›), Niyazi Dolan, Ayd›n Çelik, Serdar
Deviren, Salih Saykan, Özgür Azat ‹nci, Ayten
Gülsüm ve ‹hsan Altun hakk›nda TCY’nin 125.
maddesi uyar›nca ölüm cezas› istendi. 

-17 Nisan 1992 tarihinde ‹stanbul Kad›köy’de bir eve
düzenlenen bask›nda, Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl ve
Ahmet Ercüment Özdemir’in öldürülmesi nedeniyle
14 polis hakk›nda 20 Aral›k günü dava aç›ld›. Kad›köy
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan olaydan yaklafl›k 7 y›l
sonra aç›lan davada, Özel Harekat Dairesi eski
Baflkanvekili ‹brahim fiahin, Ziya Band›rmal›o¤lu, Arif
Tütüncü, Sever Ulu, Ahmet Cemal Arslan, Ali
Tunçbilek, Ahmet Faik fiahbudak, Osman Erifl, Erdal
Akman, fiahin Arslan, Erhan Yamanc›o¤lu, Sami Çerçi,
Alaattin Parmaks›zo¤lu ve Mustafa Ordu adl›
polislerin yarg›lanmas›na karar verildi. ‹ddianamede,
polislerin Türk Ceza Yasas›’n›n ölüm cezas› öngören
450/5. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›, ancak Polis
Vazife ve Salahiyetleri Yasas›’n›n dikkate al›narak
cezalarda indirim yap›lmas› istendi.
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3.2 YARGISIZ ‹NFAZ

Yarg›s›z infaz olarak de¤erlendirilen ev ve iflyeri
bask›nlar›, dur ihtar›na uymayanlara atefl açma,
rasgele atefl açma, sa¤ yakalad›ktan sonra öldürme
uygulamalar› 1999 y›l›nda da sürdü. Yarg›s›z infaz
olaylar›nda en az 63 kifli öldü. 

Yarg›s›z infaz olaylar›nda güvenlik kuvvetlerinin silah
kullanma yetkisini daha da geniflleten Terörle
Mücadele Yasas›’ndaki de¤ifliklik,(Bkz. T‹HV 1997
‹nsan Haklar› Raporu) 6 Ocak günü Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi. TMY’ye eklenen
“Teslim ol emrine itaat edilmeyerek kaçmaya veya
silahl› mukabeleye yeltenilmesi hallerinde, kolluk
kuvveti görevlileri, do¤ruca ve duraksamadan hedefe
atefl etme yetkisine sahiptir.” fleklindeki madde,
Yüksek Mahkeme taraf›ndan uluslararas› yasal
düzenlemelere ayk›r› oldu¤u gerekçesi ile ve
oybirli¤iyle  iptal edildi.

‹l ‹daresi Yasas›’na ek yaparak askeri birlik
komutanlar›na genifl yetki tan›yan düzenlemeyi de
iptal eden Mahkeme, iptal kararlar›yla oluflacak yasal
bofllu¤un giderilmesi için hükümete bir y›ll›k süre
tan›d›.

‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir PKK lideri
Abdullah Öcalan’›n 16 fiubat günü Kenya’dan
Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan yay›nlad›¤› telsiz
mesaj›nda olas› eylemlere karfl› “olaylara kar›flanlar›n
ayaklar›ndan vurularak yakalanmas›n›” istedi. ‹stanbul
Valili¤i’nin aç›klamas›nda da ‘‘Vatandafllar›m›z›n can
ve mal güvenli¤ine karfl› yap›lan her türlü eylemlere
an›nda yasalar›n imkan verdi¤i en fliddetli flekilde
karfl›l›k verilecektir.’’ denildi.

Güvenlik görevlilerinin yarg›s›z infaz uygulamalar›
nedeniyle yarg›lanma sürelerinde bu dönemde de
azalma olmad›. Birçok yarg›s›z infaz olay› nedeniyle
dava aç›lmazken, Savc›lar›n can güvenli¤i olmad›¤›
gerekçesiyle soruflturma yapamad›¤› olaylara da
rastland›. 

Bunlardan biri DYP Tunceli Milletvekili Kamer
Genç’in, ‹nal Cila (11) adl› çoban›n öldürülmesi
olay›n› TBMM gündemine getirmesi ile ortaya ç›kt›.
Çocu¤un Tunceli’nin Ovac›k ilçesine ba¤l› Sö¤ütlü
köyünde 25 Eylül günü bir jandarma taraf›ndan
öldürülmesini Meclis Genel Kurulu’na getiren ve
‹çiflleri Bakan› Tantan’a da yan›tlamas› istemi ile soru
önergesi veren Genç, Cumhuriyet Savc›s›’n›n
kendisine “Can güvenli¤im yok. O nedenle olay
yerinde tahkikat yapamad›m. Olay yanl›fll›kla olmufl”
dedi¤ini aktard›. 

‹çiflleri Bakan› Tantan, Genç’e 6 Aral›k günü verdi¤i
yaz›l› yan›tta, küçük çocu¤un yanl›fll›kla
öldürüldü¤ünü aç›klad›. Tantan yan›t›nda özetle flöyle
dedi: 

“34. ‹ç Güvenlik Tugay Komutanl›¤› 3. ‹ç Güvenlik
Taburu’na ba¤l› birlikler taraf›ndan icra edilen
operasyonlar esnas›nda, arazinin makilik ve görüfl
mesafesinin az olmas› nedeniyle, çal›l›klardan
s›zmaya benzer seslerin gelmesi ve görüntü al›nmas›
üzerine, olay bölgesine P. Onb. F.A. taraf›ndan keflif
atefli aç›lm›flt›r. Bunun neticesinde, ayn› bölgede
çobanl›k yapmakta olan Cemal o¤lu 1988 do¤umlu
‹nal Cila isimli flahs›n kazaen öldü¤ü anlafl›lm›flt›r.
Ovac›k Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca gerekli otopsi
yap›lm›flt›r. Piyade Onbafl› ile ilgili olarak güvenlik
kuvvetleri mensubu olmas› nedeniyle, 285 say›l›
Kanun Hükmünde Kararname (OHAL Valili¤i’nin
Kuruluflu) gere¤ince, Memurin Muhakemat›
Hakk›ndaki Kanun hükümlerinin uygulanmas›
gerekti¤inden, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Piyade
Onbafl› F.A. hakk›nda görevsizlik karar› vermifl,
soruflturma evrak› yetkili ve görevli Ovac›k ‹lçe ‹dare
Kurulu’na sevk edilmifltir...” 

Tantan, Cila’n›n ailesine “devletin diyeti” olarak 750
milyon lira, 40 kilo kuru erzak, çay, fleker ve sigara,
10 koyun ve 1 koç yard›m› yap›ld›¤›n› bildirdi.

Yarg›s›z ‹nfaz Davalar›

Gazi Olaylar›

‹stanbul Gazi mahallesinde 1995 y›l›n›n mart ay›nda
19 kiflinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda silah
kulland›klar› belirlenen Süleyman Memiflçi (Komiser),
Ali Do¤an, (Emniyet Amiri), Adem Albayrak, Mehmet
Gündo¤an, Hamdi Özata, Hasan Yavuz, ‹sa Bostan,
Sedat Özemir, Hayrullah fiiflman, Metin Çakmaz,
Yakup Murat, U¤ur Duran, ‹brahim Serdar, Orhan
Durmufl, Mehmet Türk, Mustafa Kelefl, Selçuk Biçer,
Ali Ulukafl, Yetkin Korkut ve Ahmet Türkmen adl›
polislerin” savunma s›n›rlar›n› aflarak, faili belli
olmayacak flekilde adam öldürmek” suçundan, 24
y›ldan az olmamak üzere hapis cezas› istemiyle
yarg›lanmas›na Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 29
Ocak günü devam edildi. Duruflmada Mahkeme
Baflkan›, olaylarda ölen Fadime Bingöl ve Sezgin
Engin’in cesetlerinden ç›kan mermi çekirdeklerinin
‹stanbul Adli T›p Kurumu’na gönderilmesi gerekirken,
polis emaneti alt›nda kayboldu¤unu aç›klad›. Mermi
çekirdeklerinin emanetten nas›l al›nd›¤›n›n ya da nas›l
kayboldu¤unun belli olmad›¤›n› belirten Mahkeme,
“Kay›plar›n bulunmas›, sorumlular›n›n hakk›nda yasal
ifllem yap›lmas› için Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan talepte
bulunulmas›n›n istenmesine” karar verdi. 

5 Mart günü yap›lan duruflmada, olaylarda ölen
Fadime Bingöl ve Sezgin Engin’in vücudundan ç›kan
mermi çekirdeklerinin kaybolmas› nedeniyle tart›flma
yafland›. Kan›tlar›n bulunmas›n›, kaybedenler
hakk›nda yasal ifllemlerin bafllat›lmas›n› isteyen



müdahil avukatlar, “adil yarg›lama hakk›”n›n ihlal
edildi¤ini belirterek, davan›n ‹stanbul’a al›nmas›n›
istediler. Davan›n olaylarda ölen ve yaralanan herkesi
kapsamad›¤›n› vurgulayan müdahil avukatlar, tüm
mermi çekirdeklerinin inceleme sonuçlar›n›n
al›nmas›n› talep ettiler. Mahkeme, emanetten
kaybolan mermi çekirdeklerinin bulunabilmesi için
Fatih Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na yaz› yaz›ld›¤›n›
aç›klad›.

9 Nisan günü yap›lan duruflmada, müdahil
avukatlardan Cemal Yücel, davan›n 4 y›ldan beri
devam etti¤ini belirterek, mahkemenin ara kararlar›n›n
uygulanmamas›n›n davay› uzatt›¤›n› vurgulad›.
Duruflmada, san›k avukatlar›ndan ‹lhami Yelekçi’nin
Cemal Yücel’in konuflmas›na “susturun bu avukat›”
diyerek sözlü sataflmada bulunmas› üzerine, ölenlerin
yak›nlar› ile avukatlar aras›nda tart›flma ç›kt›.
Mahkeme heyeti, Gazi mahallesindeki keflfin
Gaziosmanpafla Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan
yap›lmas›na karar verdi. 

Davan›n 14 May›s günü yap›lan duruflmas›ndan önce
Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri Faruk Aktafl ve davaya
müdahil olarak kat›lan baz› kifliler, ‹lhami Yelekçi’nin
korumalar› taraf›ndan salona al›nmad›. Duruflmada,
müdahil avukatlardan Remzi Kazmaz, ‹stanbul
Gaziosmanpafla’da yap›lmas› öngörülen keflfi, Eyüp
A¤›r Ceza Mahkemesi’nin de¤il, Trabzon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin yapmas›n› istedi. Remzi Kazmaz
ayr›ca, duruflmadan önce müdahillerin ve
gazetecilerin karfl›laflt›klar› engellemeler konusunda
mahkemenin önlem almas›n› istedi. Olaylar s›ras›nda
öldürülen Reis Kopal’›n üzerinde halen kan bulunan
giysilerinin mahkemeye delil olarak verildi¤i
duruflmada, mermi çekirdeklerinin, Fatih Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan ‹stanbul DGM’ye gönderildi¤i
bildirildi.

17 Haziran günü yap›lan duruflma ise sadece 15
dakika sürdü. Duruflmada, mermi çekirdeklerinin
Trabzon Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ulaflt›¤› duyuruldu.
Bunun üzerine söz alan müdahil avukatlardan Cemal
Yücel, Sezgin Engin ve Fadime Bingöl’ün
vücutlar›ndan ç›kar›lan mermi çekirdeklerinin
polislerin silahlar›yla karfl›laflt›r›lmas›n› istedi.
Polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi ise mermi
çekirdeklerinin, olaylar nedeniyle ‹stanbul DGM’de
görülen davan›n san›klar› üzerinde yakaland›¤› ileri
sürülen silahlarla karfl›laflt›r›lmas›n› istedi. Müdahil
avukatlar bu isteme, Yelekçi’nin davay› uzatmaya
çal›flt›¤›n› belirterek karfl› ç›kt›lar. Mahkeme,
mermilerin polislerin silahlar›yla karfl›laflt›r›lmas›na
karar verdi. 

Gazi Mahallesi’nde keflif, olaylardan dört y›l sonra 2
Temmuz günü Gaziosmanpafla 3. Asliye Mahkemesi
taraf›ndan yap›ld›. Keflfe 12 tan›k ile san›k polislerden
Sedat Özemir, ‹sa Bostan, Orhan Durmufl ve Selçuk
Biçer kat›ld›. Müdahil avukatlar›n keflif s›ras›nda
tan›klar›n “korkmadan ifade verebilmeleri için”

polislerin çevreden uzaklaflt›r›lmas› talebini kabul
etmeyen Hakim, “izdiham” gerekçesiyle gazetecileri
uzaklaflt›rd›. Keflifte ilk olarak, katliamda k›z› Dilek
fiimflek’i kaybeden baba Ali fiimflek, Mehmet
Gündüz’ün öldürülüflüne tan›kl›¤›n› anlatt›:
“Cemevi’nin önünde kum y›¤›n› vard›. Ben
oradayd›m. Sabaha do¤ru bir panzerden projektör
tutuldu. Sonra atefl ettiler. Mehmet Gündüz vurularak
kumun üzerine düfltü.” 

Gazi Cemevi Baflkan› Mahmut Türkmen ve Cemevi
yönetici H›d›r Elmas da, Mehmet Gündüz’ün
öldürülmesine iliflkin ayn› yönde tan›kl›k yapt›lar.

Öldürülen Mümtaz Kaya’n›n annesi Sevgili Kaya da,
“Bir sürü resmi polis, 3-4 tane de sivil polis vard›. Sivil
polislerin ellerinde uzun silahlar vard›. Onlar v›z›r
v›z›r insanlar›n üzerine atefl ediyordu. O¤lum da ben
de kaç›yordum. Bakt›m o¤lum düfltü. Benim önüme
düfltü.” dedi. San›k polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi
ifade veren tan›klar› sürekli “iftira” atmakla suçlay›nca
gerginlik yafland›.

16 Temmuz günü yap›lan duruflmada ise Eftal Camc›
adl› polisin ifadesi okundu. Camc› ifadesinde, olaylar
s›ras›nda polislerin hepsinde uzun namlulu tüfekler
gördü¤ünü söyledi. Bunun üzerine müdahil avukatlar,
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ndeki tüm uzun namlulu
silahlar›n balistik incelemesinin yap›lmas›n› istediler.
Ancak bu istem reddedildi.

23 Eylül günü yap›lan duruflmada, keflfin sonuç
raporu okundu. Mermi çekirdeklerinin Adli T›p
Kurumu taraf›ndan yap›lan balistik incelemelerine
iliflkin raporun beklenmesi için duruflma ertelendi.

19 Kas›m günü yap›lan duruflmada, Adli T›p
Kurumu’nun olaylar›n kaset ve foto¤raflar›n›n
incelenmesine iliflkin raporu okundu. Raporda,
“Elinde uzun namlulu silah, kot pantolonlu ve kot
montlu kifli her ne kadar saç yap›s›, vücut flekliyle
Adem Albayrak’a benzese de görüntü net olmad›¤›
için, söz konusu kiflinin Adem Albayrak olup olmad›¤›
net olarak belirlenememifltir.” denildi. Rapor üzerine
söz alan müdahil avukatlardan Gülizar Tuncer,
Mehmet A¤ar’›n Adalet Bakanl›¤› dönemindeki
kadrolaflma nedeniyle Adli T›p Kurumu’nun tarafs›z
olmad›¤›n› belirtti. Tuncer, “Foto¤raf› çeken
gazeteciler, tan›klar, yaralananlar san›¤› teflhis etti.
Hatta soruflturma s›ras›nda foto¤raflar› götürdü¤ümüz
Gaziosmanpafla Cumhuriyet Baflsavc›s› bile ‘bu bizim
polisimiz Adem’ demiflti. ‹ddianamede de ‘her ne
kadar kabul etmese bile söz konusu kifli t›pa t›p Adem
Albayrak’a benzemektedir’ denmiflti. Bu raporu kabul
etmiyoruz.” dedi. 

Aral›k ay› içinde yap›lan duruflmalarda da dava karara
ba¤lanmad›.

Olaylar›n Y›ldönümü

Olaylar›n y›ldönümünde yap›lacak gösteri nedeniyle
mahalleyi 11 Mart akflam saatlerinden itibaren
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ablukaya alan polisler, bin kadar kifliyi gözalt›na ald›.
12 Mart günü anma gösterisinin yap›laca¤› ‹smetpafla
caddesine giden ara yollarda barikat kuran polisler,
gazetecileri tehdit ettiler ve Radyo Umut muhabirleri
Nurcan Aslan, fiengül Derin, Yön FM muhabiri Eylem
Tepe ile ad› ö¤renilemeyen Halk›n Günlü¤ü dergisi
muhabirini gözalt›na ald›. Polisler, sokaklarda
toplananlar› da havaya atefl açarak da¤›tt›. Gazi
mahallesinde polislerin 500’ün üzerinde kifliyi
gözalt›na ald›¤› bildirildi. Polisin engellemesine karfl›n
Gazi Cemevi önünde toplanan bir grup anma törenini
gerçeklefltirdi. 

Mecbure Genç, Üznire Genç

15 May›s 1996 tarihinde Batman’›n Kozluk ilçesine
ba¤l› Eyromiye (Çargeçit) köyü ç›k›fl›nda pusu kurarak,
ikisi de hamile olan Mecbure Genç ve Üznire Genç’in
öldürülmesi nedeniyle Mehmet Seyid Acar adl›
korucu hakk›nda “tahammüden adam öldürme”
iddias›yla Batman A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan
dava, 22 Ekim 1998 tarihinde sonuçland›. Faik Alduk
isimli baflka bir korucunun daha önce Acar’›n arabaya
pusu kurarak atefl etti¤ine iliflkin ifade verdi¤i
duruflmalarda, balistik incelemeleri gözönüne alan
Mahkeme heyeti, Acar’›n beraatine karar verdi. 1998
y›l› içinde temyiz edilen karar, Yarg›tay, taraf›ndan
1999 y›l›nda onand›.

Sebahat Karatafl, Eda Yüksel, Taflk›n Usta

‹stanbul Çiftehavuzlar’da, 16 Nisan 1992’de bir eve
düzenlenen bask›nda Sebahat Karatafl, Eda Yüksel ve
Taflk›n Usta’n›n öldürülmesi nedeniyle 22 polis
hakk›nda aç›lan davaya, 28 Ocak günü Kayseri 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada
Mahkeme, kullan›lan silahlar›n balistik incelemeye
al›nmas›n› kararlaflt›rd›. 

1 Temmuz günü yap›lan duruflmada, san›k polislerin
avukat› ‹lhami Yelekçi, inceleme karar›na itiraz
ederek, “Olay s›ras›nda kullan›lan silahlar›n ve bofl
kovanlar›n balistik incelemeleri daha önce yap›lm›flt›.
Yeniden inceleme yap›lmas›na gerek yoktur. Balistik
raporlar› dosyada mevcuttur” dedi. Mahkeme heyeti
ise balistik inceleme karar›nda direndi. Y›l içinde
önemli bir geliflme yaflanmayan dava, 2000 y›l›na
ertelendi.

15 Haziran 1995 tarihinde ‹stanbul Kad›köy 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllayan dava, daha sonra
“güvenlik” gerekçesiyle Kayseri’ye gönderilmiflti.
Davada Reflat Altay (Emniyet Müdür Yard›mc›s›),
‹brahim fiahin (Özel Harekat Dairesi eski Müdürü),
Ahmet Vasfi Kara (‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nde müdür),
Abdullah Dindar, Mehmet fiakir Öncel, ‹smail Al›c›,
Adnan Tafldemir(komiser), Ruhi F›rat, Arslan Pala,
Mehmet Düzgün, Adalet Üzüm, Mehmet Baki Avc›(14
Ekim 1994 tarihinde öldü), fienel Karaman, Mesut
Ya¤c›o¤lu, ‹smail Türk, Ali Türken, Yahya Kemal
Gezer, Zülfikar Çiftçi, Sönmez Alp, Ayhan Çark›n,

Salih Tonga ve Yaflar Karaçam adl› polisler
yarg›lan›yor. “kast› aflan adam öldürme” suçlamas›yla
aç›lan davada, polisler hakk›nda “verilen emri yerine
getirdikleri ve çat›flma s›ras›nda silah kullanmak
zorunda kald›klar›” göz önüne al›narak meflru
müdafaa hükümlerinin uygulanmas› isteniyor.

Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl, Ahmet Ercüment Özdemir

17 Nisan 1992 tarihinde “Hüseyin K›l›ç, Sat› Tafl ve
Ahmet Ercüment Özdemir’in öldürülmesi nedeniyle 7
y›l aradan sonra 19 Aral›k günü 14 polis hakk›nda
ölüm cezas› istemiyle dava aç›ld›. 

Kad›köy Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, operasyonu yöneten Özel Harekat
Dairesi eski Müdürü ‹brahim fiahin, Ziya
Band›rmal›o¤lu, Arif Tütüncü, Sever Ulu, Ahmet
Cemal Arslan, Ali Tunç Bilek, Ahmet Faik fiahbudak,
Osman Erifl, Erdal Akman, fiahin Aslan, Erhan
Yamanc›o¤lu, Sami Çerçi, Alaattin Parmaks›zo¤lu ve
Mustafa Ordu adl› polisler hakk›nda TCY’nin 450/5
uyar›nca ölüm cezas› istendi. San›k polisler hakk›nda
“faili belli olmayacak flekilde adam öldürme” suçunu
düzenleyen ve 20 y›la kadar a¤›r hapis cezas›n›
öngören TCY’nin 463.maddesi hükümlerinin
uygulanmas› istendi.

Ayfle Nil Ergen, Ayfle Gülen

‹stanbul Kozyata¤›’ndaki bir eve 1992 y›l›n›n nisan
ay›nda düzenlenen bask›nda Ayfle Nil Ergen ve Ayfle
Gülen’in (Uzunhasano¤lu) öldürülmesi nedeniyle,
Kad›köy eski Emniyet Müdürü Ziya Özdemir ve 15
polis hakk›nda TCY’nin 450/5, 463 ile “meflru
müdafa” hükümünü düzenleyen 49. maddesi ile 251,
281. maddeleri uyar›nca “müstakil faili belli
olmayacak flekilde adam öldürmekten” aç›lan davaya,
9 Eylül günü Kad›köy 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Duruflmada, ifadesi al›namayan üç polis
hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verildi. 1999 y›l›nda
önemli bir geliflmenin yaflanmad›¤› dava, 2000 y›l›na
ertelendi.

Mehmet Topalo¤lu, Besat Ayy›ld›z (Selahattin
Ak›nc›), Bülent Dil

28 Ocak 1998 tarihinde Adana’n›n Yüre¤ir ilçesi
Kiremithane mahallesinde düzenlenen ev bask›n›nda
Kurtulufl gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet
Topalo¤lu, Besat Ayy›ld›z ve Bülent Dil’in öldürülmesi
nedeniyle Nurettin Bülbül1 , Haydar Erol ve Suat Köse
adl› polisler hakk›nda “kast› aflarak birden çok adam
öldürmek” suçlamas›yla TCY’nin  452. maddesi
uyar›nca aç›lan dava, 2 Kas›m günü Adana 1. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Dava, 1999 y›l› içinde
sonuçlanmad›.

Olay›n ard›ndan Bülent Dil’in ailesi operasyona
kat›lan 28 polis hakk›nda suç duyurusunda bulunmufl,
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1 Haydar Erol ve Nurettin Bülbül adl› polisler, 5 Ekim günü
Adana’da Murat Bektafl ve Erdinç Aslan adl› kiflilerin öldürülmesi
nedeniyle aç›lan davada da ayn› suçlamayla yarg›lan›yorlar.



bu polislerden 25’i hakk›nda takipsizlik karar›
verilmiflti. 

Bu arada Topalo¤lu’nun ölüm y›ldönümünde
yap›lmak istenen anma töreni de polis taraf›ndan zor
kullanarak engellendi. Elektrik Mühendisleri Odas›
Adana fiubesi’nde düzenlenmek istenen anmaya
panelist olarak ‹HD Adana fiubesi Baflkan› Süleymen
K›l›ç, Medya-Sen Adana fiube Baflkan› Murat Y›ld›z ve
Genel-‹fl Bölge Baflkan› Mustafa Acet kat›lacakt›. EMO
Adana fiubesi’ni ablukaya alan polisler anmada dia
gösterisi yapmaya gelen Kamil fianverdi, Murat Aktafl
ve Y›lmaz Genç adl› gazeteciler ile Kemal Gürsoy,
Tekin Gürsoy, Murat Ercanl›, Ali Yüksel’i gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar kimlik tespiti yap›ld›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. 

28 Ocak gecesi Adana’da gerçeklefltirilen ev
bask›n›nda, Kurtulufl gazetesi Adana Temsilcisi
Mehmet Topalo¤lu ile Besat Ayy›ld›z ve Bülent Dil
adl› kiflilerin öldürülmesi üzerine polisler hakk›nda
suç duyurusunda bulunan Avukat Zeki Rüzgar ile
olaya iliflkin haberin yer ald›¤› Emek gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin ve sahibi Halit Keskin
hakk›nda “terörle mücadelede görev alanlar›n
kimliklerini aç›klad›klar›” iddias›yla Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 6/1. maddesi uyar›nca aç›lan davaya 2
fiubat günü Ankara DGM’de devam edildi. 12 Ocak
günü baflka bir dava nedeniyle tutuklanan ve
hakk›nda “örgüt üyesi oldu¤u” iddias›yla Türk Ceza
Yasas›’n›n 168/1. maddesi uyar›nca dava aç›lan Zeki
Rüzgar’›n kat›ld›¤› duruflma, dosyadaki eksikliklerin
tamamlanmas› için ertelendi. Bir önceki duruflmada (8
Eylül 1998) DGM Baflkan› Orhan Karadeniz, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 6/1. maddesinin para cezas›
öngördü¤ünü an›msatm›fl ve 100 milyon lira para
cezas› ödenmesi halinde davan›n aç›lmam›fl
say›laca¤›n› aç›klam›flt›. Ancak, Zeki Rüzgar, para
cezas› ödemeyi reddetmiflti. 

Davan›n 16 Mart günü Ankara DGM’de yap›lan
duruflmas›nda, Rüzgar’›n avukatlar›, Rüzgar’›n
yarg›land›¤› baflka bir davada, DGM Baflkan› Orhan
Karadeniz ve askeri Yarg›ç Albay Erman Bafla¤’›n
davadan çekildi¤ini an›msatt›lar. Avukatlar, “tarafs›z
bir yarg›lama yap›lmayaca¤›” düflüncesinde olduklar›
için reddi hakim talebinde bulundular. ‹stemi
reddeden DGM heyeti, Avukat Ender Büyükçulha’ya
“gereksiz yere reddi hakim talebinde bulundu¤u”
gerekçesiyle 2 milyon 130 bin lira para cezas› verdi. 

Mustafa Dölek 

24 Haziran 1995 tarihinde Kahramanmarafl’›n
Pazarc›k ilçesine ba¤l› Küçük Cennetp›nar› köyüne
düzenlenen bask›nda Mustafa Dölek adl› kifliyi
öldürdü¤ü gerekçesiyle yarg›lanan Soner A¤baba adl›
özel tim görevlisi, flubat ay›nda Ankara 8. A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan 1 y›l 1 ay 10 gün hapis cezas›
ve ceza süresi kadar da memuriyetten men cezas›na
mahkum edildi. Mahkeme ‘bir daha suç

ifllemeyece¤i’ne kanaat getirildi¤i gerekçesiyle her iki
cezay› da erteledi. Ankara 8. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 11 May›s 1998 tarihinde yap›lan
duruflmada, Soner A¤baba ayn› cezaya mahkum
olmufl, ancak karar Yarg›tay taraf›ndan “ceza süresi
kadar memuriyetten men cezas›” verilmedi¤i için
bozulmufltu.

Olaydan sonra Türkiye’yi terk ederek ‹sviçre’ye
yerleflen Dölek ailesinin, A‹HM’ye açt›¤› dava ise
1999 y›l› içinde tamamlanmad›.

‹rfan A¤dafl 

Kurtulufl gazetesi da¤›t›mc›s› ‹rfan A¤dafl’›n ‹stanbul
Alibeyköy’de 13 May›s 1996 tarihinde öldürülmesi
nedeniyle Birol M›d›k, Abdurrahman Yolcu, Aytekin
Kayhan adl› üç polis hakk›nda aç›lan davaya Eyüp 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 16 fiubat günü devam
edildi. Duruflmada, olay günü, bofl kovan tutanaklar›n›
tutan polislerden E.A, olay yerine, çat›flma anonsu
üzerine gitti¤ini, olay yeri tespit tutana¤›nda nitelikleri
yaz›l› 17 adet bofl kovan tutana¤›n› tuttuklar›n› ve
bunu mahalli karakola teslim ettiklerini belirtti. 

A¤dafl ailesinin avukatlar›ndan Metin Narin ise, telsiz
çözümleme bantlar›nda, elinde siyah poflet olan
birinin koflarken vuruldu¤u anonsunun yap›ld›¤›n›
“silahl› çat›flma”n›n söz konusu olmad›¤›n›, E.A.’n›n
ifadelerini kabul etmedi¤ini söyledi. Narin, ekspertiz
raporlar›ndaki mermi markalar›n›n, bofl kovan
tutana¤›nda yer almad›¤›n›, olay günü orada
bulunmayan silahlara ait oldu¤unu söyledi. Narin, bofl
kovan tespit tutana¤›n›n polis memuru A.Y. taraf›ndan
yap›ld›¤›n› ifade ederek, 5 polis memurunun
soruflturmay› yanl›fl bir flekilde yönlendirdikleri
gerekçesiyle haklar›nda Savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunulmas›n› talep etti. 

Davan›n 19 Nisan günü yap›lan duruflmas›nda Savc›,
müdahil avukatlar›n polislerin tutuklanmas› yönündeki
istemlerini reddetti. Bu arada Mahkemeye flu deliller
sunuldu:

“Polisler, ‘Çat›flma yafland› ve bu çat›flma s›ras›nda
A¤dafl’› s›rt›ndan vurduk’ ifadesini verdiler. Ancak
ATK raporunda A¤dafl’›n kalbinden ve sol dirse¤inden
kurflun ç›kar›ld›¤› tespit edildi.*Tutanakta ele
geçirilmeyen silahlara iliflkin mermiler var. Ekspertiz
raporlar›nda olan mermi markalar›, bofl kovan tespit
tutana¤›nda yer alm›yor.*Polisler sürekli olarak
çat›flma oldu¤unu söylediler. Ancak, polis telsizi
çözüm bantlar›nda, elinde siyah poflet olan birinin
koflarken vuruldu¤u anonsu yap›ld›. ‘Bu çözümlerde
silahl› çat›flma’ yafland›¤›na dair anons bulunmuyor.” 

1999 y›l› içinde de sonuçlanmayan davada, üç polis
memuru hakk›nda TCY’nin 448. ve 463. maddeleri
uyar›nca “faili belli olmayan flekilde adam öldürmek”
ve “kasten adam öldürmek” suçlamas›yla 12 ile 15 y›l
aras›nda hapis cezas› isteniyor.
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Süleyman Örs

9 Haziran 1997 tarihinde ‹stanbul Gaziosmanpafla’da
Süleyman Örs’ün öldürülmesi nedeniyle hakk›nda
dava aç›lan Sami fien adl› polisin yarg›lanmas›na, 2
Mart günü ‹stanbul Eyüp 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Tutuksuz yarg›lanan Sami fien
hakk›nda, ifadesinin al›nabilmesi için daha önce
verilen g›yabi tutuklama karar› kald›r›ld›. Bu arada
Mahkemeye delil olarak sunulan telsiz
konuflmalar›nda, “25 40 konufluyor merkez. Çat›flma
oldu¤u bilinen yer. Bütün arkadafllar sarm›fl,
kontrolleri alt›nda, bütün çevreye yay›lm›fl
durumdalar. Ancak üzerindeki yüksek gerilim hatt›
nedeniyle fazla yaklaflam›yoruz. Ancak ev kontrol
alt›nda.

Merkez: 81 14 arkadafllara söyle 45 77 flahs›
kömürlü¤e s›k›flt›rm›fl. Kömürlükteymifl flu anda ....
(konuflmalar anlafl›lm›yor) B›rak merkez gebersin.

Merkez: Arkadafllar siper als›nlar tamam,

... (Konuflmalar anlafl›lm›yor) Öldürmek.

... (Konuflmalar anlafl›lm›yor) ‘Öldürün o fareyi. 0...
çocu¤unu’ ‘Adil abinin intikam›n› al›n’” fleklinde
ifadeler yerald›.

Müdahil avukatlar telsiz konuflmalar›n›n
çözümlerinde, öldürme için teflvik oldu¤unu
belirterek, “Zaruret s›n›r›n› afl›p kasten adam öldürme
söz konusudur. Ayr›ca olay günü görev listelerine
bak›ld›¤›nda Sami fien’in ismine rastlanmamaktad›r.
Bu nedenle san›k polis memurunun tutuklanmas›n› ve
telsizde öldürme telkininde bulunan memurlar
hakk›nda da yasal ifllem yap›lmas›n› istiyoruz” dedi.
Avukatlar ayr›ca Örs’ün giysilerinin gönderilmesi için
yaz›lan yaz›lara cevap vermeyen kamu görevlileri
hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas›n› istedi.
Duruflmalar›n uzun aral›klarla yap›lmas›n›n A‹HM’nin
“adil yarg›lanma hakk›”na iliflkin maddesine ayk›r›
oldu¤unu belirten avukatlar, duruflmalar›n daha s›k
yap›lmas›n› da talep etti.

Davan›n 28 Nisan günü Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmas›nda tan›k olarak
dinlenen Avni Karadurmufl adl› polis, Örs’ün “Teslim
ol” ça¤r›s›n› duymad›¤›n› ve Örs’ü çat›flmadan sonra
ölü olarak görmedi¤ini ileri sürdü. Mahkeme
Karadurmufl’a, Savc›l›kta verdi¤i ifadede, Örs’ün
“Teslim ol” ça¤r›s›n› duydu¤u ve Örs’ün cesedini
gördü¤ünü söyledi¤ini an›msatt›. Duruflma, Örs’e ait
giysilerdeki kurflun girifl ç›k›fl deliklerinin incelenmesi
için ertelendi. 

12 Temmuz günü yap›lan duruflmada tan›kl›k yapan
Ali Kas›m K›rg›l adl› polis, olay günü bir yaralama
olay› nedeniyle bir kifliyi arad›klar›n›, bu s›rada
Süleyman Örs’ü kuflkulanarak durdurduklar›n› söyledi.
K›rg›l, Süleyman Örs’ün kendilerine birkaç el atefl
ettikten sonra kaçt›¤›n› iddia etti.

Davan›n 29 Aral›k günü yap›lan ve 10 dakika süren
duruflmas›nda da, yarg›lanan polis Sami fien’in
tutuklanmas› istemi reddedilerek, dava 2000 y›l›na
ertelendi.

Davada, Sami fien hakk›nda “kast› aflan ve faili belli
olmayacak bir biçimde adam öldürmek” suçlamas›yla
TCY’nin 448 ve 463. maddeleri uyar›nca 6 ile 8 y›l
aras›nda a¤›r hapis cezas› isteniyor. 

Hamdin Salg›n, Gülistan Özdemir

17 Nisan 1998 tarihinde ‹stanbul Fatih’te bir eve
düzenlenen bask›nda Hamdin Salg›n (18) ve Gülistan
Özdemir (15) adl› gençlerin öldürülmesi nedeniyle
Siyasi fiube Müdür Yard›mc›s› fiefik Kul ile polisler
fiaban Düzer, Erol Tekten, Salih Palamir, Ahmet
Toprak, Rüfltü Günefl, Sualp Bayrak ve Sami fien adl›
polislerin “faili belli olmayacak flekilde adam
öldürmek” suçundan yarg›land›¤› davaya 22 Nisan
günü ‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflmada tan›k olarak dinlenen Ömer
Duman adl› polis, eve giren polislerin “teslim ol”
ça¤r›s›nda bulundu¤unu ve bunun ard›ndan da
çat›flma ç›kt›¤›n› iddia etti. Duruflmada müdahil
avukatlar, Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Gülseren
Özdemir’in tan›k olarak dinlenmesini istedi. 

PKK davas›ndan tutuklu ve TCY’nin 125. maddesine
göre ölüm cezas› istemi ile yarg›lanan Gülseren
Özdemir ise 24 Haziran günü yarg›land›¤› ‹stanbul 1
No’lu DGM’de, polislerin Fatih’te yapt›¤› ev
bask›n›nda 15 yafl›ndaki kardefli Gülistan Özdemir’i
kendisi yerine öldürdü¤ünü söyledi2. 

Davan›n 14 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda tan›k
olarak dinlenen ‹.K. adl› polisin, olay› hat›rlamad›¤›n›
söylemesi üzerine söz alan müdahil avukat Eren
Keskin, “Biz davan›n bir an önce sonuçlanmas› için
dinlenilmeyen di¤er tan›klar›n ifadelerine
baflvurulmas›ndan vazgeçilmesini istiyoruz. Nas›l olsa
onlar da bir fley hat›rlamayacaklar” dedi. Mahkeme de
polislerin tan›k olarak dinlenmesinden vazgeçti. 

Davan›n 16 Kas›m günü yap›lan duruflmas›nda
Savc›’n›n, san›k polislerin “kendilerini korumak için
atefl ettikleri” gerekçesiyle beraat karar› verilmesini
de¤erlendiren Mahkeme, polislerin beraatine karar
verdi. 

Veysi Özel 

Diyarbak›r’›n Hani ilçesi Çardakl› (Çema) köyü
yak›nlar›nda 17 Kas›m 1994 tarihinde askerler
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2 Polis yetkilileri taraf›ndan olay›n hemen ard›ndan yap›lan
aç›klamada, öldürülen kiflilerin kimli¤ini Hamdin Salg›n ve Gülseren
Özdemir olarak belirtilmifl ve ikisinin de daha önce Ümraniye’de bir
polisin öldürülmesi iki polisin de yaralanmas› eylemine kat›ld›¤›n›
aç›klam›flt›. Ancak olay›n hemen ard›ndan Hamdin Salg›n ile birlikte
öldürülen kiflinin Gülseren Özdemir de¤il, onun 15 yafl›ndaki
konfeksiyon iflçisi kardefli Gülistan Özdemir oldu¤u ortaya ç›km›flt›.
Polisin söz konusu bask›nda, evde çat›flma yafland›¤›n› da öne
sürmesine ra¤men, Fatih Savc›s› olay›n hemen ard›ndan yapt›¤›
incelemede, evde çat›flma yafland›¤›na dair bir bulguya rastlamam›flt›. 



taraf›ndan öldürülen Veysi Özel’in (13)  ailesi, 14
May›s günü A‹HM’e baflvurdu.

Diyarbak›r ‹dari Mahkemesi’nde açt›klar› davan›n, 4
buçuk y›l sonra ancak bilirkifli aflamas›na geldi¤ini
belirten Veysi Özel’in amcas› Mecail Özel,
avukatlar›n›n davay›, ‘makul süre afl›ld›¤›’ gerekçesiyle
A‹HM’e götürdüklerini söyledi. 

Fuat Erdo¤an, Elmas Yalç›n, ‹smet Erdo¤an

‹stanbul Befliktafl’taki bir kafeteryaya 28 Eylül 1994
tarihinde düzenlenen bask›nda Avukat Fuat Erdo¤an,
‹smet Erdo¤an ve Elmas Yalç›n’› öldüren Hilmi
Kalayc›, fiefik Kul, Mustafa Karabulut, Ramazan Ayan
adl› dört polis hakk›nda aç›lan dava, ‹stanbul 5. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 1999 y›l› içinde sürdü. “Görev
ifas› s›ras›nda birden ziyade kiflinin faili belli
olmayacak flekilde ölümüne neden olmak”
suçlamas›yla haklar›nda TCY’nin 450/5, 463, 281, 31,
33, 49/1-3 veya 50’inci maddelerine göre ceza
istenen san›k polislerin kat›lmad›klar› duruflmalar
sonras›nda dava, 2000 y›l›na ertelendi.San›klardan
Mehmet Baki Avc› adl› polis memurunun 14 Ekim
1994 tarihinde ölümü nedeniyle hakk›nda aç›lan dava
ise düflmüfltü.

Nabi Akyürek, Selma Ç›tak, Mehmet Salg›n, Sabri
At›lm›fl, Hasan Kasa

‹stanbul’un Okmeydan› semtindeki Perpa ‹fl
Merkezi’nde bulunan bir kafeteryaya 13 A¤ustos 1993
tarihinde yap›lan bask›nda iflyeri sahibi Nabi Akyürek,
Selma Ç›tak, Mehmet Salg›n, Sabri At›lm›fl (16), Hasan
Kasa’n›n öldürülmesi nedeniyle 9 polisin yarg›land›¤›
dava 21 Aral›k günü sonuçland›. ‹stanbul 7. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Ercüment Y›lmaz,
Ali Çetkin, Hasan Erdo¤an ve Kadir Uçar adl› polisler
“olayda silah kullanmad›klar› gerekçesiyle beraat etti.
Mahkeme, di¤er san›klar Ayhan Çark›n, Hüseyin
Do¤rul, Ömer Kaplan, Ayhan Özkan ve Selim Kostik’i
ise önce TCY’nin “kasten adam öldürmek” suçuna
iliflkin 450/5. maddesi uyar›nca ölüm cezas›na
mahkum etti. Ceza daha sonra, TCY’nin “verilen
görevi yerine getirirken yasan›n ya da yetkili organ›n
belirledi¤i s›n›r› aflanlara” verilecek ölüm cezas›n›n
indirilmesine iliflkin 50. maddesi uyar›nca 8 y›l hapis
cezas›na çevrildi. Bu ceza da “suçun görev s›ras›nda
ifllenmesi” ve “failin belli olmamas›” gibi gerekçelerle
3 y›l 10 ay 20’fler gün hapis cezas›na indirildi. 

Murat Can, Alpay Denizhan

‹stanbul Ka¤›thane’de 12 Mart 1998 tarihinde “çal›nt›
oldu¤u iddia edilen bir arabayla polisten kaçarken
trafik kazas›nda öldükleri” aç›klanan ancak daha
sonra vurularak öldürüldükleri bildirilen Murat Can
(21) ve Alpay Denizhan (22) adl› kiflileri vuran polisler
hakk›nda fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 13
fiubat günü dava aç›ld›. ‹stanbul A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, ‹stanbul Ka¤›thane
Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli polis memuru U¤ur
Tafldemir hakk›nda “adam öldürmekten” 8 y›la,

Mehmet Ç›plak hakk›nda ise “amac› aflan etkili
eylem” suçlamas›yla 4 aya kadar hapis cezas›
isteniyor. 

Volkan Koç

4 Aral›k 1998 tarihinde ‹stanbul Dolapdere’de Volkan
Koç (18) adl› kifliyi “dur ihtar›na uymad›¤›”
gerekçesiyle vuran Adil Kökkaya adl› polis hakk›nda
“adam öldürmek” suçundan aç›lan davaya Beyo¤lu 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 1999 y›l› içinde devam
edildi. Tan›k olarak ifade veren Mertan Sessiz adl›
kifli, olay günü Volkan’a damatl›k almaya giderken
polis memurlar›n›n önlerini kesti¤ini ve kendilerinden
kimliklerini ç›karmalar›n› istediklerini söyledi.
Polislerin ellerine kelepçe takmak istediklerini belirten
Sessiz, flöyle konufltu:

“Ancak Volkan, dü¤ünü oldu¤undan ellerine kelepçe
vurmak istemedi. Polisler ›srar edince Volkan
cebinden ç›kard›¤› çak›y› kendi bo¤az›na dayad› ve
ad›m ad›m yürümeye bafllad›. Bunun üzerine polis
Adil Gökkaya tabancas›n› ç›kararak Volkan’a bir el
atefl etti. Bu kurflun Volkan’›n kalbine isabet etti.
Gökkaya ve yan›ndaki di¤er polis Hüsamettin
Çetinkaya ayaklar› ile Volkan’a vurarak ‘Sak›n ölme,
ölme’ diye ba¤›rd›lar. Sonra yaral› olan Volkan’›
minibüse att›lar”

Volkan Koç’un ailesi, polislerin evlerine gelerek
kendilerini tan›kl›k yapmamalar› için tehdit ettiklerini
aç›klad›. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Utku Topçuo¤lu

‹zmir’de 1997 y›l›nda h›rs›zl›k yapt›¤› ileri sürülen
Hac› F›nd›k’la girdi¤i silahl› çat›flmada F›nd›k’›
yaralayan ancak olay yerinden geçmekte olan Utku
Topçuo¤lu’nun ölümüne, Nazmi Nalc›’n›n da
yaralanmas›na neden olan Haluk Seren adl› polise 3
y›l 4 ay a¤›r hapis ve 1 milyon lira para cezas› verildi.
24 May›s günü ‹zmir 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada, Hac› F›nd›k’a da 2 y›l 4 ay hapis
ile 860 bin lira para cezas› verildi.

Tayyip Üzüm

Bodrum’da 19 Ekim 1997 tarihinde Tayyip Üzüm adl›
inflaat iflçisinin öldürülmesi nedeniyle 1998 y›l› içinde
Bilal Payam adl› er hakk›nda aç›lan dava, 17 fiubat
günü sonuçland›. Mu¤la A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada, Bilal Payam, “Tayyip Üzüm kaçarken
atefl etti¤i ve yaralama kast›yla davrand›¤›”
gerekçesiyle 1 y›l 1 ay 10 gün hapis cezas›na
mahkum edildi.

1999 Y›l›nda Öldürülenler

Y›lmaz Elüstü, Mehmet Elüstü

Bingöl’ün Genç ‹lçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 17
Nisan akflam› Y›lmaz Elüstü (17) ve Mehmet Elüstü
(19) adl› iki genç özel tim görevlileri taraf›ndan
öldürüldü. CHP Genç ‹lçe Baflkan› Mesut De¤er’in
akrabalar› olduklar› belirtilen gençlerin, evlere
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muhtarl›k seçimi için oy pusulalar› da¤›tt›klar›
bildirildi. HADEP Genel Merkezi’nden yap›lan
aç›klamada, iki gencin güvenlik görevlileri taraf›ndan
gözalt›na al›nmak istendi¤i, mezarl›¤a kaçan gençlerin
silahla tarand›ktan sonra el bombas› ile
parçaland›klar› iddia edildi. ‹ki gencin cenaze
töreninden sonra ‹lçe Tabur Komutan› ve Emniyet
Müdürü’nün gençlerin ailelerinin evine giderek
“olay›n yanl›fll›k sonucu meydana geldi¤ini
söyledikleri ve özür diledikleri” öne sürüldü. Emniyet
taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise söz konusu kiflilerin
PKK militan› oldu¤u ve güvenlik görevlileriyle
girdikleri silahl› çat›flmada öldükleri iddia edildi. 

Cem Selçuk Akgül, Sad›k Mamati

4 Haziran günü ‹stanbul’da ABD konsoloslu¤una
sald›r› haz›rl›¤› içinde olduklar› iddia edilen iki kifli
polisler taraf›ndan öldürüldü. Tarlabafl›’ndaki
konsoloslu¤un karfl›s›ndaki bir inflaata saat 06.00
s›ralar›nda iki kiflinin girdi¤i “ihbar›” üzerine olay
yerine giden polislere iki kifli taraf›ndan atefl aç›ld›¤›
ve söz konusu kiflilerin çat›flma sonucu öldürüldükleri
iddia edildi. Emniyet yetkilileri, olaydan sonra
öldürülen kiflilerin adlar›n›n Onur Bilge (24) ve Nedim
Akgün (37) oldu¤unu aç›klad›. Ancak, daha sonra ad›
Nedim Akgün olarak aç›klanan kiflinin Cem Selçuk
Akgül, Onur Bilge olarak aç›klanan kiflinin de Sad›k
Mamati oldu¤u belirlendi. Cem Selçuk Akgül’ün 1993
y›l›nda Edirne Yar›aç›k Cezaevi’nden firar etti¤i
ö¤renildi. 

Halk›n Hukuk Bürosu’ndan 5 Haziran günü yap›lan
aç›klamada, “Gözyaflart›c› bomba veya gaz bombas›
kullanarak onlar› sa¤ yakalayabilirlerdi. Bodrum
kat›n›n ç›k›fl›ndaki merdiveni götürdükleri için
kaçacak yerleri yokmufl. Olay yerinde çat›flma
yafland›¤›n› gösteren kurflun izleri bulunmuyor.
Bomba kullan›lm›fl. Bu aç›kça bir yarg›s›z infazd›r”
denildi. Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›, 10 Haziran
günü olaydan sorumlu olduklar› iddias›yla ‹stanbul
Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Müdür Yard›mc›s›
Atilla Ç›nar, Siyasi fiube Müdürü fiefik Kul ve
operasyona kat›lan polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. 

Akgül’ün cenazesi, 7 Haziran günü ‹stanbul
Alibeyköy’de topra¤a verildi. Cenaze törenine
müdahale eden polis, Akgül’ün yak›nlar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u yaklafl›k 150 kifliyi gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlardan Turgay Aydar, Hüseyin
Aykanat, Mustafa Erol, Afet Süreyya Eren, Kadri
Güven, Oya Baflaran, Deniz Metin, Sevilay Çal›flkan,
Murat Karaca, Nebahat Aslan, Yener Özbek, Derya
Karahan adl› kifliler daha sonra tutukland›.

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan haz›rlanan raporda,
“Çat›flman›n ç›kt›¤› iddia edilen bina Amerikan
Konsoloslu¤u’nun karfl›s›nda ve bir ilkö¤retim
okulunun yan›ndad›r. ‹nflaat kaba halde olup, üst
katlara ç›kan demir kap›n›n kilitli oldu¤u görülmüfltür.

Ç›kt›¤› iddia edilen çat›flman›n bodrum katta
gerçekleflti¤i, bodrumdaki kolonlarda halen kan
izlerinin mevcut oldu¤u görülmüfltür. Bodrum kat›n›n
merdiven k›sm›nda büyük bir çöküntü olufltu¤u ve bu
çöküntüye bir bomban›n neden oldu¤u ihtimali
kuvvetlidir” denildi.

Olayla ilgili olarak ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi
fiube’de görevli Sami fien, Selim Orhan Do¤an ve
Rüfltü Günefl adl› polisler hakk›nda 1999 y›l› içinde
dava aç›ld›. 

Fariz Yakac›, Ercan Yakac›, Rezzak ‹nanç, Raif Uyan,
Mehmet Gök, F›rat Esin

2 A¤ustos akflam› Diyarbak›r’›n Silvan ilçesine ba¤l›
Çi¤demli köyü yak›nlar›nda bir minibüse kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda,
Ercan Yakac› (18), F›rat Esin (19), Mehmet Gök (19),
Raif Uyan, Rezzak ‹nanç (19) ve Fariz Yakac› (8) öldü,
Filit ‹nanç, ‹hsan Gök, Hadi Esin, Salim Gök, Semih
Gök, ‹brahim Bilmez, Ramazan Söker, M. fiah Gök ve
Ayfer Gök adl› kifliler yaraland›. Resmi aç›klamada
sald›r›n›n PKK militanlar› taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i
iddia edildi. HADEP’ten yap›lan aç›klamada, Çi¤demli
köyünün, köylülerin korucu olmaya zorlanmas›
üzerine büyük ölçüde boflald›¤› ve köyde yaflayanlar›n
ço¤unlukla HADEP yanl›s› olduklar› bildirildi.
Aç›klamada, sald›r›n›n Silvan Jandarma Alay
Komutanl›¤›’na yaklafl›k 10 dakikal›k mesafede
gerçekleflti¤ine de dikkat çekildi. 

Olay›n ard›ndan ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Av.
Osman Baydemir, ‹HD Bölge Temsilcisi Hanefi Ifl›k,
Diyarbak›r Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Arif
Altunkalem ve Av. Reyhan Yalç›nda¤, T›p Fakültesi
Hastanesi’ne kald›r›lan yaral›larla görüflerek, bir rapor
haz›rlad›. Yaral›lardan M.fiah Gök, Filit ‹nanç, Salim
Gök ve Dr. Yusuf Ya¤mur ile yap›lan görüflme
sonunda haz›rlanan raporda flu bilgilere yer verildi: 

“Sald›r›ya maruz kalanlar, herhangi bir kifli veya
kesimle düflmanl›klar›n›n olmad›¤› gibi, korucu da
olmad›klar›n› belirtmifllerdir. Görüflmeler s›ras›nda
tüm yaral›lar›n ve yaral› yak›nlar›n›n olay›n failleri
hakk›nda yorum yapmaktan kaç›nd›klar›, sald›r›
mahallinin Silvan Alay Komutanl›¤›’na ancak 10
dakika (yaklafl›k l,5 km) uzakl›kta oldu¤u
anlat›mlar›ndan anlafl›lm›flt›r. Sis perdesi henüz
aralanm›fl olmamakla birlikte karanl›k güçlerin
geçmiflte Güçlükonak’taki gibi sald›r›larla benzerlik
arz etmektedir. Yaral›lara müdahalenin geç yap›lmas›
düflündürücüdür.” 

Yaral›lardan ‹hsan Gök, 4 A¤ustos günü yapt›¤›
aç›klamada, sald›r›y› yapanlar›n üniformal› olduklar›n›
kaydederek, flunlar› söyledi:

“Korucu olmam›z için bask› vard›. Ancak bizler hiç
kimseyle bir sorunumuz olmad›¤› için kabul
etmiyorduk. Sald›r›n›n oldu¤u gün tarladan
dönüyorduk. Bir süre yol ald›ktan sonra, yol
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kenar›nda yakt›klar› ateflin bafl›nda üç kifli gördük.
Ateflin ›fl›¤›yla gördü¤ümüz kifliler silahl› ve
üniformal›yd›lar. Yaklaflt›¤›m›z s›rada yolun ortas›na
gelip araca atefl etmeye bafllad›lar. O s›rada
sa¤›m›zdan solumuzdan ve arkadan da atefl aç›lmaya
baflland›. Araba bir anda kan gölüne döndü. Sald›r›
yaklafl›k 10 dakika sürdü. Silah sesleri kesilince,
kap›lar› aç›p sürünerek d›flar› ç›kt›k. Hafif yaralanan
iki kifli köye haber verdi. Olaydan iki saat sonra
köylüler gelip bizleri hastaneye kald›rd›. Bunu
yapanlar› herkes biliyor.” 

12 A¤ustos günü PKK’nin siyasi kanad› ERNK
taraf›ndan da¤›t›lan bildirilerde, katliam›n kendi
güçlerince yap›lmad›¤› ifade edildi.

Ahmet Özgezer, Osman K›nay, Hasan Y›lmaz

23 A¤ustos günü ‹zmir’in Bay›nd›r ilçesine ba¤l›
Çaml› köyü Yakap›nar ovas›nda Ahmet Özgezer’e ait
eve yap›lan bask›nda Ahmet Özgezer, Osman K›nay
ve Hasan Y›lmaz adl› kifliler öldü. Olayda Ahmet
Özgezer’in o¤lu Lokman Özgezer (16) ve özel tim
görevlisi Komiser Mustafa Kemal Özsüphanda¤›
yaraland›. Gözalt›na al›nan Lokman Özgezer, tedavi
edilmek üzere hastaneye kald›r›ld›.

Olay›n ard›ndan aç›klama yapan ‹zmir Emniyet
Müdürü Hasan Yücesan, söz konusu kiflilerin “PKK
militan› oldu¤u” ve “teslim ol” ça¤r›s› üzerine atefl
açt›klar›n› iddia etti.

Çevrede yaflayanlar Lokman Özgezer’e atefl açan
polislerin daha sonra Özgezer ailesinin bulundu¤u
çad›ra girdi¤ini ve içeride bulunan kiflileri tarad›¤›n›
belirttiler. Bay›nd›r ilçesine ba¤l› K›z›lcaova köyü
muhtar› Durmufl Sabanc› da Ahmet Özgezer’in üç
y›ld›r bölgede tarla kiralad›¤›n› ve çiftçilik yapt›¤›n›
söyledi. Ayn› gün gözalt›na al›nan Ahmet Özgezer’in
efli ve çocuklar› 24 A¤ustos günü serbest b›rak›ld›. 

Olayla ilgili olarak ‹HD ve ÇHD taraf›ndan 26
A¤ustos günü olay yerinde inceleme yap›ld›.
Haz›rlanan raporda,evde çat›flma yafland›¤›na iliflkin
bir bulguya rastlanamad›¤› belirtilerek, “olay›n
yarg›s›z infaz” oldu¤u kaydedildi. 

Murat Bektafl, Erdinç Aslan

Adana’n›n Yüre¤ir ilçesi Ak›nc›lar mahallesinde bir
binaya 5 Ekim gecesi saat 20.30 s›ralar›nda bask›n
düzenleyen polis, girdi¤i evdeki kiflilerin üzerine atefl
açt›. Atefl sonucu Murat Bektafl adl› kifli öldü. Ayn›
kattaki baflka bir daireye de bask›n düzenleyen
polisler, burada da Erdinç Aslan adl› kifliyi öldürdü,
evde bulunan Mustafa Köprü ise gözalt›na al›nd›.

Olay›n ard›ndan Murat Bektafl’›n efli Kezban Bektafl
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: “Eflim, Tunceli’de asker
olan kardeflimle telefonda konuflurken kap›m›z
tekmelendi. Kap› k›r›ld› ve üzerimize yayl›m atefli
aç›ld›. Eflim bafl›ndan vurularak kanlar içinde yere

y›¤›ld›. 3 yafl›ndaki o¤lum U¤urcan’la birlikte kendimi
koltuklar›n arkas›na att›m. Atefl s›ras›nda kurflunlardan
ikisi sa¤ kolumu s›y›rm›fl, ama hiç fark›nda olmad›m.
Eflimi vuran polis, arkas›nda duranlara, ‘Durun burada
bir kad›nla çocuk var’ diye ba¤›rd› ve üzerime do¤ru
5-6 kurflun daha s›kt›. Daha sonra karfl›daki daireye
girdiler ve atefl açt›lar. D›flar› ç›kmak istedim ama izin
vermediler. Beni çocu¤umla birlikte, afla¤› dairede
oturan ev sahibimiz Mevlüt Zeren’in evine
kilitlediler.” 

Murat Bektafl, 6 Ekim günü topra¤a verildi. Evin sahibi
Mevlüt Zeren ise Murat Bektafl’›n 1,5 y›ld›r kirac›s›
oldu¤unu, di¤er evin ise 15 gün önce iki genç
taraf›ndan tutuldu¤unu ve gençlerin bir haftad›r evde
kald›klar›n› söyledi. 

Adana Emniyet Müdürü fiükrü Yetimo¤lu, 7 Ekim
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, olay günü
binaya baz› flüpheli kiflilerin girip ç›kt›¤› yolundaki
telefon ihbar› üzerine operasyonun gündeme geldi¤ini
iddia etti. Yetimo¤lu, polislerin “teslim ol” ça¤r›s›nda
bulundu¤unu da ileri sürdü. Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Muzaffer Çetinkaya ise olaydan sonra
yapt›¤› aç›klamada, öldürülen Erdinç Aslan ile
gözalt›na al›nan Mustafa Köprü’nün üç-dört ayd›r
izlendi¤ini söylemiflti. Öldürülen Aslan’›n Kurtulufl
dergisi muhabiri oldu¤u ö¤renildi3.  

Murat Bektafl’›n efli Kezban Bektafl, 8 Ekim günü
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Bektafl,
Adana Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulunduktan sonra yapt›¤› aç›klamada, eflinin suçsuz
yere öldürüldü¤ünü söyledi. Bektafl “Kocam ömrü
boyunca hiçbir suçtan ne karakola gitti ne de
cezaevine girdi. Kocam hücre evinde de¤il, kendi
evimizde benim ve çocu¤umuzun gözleri önünde
vurularak öldürüldü. Emniyet suçunu kabul etsin.”
dedi. 

Ev bask›n›nda öldürülen Erdinç Aslan’›n babas› da
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu. Aslan
ailesinin avukat› Alper Saral taraf›ndan Savc›l›¤a
verilen suç duyurusu dilekçesinde, polislerin kap›y›
k›r›p içeri girdikleri s›rada Erdinç Aslan’›n cep
telefonundan ablas› Gülay Aslan’› arad›¤› ve o andaki
durumlar›yla ilgili bilgi verdi¤i belirtildi. Dilekçede,
“Bu görüflmenin sonlar›nda Erdinç kendisini
yakalayan polislere, ‘b›rak›n beni’, ‘defolun gidin’ gibi
sözler söylemifl ve sonras›nda görüflme kesilmifltir. Bu
sözlerden de anlafl›ld›¤› üzere polisler ilk anda
Erdinç’i sa¤ olarak yakalam›fllard›r. Daha sonra
öldürmüfllerdir.” denildi. Dilekçede, Erdinç Aslan’a ait
cep telefonunun da kayboldu¤u, polisler taraf›ndan
haz›rlanan olay yeri inceleme tutana¤›nda cep
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3 Bask›n s›ras›nda yerel yay›n yapan KTV adl› televizyon kanal›n›n
kameraman› Ayd›n Güçlü ve yerel Ekspres gazetesi Haber Müdürü
Yavuz Yavuz gözalt›na al›nd›. Ayd›n Güçlü’nün olay s›ras›nda çekti¤i
görüntüler, polisler taraf›ndan imha edildi.



telefonuna rastlanmad›¤› vurguland›. Dilekçede, olay
günü saat 21.35 s›ralar›nda Erdinç Aslan’›n, ablas›
Gülay Aslan’› aray›p aramad›¤›n›n cep telefonu
hizmeti veren flirketlerin kay›tlar›ndan incelenmesi
istendi.

Bask›nda sa¤ olarak yakalanan ve ard›ndan tutuklanan
Mustafa Köprü ile konuflan avukat›, Köprü’nün Murat
Bektafl ile ilgili olarak, “Bizimle hiçbir ilgisi yoktu. Eve
girip ç›karken karfl›lafl›rsak selamlafl›yorduk. Onun
d›fl›nda hiçbir ilgimiz, iliflkimiz yoktu” dedi¤ini
aktard›4. 

Murat Bektafl ve Erdinç Aslan’›n öldürülmesi
nedeniyle Baflkomiser Fevzi Mustan ile Ali Erdurucan,
Eyüp Yalç›nkaya, Muammer Topaç, Haydar Erol ve
Nurettin Bülbül adl› polisler, 13 Ekim günü akflam
saatlerinde Savc›l›kta ifade verdi. Polislerin
ifadelerinde, Adana Emniyet Müdürü fiükrü
Yetimo¤lu’nun olaydan sonra yapt›¤› aç›klaman›n
aksine, “Elindeki telefonu silah sand›¤›m›z için atefl
açt›k” dedikleri ö¤renildi. Polisler ifadeleri al›nd›ktan
sonra tutuklanmalar› istemiyle sevkedildikleri Nöbetçi
Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Savc›l›¤›n bu karara 14 Ekim günü itiraz etmesi
üzerine, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, “üst
mahkeme” s›fat›yla polisler hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verdi. 

Bu arada infaz olay› ile ilgili olarak haklar›nda g›yabi
tutuklama karar› ç›kart›lan Baflkomiser Fevzi Mustan,
Ali Erdurucan, Eyüp Yalç›nkaya, Muammer Topaç,
Haydar Erol ve Nurettin Bülbül adl› polisler 18 Ekim
günü teslim oldu. Polisler Savc›l›kta ifadeleri
al›nd›ktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada savc›l›k taraf›ndan adliyeye ça¤r›lan Kezban
Bektafl, eflini öldüren polis olarak Ali Erdurucan’›
teflhis etti. 

Tutuklanan polislerin avukatlar›n›n bir üst mahkemeye
yapt›¤› itiraz› de¤erlendiren Adana 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi, 19 Ekim günü Ali Erdurucan adl› polis
d›fl›ndaki di¤er befl polisin tahliye edilmesine karar
verdi. 

Kas›m ay› bafllar›nda Bektafl ve Aslan’›n öldürülmeleri
nedeniyle alt› polis hakk›nda dava aç›ld›. Adana
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede Nurettin Bülbül, Eyüp Yalç›nkaya,
Haydar Erol ve Ali Erdurucan adl› polis memurlar›n›n
24 y›lla 30 y›l, Baflkomiser Fevzi Mustan ve Muammer
Topaç adl› polis memurunun ise 6 y›lla 15 y›l
aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesi istendi.
‹ddianamede, her iki evin bas›lmas› anlat›ld›ktan
sonra Murat Bektafl’›n “atefl açt›¤›” sa¤ ve sol elindeki
kurflun deli¤i d›fl›nda, bafl›nda sol gözün üstünden
bafllayarak kafas›n›n parçaland›¤› belirtildi.
‹ddianamede, “bu yaran›n karanl›kta ve rastgele at›flla
meydana getirilemeyece¤i” vurgulanarak, Nurettin
Bülbül, Eyüp Yalç›nkaya, Haydar Erol ve Ali
Erdurucan’›n “Bektafl’› kasten öldürdü¤ü” vurguland›.

‹ddianamede, Fevzi Mustan, Nurettin Bülbül ve
Muammer Topaç’›n da “görevi sa¤ olarak ele geçirip
yarg›lamay› yapacak makam önüne ç›karmak oldu¤u
halde, Erdinç Aslan’› meflru müdafaa s›n›rlar›n› aflarak
öldürdükleri” belirtildi. 

Davan›n 2 Aral›k günü Adana 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan ilk duruflmas›nda ifade veren
san›k polisler, “teslim ol” ça¤r›s›nda bulunduklar›n› ve
içerden atefl edildi¤i için iki eve de girmek zorunda
kald›klar›n› iddia ettiler. Öldürülen Murat Bektafl’›n efli
Kezban Bektafl ise polislerin ifadesini yalanlad›. Evin
sadece d›fl kap›s›n›n kilitli oldu¤unu anlatan Kezban
Bektafl, “Birileri ba¤›r›yordu. ‘Kap›y› aç›n’ dedi. A¤za
al›nmayacak küfürler ya¤d›r›ld›. Biz sarhofl oldu¤unu
sand›k. Ifl›klar aç›kt›. O s›rada kap› aç›ld›. Ali
Erdurucan, ‘çekil kad›n’ dedi ve atefl etmeye
bafllad›lar. Kocam, vuruldu¤unda telefonun üzerine
düflmüfltü. Kap›y› k›rd›klar›n› duydum. Bize ‘teslim ol’
ça¤r›s› yap›lmad›, sadece atefl açt›lar. Nurettin Bülbül
ve Ali Erdurucan’›n atefl ettiklerini gördüm. Kocam›n
cesedini önce bir arabaya koyarak götürdüler, az
sonra geri getirdiler. Di¤er eve girdiklerini ise silah
seslerinden anlad›m. Oraya girerken de uyar›
yapmad›lar.” dedi. 

Duruflmay› izlemek için Adana Adliyesi’ne gelen Tav›r
dergisi Yaz›iflleri Müdürü Yasin Ali Türkeri, derginin
Antakya muhabiri Deniz fiah ile Cantekin Uçar,
Tamer Kazan, Zeki Helveren, Mehmet Oral Mutlu ve
Süleyman Özal adl› kifliler gözalt›na al›nd›. Dava,
2000 y›l›na ertelendi.

DUR ‹HTARI VE RASGELE ATEfi AÇMA

9 fiubat günü ‹stanbul Merter’de araba çald›¤› iddia
edilen kiflileri izleyen polislerin atefl açmas› sonucu,
olayla ilgisi olmayan Nail Çayl›koca (20) adl› genç
öldü. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kutsi Tecer
Caddesi’nde araba çald›klar› ileri sürülen iki kifliye
polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Bu s›rada caddede
bulunan Nail Çayl›koca da bafl›ndan vuruldu.
Çayl›koca olay yerinde öldü. Savc›l›k, Çayl›koca’n›n
ölümüne neden olan kurflunun hangi silahtan
ç›kt›¤›n›n belirlenmesi için kapkaçç›lar› kovalayan
ekipteki 3 polis memuru ‹slam Baltürk, Yakup Kayhan
ve Osman Arabac›’n›n silahlar›n› balistik incelemeye
gönderdi. Yakup Kayhan, tutuklama istemiyle sevk
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4 5 Ekim günü Murat Bektafl ve Erdinç Aslan adl› kiflilerin
öldürüldü¤ü ev bask›n›ndan kurtulan Mustafa Köprü, daha sonra
tutukland› ve ard›ndan hakk›nda ölüm cezas› istemi ile dava aç›ld›.
15 Aral›k günü Adana DGM’de bafllayan davada, Mustafa Köprü’nün
itirafç› olmak istedi¤ini aç›klamas› üzerine duruflmaya, Köprü ve
avukat› d›fl›nda kimse al›nmad›. Duruflma, Mustafa Köprü’nün
itirafç›l›k iste¤inin incelenmesi için ertelendi. Ancak Köprü’nün
itirafç›l›k baflvurusunu de¤erlendiren Erdinç Aslan’›n avukat› ÇHD
Adana fiube Baflkan› Mustafa Çink›l›ç, infaz sonras› Köprü’nün bir iki
gün içinde Osmaniye Cezaevi’ne götürüldü¤ünü belirterek, “Bu
kiflinin hem Adana d›fl›na bir cezaevine gönderilmifl olmas› hem
itirafç› olmas› ve yarg›lanmas› s›ras›nda huzura getirilip orada
ifadesinin al›nmam›fl olmas› bir sürü soru iflaretini do¤uruyor. Acaba
san›k itirafç›l›k yasas›ndan yararlanmak için polisleri koruyan bir ifade
mi verdi” dedi. 



edildi¤i Bak›rköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’e
verdi¤i ifadede, olay› sonradan ö¤rendi¤ini ileri sürdü
ve “Ben anonslar› takip ediyordum. Osman bana
araban›n kaçt›¤›n› söyledi. ‹nip bir el havaya, 2 el de
araban›n tekerine atefl ettim. O s›rada arkadan 2 el
atefl sesi duydum” dedi. Mahkeme, Kayhan’›, tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rakt›. Gerekçe olarak da
flahs›n “sabit ikametgah sahibi olmas›”n› ve balistik
raporunun gelmemesini gösterdi. Kayhan hakk›nda
aç›lan dava 8 Eylül günü Bak›rköy 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada, Kayhan’›n
tutuklanmas› istemi reddedildi. Savc›l›k, ‹slam Baltürk
ve Osman Arabac› adl› polisler hakk›nda da
takipsizlik karar› verdi.

16 fiubat günü fi›rnak’›n Cizre ilçesinde, köy
korucusunun “dur” ihtar›na uymayan bir genç, aç›lan
atefl sonucu öldürüldü. Edinilen bilgiye göre,
otomobille evine giden 17 yafl›ndaki Mehmet Nahil’e,
nöbet tutan geçici köy korucusunun “dur” ihtar›na
uymay›nca atefl edildi. A¤›r yaralanan Nahil,
kald›r›ld›¤› devlet hastanesinde yaflam›n› yitirdi.
Kimli¤i aç›klanmayan köy korucusu gözalt›na al›nd›.

17 Mart günü ‹stanbul Bahçelievler Kocasinan
semtinde Fuat Ünlü adl› kifli polisler taraf›ndan
vuruldu. Ünlü’nün Kocasinan mahallesindeki bir
ma¤azaya bomba atmaya haz›rland›¤› s›rada,
kendisinden kuflkulanan polislere atefl açt›¤› ve ç›kan
çat›flmada öldü¤ü iddia edildi. Olayda, bir polis hafif
yaraland›. Ünlü’nün yan›nda bulunan biri kad›n iki
kiflinin ise kaçt›¤› ileri sürüldü.

Olayla ilgili olarak haz›rlanan otopsi raporunda,
Ünlü’nün vücuduna sa¤ el iflaret parma¤›, sa¤ omuz
ile öldürücü nitelikte olan sa¤ kas›k ve sol kulak
arkas›ndan toplam 4 kurflun ald›¤› belirtildi. Otopsi
raporunda Ünlü’nün ölüm nedeni olarak, kurflun
yaralanmas›na ba¤l› kafatas› parçalanmas›, etraf
kemikleri k›r›lmas› ve beyin kanamas› ile iç organ
delinmesi gösterildi. 

Ünlü’nün öldürülmesi nedeniyle Erol Tekten, Ayhan
Özkan ve fiaban Düzer adl› polisler hakk›nda aç›lan
dava,12 Ekim günü Bak›rköy 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. San›k polislerin kat›lmad›¤›
duruflmada, Ünlü ailesinin avukat› Eren Keskin,
Cumhuriyet Savc›s› Salih Sol taraf›ndan haz›rlanan
iddianameye itiraz ettiklerini bildirdi. Keskin,
Ünlü’nün üzerinde bulundu¤u öne sürülen TNT
kal›b›, fünye ve tabancalarda, Fuat Ünlü’nün parmak
izi bulunmad›¤›n› belirtti. Keskin’in, polislerin
tutuklanmas› istemi reddedildi. Fuat Ünlü’nün
“terörist” olarak nitelendi¤i iddianamede, “polislerin,
kendilerini korumak için atefl ettikleri” ileri sürüldü.
‹ddianamede, polisler hakk›nda TCY’nin “Görev
gere¤i infaz› zorunlu olan bir emri icra eden faile
iflledi¤i fiilden dolay› ceza verilmez” hükmünü içeren
49. maddesinin uygulanmas› istendi.

19 Mart günü ‹stanbul’un Merter semtinde Hamza Bafl
(19) adl› kifli polisler taraf›ndan vuruldu. ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
polisin “flüpheli” iki kifliye kimlik sordu¤u, bunun
üzerine bu kiflilerin polise atefl açt›klar›, çat›flma
sonucunda Hamza Bafl’›n öldürüldü¤ü, di¤er kiflinin
ise kaçmay› baflard›¤› iddia edildi.

26 Mart günü Hakkari’nin Çukurca ilçesi Ç›¤l›
köyünde, askerlerin “dur” ihtar›na uymad›¤›
gerekçesiyle bir köy korucusu öldürüldü. Irak’tan,
Türkiye’ye küçükbafl hayvan sokarken vuruldu¤u
belirtilen korucunun isminin Halit Edifl (35) oldu¤u
ö¤renildi. 

25 Mart günü Van’da fieyhmus Karakoyun (29) adl›
kifli polisler taraf›ndan öldürüldü. Polis yetkilileri,
PKK’nin üst düzey yöneticilerinden oldu¤unu iddia
ettikleri fieyhmus Karakoyun’un, saat 15.30 s›ralar›nda
polis ekibini görünce kaçmaya bafllad›¤›n› ve “dur”
ihtar›n›n ard›ndan da polislere silahla karfl›l›k verince
ç›kan çat›flma sonucu öldü¤ünü ileri sürdüler. 

‹stanbul Kad›köy’de 12 Nisan günü polislerin “dur
ihtar›”na silahla karfl›l›k verdi¤i öne sürülen Ali Kemal
Gündo¤du adl› kifli öldürüldü. Araba çald›klar› iddia
edilen Ali Kemal Gündo¤du, Hasan Güney, Sezgin
Güven ve Fuat K›lavuz adl› kiflilerin polislerin “dur”
ihtar›na karfl› atefl açt›klar› ve Gündo¤du’nun çat›flma
s›ras›nda öldü¤ü, di¤er 3 kiflinin ise yakaland›¤› ileri
sürüldü. 

‹ran’›n Urn›iyi kentine ba¤l› Rezgi köyünden mazot
satmak üzere fiemdinli’nin Kayalar (Katuna) köyü Alat›
mezras›na gelen Poormela Berzan (25), Cengiz
Poormela (25), Wehbi Gilanîzadeh (18), Kamfer
Gilanîzadeh (20), Xayip Poormela (13), Xayip Adil
(20) ve Cuma Ergofli (20), 7 May›s günü asker ve özel
tim elemanlar› taraf›ndan öldürüldü. ‹ran hükümeti
olay üzerine Türkiye’yi protesto etti. 

7 May›s günü ‹stanbul Göztepe’de araba çald›¤› iddia
edilen bir kiflinin, polisin “dur” ihtar›na uymayarak
kaçt›¤› ancak araba ile kaza yapt›ktan sonra yaya
olarak kaçarken kafas›ndan vurularak öldürüldü¤ü
bildirildi. Ancak öldürülen kiflinin kimli¤i
belirlenemedi5.  

16 May›s akflam› Van’›n Özalp ilçesi Çardak köyü
yak›nlar›nda s›n›r› kaçak yollarla geçmek isteyen ‹ran
vatandafl› bir grup Kürt kaçakç› ile köyde nöbet
beklemekte olan askerler aras›nda saat 22.00
s›ralar›nda çat›flma ç›kt›. Yaklafl›k 15 dakika süren
çat›flmada ad› ö¤renilemeyen bir kaçakç› öldü, biri
yaral› 16 kaçakç› da gözalt›na al›nd›. Ölen kaçakç›n›n
cenazesi ‹ranl› yetkililere teslim edilirken, di¤er
kaçakç›lar gözalt›na al›nd›. Çat›flmada kaçakç›lara ait
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5 10 May›s günü de ‹stanbul Kad›köy’de polis ile h›rs›z aras›ndaki
kovalamacada meydana gelen kazada, 2 kifli öldü, 3 kifli yaraland›.
Ba¤dat Caddesi’nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin, “dur”
ihtar›nda bulundu¤u bir arac›n sürücüsünün kaçarken, çarpt›¤› takside
bulunan Gülay Safkan ile Y›lmaz fiennekat öldü. 



700 küçükbafl hayvana askerler taraf›ndan el
konuldu¤u, 400 dolay›nda hayvan›n ise kayboldu¤u
ö¤renildi.

Van’›n Baflkale ile Saray ilçeleri aras›ndaki s›n›r
bölgesinden Türkiye s›n›r›n› geçmek isteyen yaklafl›k
45 kiflilik bir gruba 19 May›s günü askerler taraf›ndan
atefl aç›ld›. Olayda, Erifl Muhammed Salih (17), Azaze
Nagada (57), Azaze Muhammede (24) Nasare Tarane
(30), Ekber Muhammedi, Muhammed fierif ile adlar›
ö¤renilemeyen Sercile, Bahtiyar ve Aras soyadl›
kifliler öldü, H›yamet Muhammedi (20), Herifl
Muhammet Salih (17), Abdurrahman Hasan (30),
Berhar Muhammet (22) ve Heva Y›zdie adl› yaral›lar
ise Van Devlet Hastanesi ile Araflt›rma Hastanesi’ne
kald›r›ld›. Grubun, Türkiye’ye geçmek isteyen ‹ran ve
Irak vatandafl› Kürtler oldu¤u bildirildi. 

Edinilen bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlü¤ü
yabanc›lar flubesinde tutulan mülteciler verdikleri
ifadelerde, ‹ran’dan Baflkale’nin U¤urlu (Beblesan)
köyüne tan›mad›klar› kifliler taraf›ndan getirildiklerini
burada korucular Ramazan Bilici, Süleyman Demir,
Muhammet Bilici, Cafer Bilici ve Reis Özgür
taraf›ndan al›narak Keklikdüzü Köyü’ne
götürüldüklerini söylediler. Mülteciler, “Biz
korucuyuz, kimse size bir fley demez” diyerek
kendilerini götüren Keklikdüzü korucular›n›n,
üzerlerindeki 20 bin dolar›n yan› s›ra saat, alt›n ve
benzeri ziynet eflyalar›n› da alarak ortadan
kaybolduklar›n› belirttiler. Hemen sonra da, askerlerin
atefline maruz kald›klar›n› anlatt›lar. Yabanc›lar
fiubesi’ndeki 36 mülteci, ifadeler üzerine, 25 May›s
günü Keklikdüzü köyüne götürülerek korucularla
yüzlefltirildi. Yüzlefltirmenin ard›ndan Süleyman
Demir, Muhammet Bilici ve Cafer Bilici adl› korucular
gözalt›na al›nd›, köydeki 70 korucunun silah›na ise
“s›n›r› kaçak geçenlere yard›m ettikleri” gerekçesiyle
el konuldu.

Tokat’›n Almus ilçesine ba¤l› Kap›c› köyünde Ali
Demir adl› köylünün özel tim görevlileri taraf›ndan
öldürüldü¤ü bildirildi. 19 May›s günü köye gelen özel
tim görevlilerinin Hüseyin Gül, Mehdi Gül ve Kamil
Güngör adl› köylülerin evlerini boflaltarak köye
yerlefltiklerini ve soka¤a ç›kma yasa¤› ilan ettiklerini
aç›klayan köylüler, 21 May›s gecesi saat 01.30
s›ralar›nda evinden ç›kan Ali Demir’in, özel timlerin
açt›¤› atefl sonucu öldürüldü¤ünü bildirdiler. Köylüler,
Ali Demir’in akli dengesinin bozuk oldu¤unu
kaydettiler.

29 May›s günü Batman’›n Kozluk ilçesine ba¤l›
Yan›kkaya köyü yak›nlar›nda Berivan Bilen (10) adl›
çocuk, köye yak›nlar›ndaki petrol istasyonu
çevresinde nöbet tutan korucular›n açt›¤› atefl sonucu
öldü.

13 Haziran günü ‹stanbul Bahçelievler’de “h›rs›zl›k
amac›yla arabalar›n kap›lar›n› kurcalad›klar›” ileri
sürülen 3 kifliye polisler taraf›ndan atefl aç›ld›. Atefl

sonucu yaralanan Savafl Y›lmaz hastanede öldü.
Tuncer Pasino¤lu ve Özer Murat adl› kiflilerin
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. Polis yetkilileri, söz
konusu üç kifliye “dur ihtar›”na uymayarak kaçmaya
çal›flt›klar› için uyar› atefli aç›ld›¤›n› ileri sürdüler.

6 Temmuz günü Batman’›n ‹luh mahallesindeki 10
Nisan Polis Karakolu yak›nlar›nda kimli¤i
belirlenemeyen bir kifli öldü. Polis yetkilileri, PKK
militan› oldu¤unu iddia ettikleri 35 yafllar›ndaki bu
kiflinin, intihar sald›r›s› düzenlemek amac›yla saat
21.10 s›ralar›nda karakola yaklaflt›¤›n› ancak “dur
ihtar›”na uymad›¤› için nöbetçi polisler taraf›ndan
aç›lan atefl sonucu öldü¤ünü ileri sürdüler.

Çanakkale’nin Çarfl› caddesindeki Erdemir Pasaj›
içinde bulunan av malzemeleri bayiine 9 Temmuz
günü h›rs›zl›k amac›yla giren ‹hsan Parlak’›n (21),
olay yerine polisin gelmesi üzerine intihar etti¤i iddia
edildi. Edinilen bilgiye göre, av malzemeleri bayiinde
h›rs›zl›k yap›ld›¤› ihbar› alan polis, olay yerine geldi.
Dükkanda bulunan kifliye polisin “teslim ol” ça¤r›s›n›n
ard›ndan içerden birkaç el silah sesi duyuldu. Daha
sonra iflyerine giren polisler, ‹hsan Parlak’›n cesedi ile
karfl›laflt›. H›rs›z›n üzerinden ç›kan ehliyet ile ordu
mensubu yak›nlar›na verilen kimli¤in sahte oldu¤u
aç›kland›.

‹stanbul’da 10 Temmuz günü Kadriye Çelik adl› kifli
polisler taraf›ndan öldürüldü; ‹stanbul Gaziosmanpafla
Karadeniz mahallesinde araba h›rs›zl›¤› yapt›¤› ileri
sürülen Kadriye Çelik adl› kifliye, kendisini izleyen
polisler taraf›ndan Sultançiftli¤i’nde atefl aç›ld›.
Baca¤›ndan ve s›rt›ndan yaralanan Çelik, hastanede
öldü. Kadriye Çelik’in yan›nda bulunan ‹smail Çor
adl› kiflinin ise kaçt›¤› belirtildi. 28 Kas›m günü Eyüp
Cumhuriyet Savc›l›¤›, Çelik’i “bilerek öldürdükleri”
iddias›yla 8 polis hakk›nda 15 y›la kadar hapis
istemiyle dava açt›. 

10 Temmuz günü ‹stanbul Avc›lar’da araba h›rs›zl›¤›
yapt›¤› iddia edilen Dursun Savafl›r adl› kiflinin
polislerden kaçarken bir inflaata girdi¤i ve 6. kattan
düflerek öldü¤ü iddia edildi. Savafl›r’a kald›r›ld›¤›
hastanede ilk müdahaleyi yapan Dr. Metin Çak›rkaya,
Dursun Savafl›r’›n 10 Temmuz günü saat 13.25’de
vücut fonksiyonlar› tümüyle durmufl olarak
getirildi¤ini, vücudun d›fl›nda darp, kesik ya da yara
bulunmad›¤›n›, ölüme iç kanaman›n neden
olabilece¤ini söyledi.

14 Temmuz günü Kad›köy’de polisten kaçarken kaza
yapan 2 kifliden biri öldü, di¤eri de a¤›r yaraland›.
Araba çald›ktan sonra izleyen polislerin “dur” ihtar›na
uymayarak kaçan kifliler, direksiyon hakimiyetini
kaybederek bir a¤aca çarpt›lar. Kazada, üzerinden
Serkan Kurt ad›na kredi kartlar› ç›kan kifli olay
yerinde öldü, ‹brahim K›l›ç a¤›r yaraland›.

Ankara’n›n Beypazar› ilçesinde, birli¤inden firar eden
Erflan Uysal adl› er 2 A¤ustos günü jandarmalar
taraf›ndan vurularak öldürüldü. Astsubay Mustafa
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Oluçay kumandas›nda yol denetimi yapan jandarma
ekipleri, Beypazar›’n›n Köst köyü yak›nlar›nda bir
otomobili durdu. Otomobilde bulunan Erflan Uysal
(21), kimli¤inin üzerinde olmad›¤›n›, birli¤inden izinli
olarak geldi¤ini söyledi. Belgelerinin Beypazar›’ndaki
evinde oldu¤unu belirten Uysal, jandarma
nezaretinde ilçeye getirildi. ‹stiklal mahallesinde
kaçt›¤› ileri sürülen Erflan Uysal, jandarmalar›n açt›¤›
atefl sonucu vuruldu. Olay yerinde ölen Uysal’›n
Van’da askerlik yapt›¤› ve 31 Temmuz günü firar etti¤i
aç›kland›. Uysal’›n daha önce de iki kez firar etti¤i
ileri sürüldü. 

Hezil çay› üzerinden kendi yapt›klar› botlarla
Türkiye’ye geçmek isteyen mültecilere, 23 A¤ustos
günü s›n›rda devriye gezen askerler taraf›ndan aç›lan
atefl sonucu ‹brahim Emina (24) olay yerinde öldü,
Rizan Dikan (31) adl› mülteci yaraland›. 

31 A¤ustos günü Bitlis’in Tatvan ilçesine ba¤l›
Köprücük köyü yak›nlar›nda Bahattin Çelik (15),
polisler taraf›ndan vurularak öldürüldü. Koruculuk
yapan Bahattin Çelik’in üzerinde silah bulundu¤u ve
polislerin “dur ihtar›”na uymad›¤› ileri sürüldü. Köy
muhtar›n›n o¤lu Çelik’e atefl eden Tarkan Toraman
adl› polis gözalt›na al›nd›. Olayda Bahattin Çelik’in
yan›nda bulunan  Nedim Çelik adl› kifli de hafif
yaraland›.

Mazot satmak için ‹ran’dan Hakkari’nin fiemdinli
ilçesine giden 3 ‹ranl›n›n askerler taraf›ndan
öldürüldü¤ü ileri sürüldü. Edinilen bilgiye olay flöyle
geliflti: 2 Eylül günü Türkiye s›n›r›n› geçen 8 kiflinin
üzerine fiemdinli’ye ba¤l› Alan mezras› yak›nlar›nda
askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Atefl sonucu adlar›
ö¤renilemeyen 3 kifli öldü, ikisi a¤›r olmak üzere 5
kifli yaraland›. Bölgede bulunan köylülerin cenazeleri
almak üzere olay yerine gittikleri, ancak askerlerin
tehditleri üzerine geri döndükleri bildirildi. 

‹zmir’in Karaba¤lar semtinde polislerin “dur ihtar›”na
uymad›¤› ileri sürülen Gürcan Köküz (18) adl› kifli
öldürüldü. 12 Eylül günü meydana gelen olayda,
hakk›nda h›rs›zl›k suçundan g›yabi tutuklama karar›
oldu¤u belirtilen Gürcan Köküz’ün polislerden
kaçarken bir evin çat›s›na ç›kt›¤›, uyar› atefline ra¤men
durmay›nca, Karaba¤lar Karakolu’nda görevli polis
memuru Seydi Kartal taraf›ndan vuruldu¤u bildirildi.
Köküz’ü öldüren Kartal, 14 Eylül günü ‹zmir 5. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Kartal’›n ifadesinde
“‹hbar üzerine olay yerine gittim. fiah›s kaç›yordu.
Uyar› atefli açt›m durmad›. Bir evin çat›s›na ç›kt›.
Peflinden giderken aya¤›m tak›ld› ve elimdeki silah
patlad›” dedi¤i ö¤renildi. “Dikkatsizlik ve tedbirsizlik
sonucu ölüme neden olmakla” suçlanan Seydi
Kartal’›n  tutuksuz yarg›lanmas›na karar verildi.

7 Ekim günü Zeytinburnu’nda, kaçan 3 oto
h›rs›z›ndan biri, polisin açt›¤› atefl sonucu öldü. Polis
yetkilileri, “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle
öldürülen Hayrettin Fedai’nin oto h›rs›zl›¤› ve birçok
suçtan sab›kal› oldu¤unu öne sürdü.

Diyarbak›r’›n Bismil ilçesi Ahmetli köyü yak›nlar›nda
“izinsiz odun toplayan” koruculara 12 Ekim günü
askerler ve korucular taraf›ndan atefl aç›ld›. Olayda
Beflir Akgül (43) adl› korucu öldü, ‹lhan Akgül adl›
korucu da yaraland›. Traktörle görev yapt›klar›
Mardin’in Savur ilçesine dönmek üzere olan
korucular›n “dur ihtar›”na uymad›klar› ileri sürüldü.
Olayda alt› korucu da gözalt›na al›nd›.

27 Ekim gecesi ‹stanbul Zekeriyaköy’de “dur ihtar›”na
uymad›¤› ileri sürülen bir araca askerler taraf›ndan
atefl aç›lmas› sonucunda Mehmet Yasin Sanlak (19)
adl› kifli öldü. Edinilen bilgiye göre, Zekeriyaköy’e
minibüsle eflya götüren Mehmet Yasin Sanlak ve
Mehmet K›r›c› adl› kifliler, Zekeriyaköy ç›k›fl›ndaki yol
yap›m çal›flmas› nedeniyle tali yola girdiler. Sanlak ve
K›r›c›’ya, 5. Füze Filo Üs Komutanl›¤› arazisine
girdiklerini anlay›p geri döndükleri s›rada nöbet tutan
asker taraf›ndan atefl aç›ld›¤› ö¤renildi.

4 Kas›m günü Van’›n Saray ilçesinin ‹ran s›n›r›na
yak›n kesimlerinde kaçakç› olduklar› ileri sürülen 3
kiflinin üzerine atefl açan askerler, 1 kifliyi öldürdü, 1
kifliyi de yaralad›. ‹lçenin Keklikdüzü Köyü Çay›r
Deresi mevkiinde jandarma ekipleri, ‹ran’dan
Türkiye’ye kaçak yollarla girifl yapt›klar› ileri sürülen 3
atl›n›n üzerine atefl açt›. Söz konusu 3 kifliye “dur”
ihtar›na uymad›klar› gerekçesiyle atefl edildi¤i ileri
sürülürken, aç›lan ateflte Abbas Tan (47) adl› kifli öldü,
kimli¤i tespit edilemeyen di¤er bir kifli ise kaçt›.

fianl›urfa’n›n Suruç ilçesi yak›n›ndaki Türkiye-Suriye
s›n›r›nda, askerlerin açt›¤› atefl sonucu 2 kaçakç› öldü.
S›n›r›n s›f›r noktas›nda bulunan F›st›kl› köyü
yak›n›nda, 10 Kas›m günü 23.00 s›ralar›nda s›n›r›
geçmek isteyen 3 kifli, “dur” ihtar›na uymad›klar›
gerekçesiyle, askerler taraf›ndan tarand›. Olayda,
Mahmut Y›ld›zo¤lu ile Mehmet fiimflek öldü. Kimli¤i
belirlenemeyen di¤er kifli ise kaçt›. 

25 Kas›m günü Hatay’›n Yaylada¤› ilçesinde
Suriye’den Türkiye’ye girmek isteyen Bangladefl
uyruklu Moha Abu Tamer (33) adl› kifli “dur ihtar›na
uymad›¤›” gerekçesiyle askerler taraf›ndan öldürüldü.

29 Kas›m günü Tunceli ile çevredeki köyler aras›nda
yolcu tafl›mac›l›¤› yapan EMEP Pertek ‹lçe Yönetim
Kurulu üyesi Süleyman Ekrem, yolcular›n› b›rakt›ktan
sonra dönerken arabas›na PKK militan› oldu¤u iddia
edilen 3 kifli bindi. Minibüse, Pirinçli köyü
yak›nlar›nda askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Aç›lan atefl
sonçunda Süleyman Ekrem ile PKK militan› oldu¤u
iddia edilen üç kiflinin öldü¤ü bildirildi. 1 Aral›k günü
Tunceli’nin Pertek ilçesinde topra¤a verilen Ekrem
için EMEP Pertek ‹lçe Örgütü önünde yap›lmak
istenen anma törenine askerler izin vermedi.

Ekrem’in annesi Güllü Ekrem 3 Aral›k günü intihar
etti. Sabah saatlerinde evden ayr›lan Güllü Ekrem’in
evin arkas›ndaki bir a¤aca kendisini ast›¤› ö¤renildi.

OHAL Bölge Valisi Gökhan Ayd›ner olay›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, “Süleyman Ekrem’in 1991 y›l›nda
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TDKP/HK örgütüne yard›m ve yatakl›k yapmak
suçundan tutukland›¤›, 1997 y›l›nda PKK’ye yard›m ve
yat›kl›k suçundan gözalt›na al›nd›¤›na dair arfliv
bulunmaktad›r. Ekrem dahil 4 kiflinin güvenlik
güçlerine atefl açt›¤›, araçta 4 uzun namlulu silah ele
geçirildi¤i anlafl›lm›flt›r’’dedi.. 

‹HD Elaz›¤ fiubesi taraf›ndan haz›rlanan inceleme
raporunda, Pertek ilçesi Kacarlar köyünde oturan
Süleyman Ekrem’in babas› Mehmet Ekrem’in, olaya
iliflkin flu aç›klamalar›na yer verildi: “29 Kas›m akflam›
saat 18.00 sular›nda, ellerinde silah bulunan dört kifli
evimize geldi. O¤lum Süleyman’› zorla yanlar›na
alarak gittiler. Yar›m saat sonra silah sesleri duyduk.
Ard›ndan gece yar›s› askerler evimize gelip arama
yapt›lar. Bir fley bulamay›nca da çekip gittiler. Ben
‘O¤lum nerede’ diye sordu¤umda ise, ‘Yar›n
ö¤renirsin’ dediler. Bir kuflku girdi içime. Sonra
öldürüldü¤ünü ö¤rendik.” 

‹HD raporunda, askerler taraf›ndan taranan minibüste
bulunan PKK’lilerden birinin yaral› oldu¤u halde
kaçmay› baflard›¤›, ancak olaydan iki gün sonra
yakaland›¤› belirtilerek, “Bu PKK’linin yakaland›ktan
bir süre sonra cesedi Devlet Hastanesi Morgu’na
kald›r›lm›flt›r” görüflüne yer verildi.

Raporda, Süleyman Ekrem’in yak›nlar› ve baz›
kiflilerin anlat›mlar› ile minibüsün olay yerinde çekilen
foto¤raflar›ndan yola ç›k›larak, “Minibüs, yönü köye
ters istikamette, yolun tam ortas›nda ve çok düzgün
bir flekilde stop edilmifl. Ve el freni çekilmifl
durumdad›r. Bu durum bize minibüse atefl
edildi¤inde, minibüsün seyir halinde olmad›¤›
kanaatini vermifltir. Bu durum bir infaz kuflkusu
yaratmaktad›r. Ve öyle düflünüyoruz ki, istenseydi bu

kifliler sa¤ olarak yakalanabilirlerdi”görüflüne yer
verildi. 

Ekrem’in yak›nlar› askerler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. Ekrem’in efli Güllü Ekrem ve babas› Mehmet
Ekrem Pertek Cumhuriyet Savc›l›¤›’na 10 Aral›k günü
yapt›klar› baflvuruda, “Süleyman Ekrem bölgede
y›llard›r yolcu tafl›yor. Arabas›n›n plakas› ve rengi
güvenlik güçlerince iyi biliniyor. Olayla ilgisiz ve
masum olan Süleyman Ekrem’in sa¤ yakalanmas›
mümkünken öldürülmesi hukuka ayk›r›d›r” denildi

18 Ocak günü ‹stanbul fiiflli’de, bir araban›n cam›n›
k›rarak içerdeki çantay› ald›ktan sonra kaçmaya
bafllayan Yüksel Ayd›n’›n, “dur” ihtar›na uymamas›
nedeniyle uyar› atefli aç›ld›¤› ve Ayd›n’›n cinsel
organ›ndan vurularak yaraland›¤› bildirildi.

20 Haziran günü ‹stanbul’da Yener Bince adl› kifli,
‹stanbul 1’inci Trafik fiube Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
Muhammet Hanifi Koflker adl› polisin atefl açmas›
sonucu a¤›r yaraland›. Sivil giyimli Koflker’in kimlik
sormas›n›n ard›ndan Bince’ye üç el atefl ederek
yaralad›¤› bildirildi. Yener Bince olay›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, polislerin gözalt›na ald›¤›
arkadafllar›n›n ifadelerini de¤ifltirmeleri için küfür ve
daya¤a maruz kald›klar›n› bildirdi. Öte yandan olay›n
resmi kay›tlara, Bince ve arkadafllar›n›n içkili olarak
çevreyi rahats›z ettikleri fleklinde geçti¤i ö¤renildi.

17 Temmuz günü Irak s›n›r›n› kaçak olarak geçmeye
çal›flan Sabah Rizgar (26) askerlerin açt›¤› atefl sonucu
yaraland›.

‹stanbul Zeytinburnu’nda 14 A¤ustos günü polislerin
“dur ihtar›na”uymad›klar› iddia edilen Selim Dik ve
Hakan Özeyin adl› kifliler polislerin atefl açmas›
sonucu yaraland›.
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3.3 FA‹L‹ MEÇHUL C‹NAYETLER
“Faili meçhul” siyasal cinayetlerdeki azalma 1999
y›l›nda da sürdü. Ancak bu dönemde daha önceki
y›llara oranla Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde a¤›rl›kl›
olmak üzere Hizbullah cinayetlerinin oran› artt›.
OHAL Valili¤i’nin verilerine göre bu dönemde
Hizbullah’a yönelik olarak yap›lan 267 operasyonda
1366 kifli gözalt›na al›nd›, bunlardan 946’s› serbest
b›rak›l›rken 420’si tutukland›.

1999 y›l›nda da daha önceki y›llardan gelen faili
meçhul cinayetlerin çözülmesi yönünde önemli bir
ad›m at›lmad›, birçok olayla ilgili olarak soruflturma
tamamlanmad›¤› için dava aç›lmad› ya da aç›lan
davalarda önemli bir aflama kaydedilemedi. 

Örne¤in Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi tuvaletinde
24 Aral›k 1997 tarihinde as›l› olarak bulunan Ali
Serkan Ero¤lu’nun ölümünün ard›ndan Ero¤lu’nun
öldürüldü¤ü Adli T›p taraf›ndan kan›tlanmas›na karfl›n
soruflturma sürdü¤ü için dava aç›lmad›. Ero¤lu’nun
Avukat› Gül Kireçkaya soruflturman›n faili meçhul

olarak hâlâ sürdü¤ünü belirtirken, A‹HM’e Ero¤lu’nun
babas›n›n vekalet vermemesi nedeniyle baflvuru
yap›lamad›¤›n› bildirdi. 

3 Haziran 1994 tarihinde Kürt ifladamlar› Savafl
Buldan, Hac› Karay ve Adnan Y›ld›r›m’› öldürdü¤ü
iddias›yla Yaflar Öz hakk›nda 1999 y›l›nda Düzce A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde TCY’nin 450/4. maddesi
gere¤ince “Tasarlayarak ve planlayarak taammüden
adam öldürmek” suçundan ölüm cezas› istemi ile
dava aç›ld›. Ancak Öz 21 May›s günü tahliye edildi.
Müdahil avukatlardan Sinan Tanr›kulu olayla ve dava
ile ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, dönemin
Baflbakan› Tansu Çiller’in san›k olarak yarg›lanmas›n›
talep ettiklerini belirterek, “Bu talebimiz yerine
getirilmedi. Çiller, `Elimizde PKK’ye yard›m eden Kürt
ifladamlar›n›n listesi var. Hesap soraca¤›z’ demiflti.
Çiller’in sözleri suça azmettirdi.” dedi. Tanr›kulu,
Susurluk raporunun davan›n görüldü¤ü Düzce A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istediklerini ancak
Baflbakanl›k’›n bu istemi yerine getirmedi¤ini bildirdi.



28.01.1999/Hürriyet/Enis Berbero¤lu
Polise yarg›s›z infaz›n tehlikesi 
Fail-i meçhul cinayetler, ülkenin güvenlik ve yarg› gücünü s›nayan erken uyar› sistemi gibi kabul edilmelidir. Çünkü fail-i
meçhul cinayet yoktur. Failinin meçhul kalmas› uygun görülen suçlar vard›r.
Polis ve yarg› organlar›, suç veya suçlular aras›nda tercih kullanamaz. ‘‘Bu suç kamu yarar›nad›r, görmezden gelelim’’
diyemez.
Gerçek cumhuriyet düflmanlar› aran›yorsa, en muhtemel adaylar adalet mele¤inin göz ba¤›n› çözüp tavlamak için göz
k›rpanlard›r.
* * *
Dün bu köflede 1997’nin son günlerinde Avc›lar’da çifte infaza kurban giden iki uyuflturucu sab›kal›s›n›n öyküsü anlat›ld›.
‹nfazlar, Hollanda polisinin uluslararas› uyuflturucu kaçakç›s› Hüseyin Baybaflin’in telefonlar›n› dinlemesi ile ayd›nlat›ld›. 
Avc›lar’da öldürülen birisi ‹ranl›, di¤eri Türk iki kiflinin Hüseyin Baybaflin’den ald›klar› 3 milyon mark karfl›l›¤›nda uyuflturucu
göndermedikleri için öldürüldükleri ortaya ç›kt›.
Polisin katil adaylar› aras›nda Kemal Sar›tafl’›n ismi geçti. Baybaflin’in nisan ay›nda Hollanda’da tutuklanmas›n›n ard›ndan
Türkiye’de mal varl›¤›na el konulan Sitoçi ailesinden Kemal Sar›tafl, 1991 y›l›na kadar Almanya’da bulunan ailesinin yan›nda
yaflad›.
‹ngiltere’de uyuflturucu kaçakç›l›¤› suçlamas›yla yakaland›. Kemal Sar›tafl, Baybaflin’in yakalanmas›ndan iki ay kadar sonra
haziran ay› ortas›nda öldürüldü. Kemal Sar›tafl’›n ‹spanya’da yaflayan kardefli hemen Türkiye’ye döndü, on befl gün sonra o da
öldürüldü.Sar›tafl cinayetleriyle ilgili olarak ortaya Hüseyin Uzun’un ismi at›ld›. Senaryoya göre Baybaflin’in ekibindeki
anlaflmazl›k bu iki infaza yol açt›.
Hüseyin Uzun, her nedense iki cinayetten aylar sonra polise teslim olmak ihtiyac›n› duydu. ‹fadesinde cinayetleri reddetti,
baz› polisleri suçlad›. Ard›ndan flubede öldü, intihar denildi.
* * *
Çifte infazla bafllayan öyküdeki kar›fl›k trafi¤in neresinden bafllasan›z, mecburi istikamet polisi gösteriyor...
Fail-i meçhulleri ayd›nlatmayan polisten özellikle suçun üstünü örtüyor diye kuflkulanmak yersiz mi? K›rk y›l›n bafl›nda kendi
iste¤iyle itirafta bulunan Hüseyin Uzun ölecek baflka yer bulamad› m›?
Sorular bitmez...
Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Suçlanan polisler, hep baflar›l› narkotik mazisine sahip isimler... Yani uyuflturucu
kaçakç›lar›yla ölümüne mücadele verdi¤ine inand›¤›m›z kadrolar›n meçhul kahramanlar›...
Uyuflturucu kaçakç›lar›n›n bazen kurflunla, bazen haysiyet infaz› ile ortadan kald›rmaya çal›flt›klar› polisler. Ve bu polislerin
isimleri ne yaz›k ki ancak sab›kal› kaçakç›lar›n a¤z›ndan suçlamayla birlikte duyuldu¤unda kamuoyuna mal oluyor, geçmifl
zaferleri tozlu raflarda kal›yor.
Her sepette çürük elma olabilir, sepeti tehlikeye atabilir.
Ama suçlanan polislerle ilgili soruflturman›n adil ve çok h›zla tamamlanmas› gereklidir... Suçluysalar cezalar›n› çeksinler,
masumsalar daha da bilenmifl olarak uyuflturucu mücadelesine dönsünler...
Fail-i meçhulün özü yarg›s›z infazd›r.
Polise dönük yarg›s›z infaza da karfl› ç›kmal›y›z.
Adalet herkese laz›m.
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Tanr›kulu, “Baflbakanl›k yarg›ya gölge düflürmüfltür.
Asl›nda cinayetler devlet kat›nda ayd›nlat›lm›flt›r. Olay
kamuoyundan gizlenmektedir. Cinayetlerin çözülmesi
Türkiye’de bir dönemin ayd›nlat›lmas›n›n da
bafllang›c› olacakt›r. Bu cinayetlerin çözülmesi
Türkiye demokrasisine önemli katk› sunacak”
de¤erlendirmesini yapt›. 

Abdi ‹pekçi

1 fiubat 1979 tarihinde Milliyet Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni ve Baflyazar› Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesi
davas›nda aradan geçen 20 y›la karfl›n önemli hiçbir
geliflme yaflanmad›. ‹pekçi’nin k›z› Nükhet ‹pekçi ‹zet,
ölüm y›ldönümünde yapt›¤› konuflmada, “anma
toplant›lar›n›n çok anlams›z” oldu¤unu belirterek,
“Bizim sadece bu günlerde sergiledi¤imiz
dayan›flmay› katiller her gün sergiliyor.
Konuflacaklar›m›z› hep konufltuk. Her yerde konufltuk.
Ben art›k hukukun yolunda yenilgiyi temsil ediyorum.
Ben size yeni ne söyleyebilirim? Sadece babam›n
katillerini tebrik etmek istiyorum. Onlar› bu kadar
baflar›l› k›lan toplumun, hukuk devletinin bir ferdiyim.
Babam›n katlediliflinin 20. y›l› tüm katillerine kutlu
olsun. Zafer sizindir.” dedi.

‹pekçi’nin öldürülmesi olay›na kar›flt›¤› sav›yla
hakk›nda dava aç›lan Oral Çelik’in yarg›lanmas›na ise
9 fiubat günü devam edildi6.  Çelik’in kat›lmad›¤›
‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki duruflmada,
Mahkeme baflkan›, M‹T Müsteflarl›¤›’na gönderilen,
Yalç›n Özbey ile görüflen iki M‹T görevlisiyle ilgili
yaz›ya yan›t geldi¤ini belirtti. Yan›tta, sözkonusu
görevlilerin adlar›n›n ve adreslerinin ‘ne amaçla’

6 Oral Çelik, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n talimat›yla beraat karar›n›n
onayland›¤› 18 Kas›m gecesi “askerli¤e elveriflli de¤ildir” raporunun
yeniden incelenmesi amac›yla yeniden gözalt›na al›nd›. 
Çelik, ‹pekçi davas›ndan “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat
ederken, 22 Kas›m günü hakk›nda Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan 12 y›la kadar a¤›r hapis istemi ile dava aç›ld›. Cumhuriyet
Savc›s› Bülent Ünlüsoy taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Çelik ile
arkadafl› Nebi Do¤an’›n 11 Kas›m günü e¤lenmek için gittikleri
Büklüm Sokak’taki bir gazinoda be¤endikleri Svetlona Gromova
Aleksand›r adl› dansç› k›z› r›zas› d›fl›nda zorla kaç›rd›klar› ve Çelik’in
bürosuna getirdikleri kaydedildi. ‹ddianamede, san›k Çelik’in dansç›
k›z›n ›rz›na geçmek istedi¤i belirtilerek, bu s›rada san›¤›n cep
telefonunun çalmas› üzerine, müfltekinin bu f›rsattan yararlanarak
bürodan kaçt›¤›, durumu da güvenlik güçlerine bildirdi¤i anlat›ld›. 
‹ddianamenin son bölümünde, san›k Oral Çelik hakk›nda, TCY’nin
“zorla kad›n kaç›rma” hükmünü içeren 429/1, “tam teflebbüs” fiilini
düzenleyen 62, “zorla ›rza tecavüz” bafll›¤›n› tafl›yan 416/1 maddeleri
uyar›nca 1 y›l 6 aydan 12 y›la kadar a¤›r hapis istenirken, arkadafl›
Nebi Do¤an için de 5 y›la kadar hapis talep edildi. 



istendi¤inin bildirilmemesi gerekçe gösterilerek
mahkemeye iletilmedi¤ini belirten mahkeme baflkan›,
görüflmenin ses bantlar›n›n ise M‹T Müsteflarl›¤›’nca,
muhafazas›na gerek kalmayan evrak›n imhas›
yönündeki yönetmelik uyar›nca yok edildi¤inin
bildirildi¤ini ifade etti. Daha sonra söz alan müdahil
avukat Turgut Kazan, emniyet ve M‹T’in soruflturmay›
kilitlemek istedi¤ini savunarak devletin mahkeme ve
savc›l›ktan gerçe¤i saklad›¤›n› ileri sürdü. 

Oral Çelik, 28 May›s günü ‹stanbul 4. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada beraat etti. Karar,
“san›¤›n cinayeti planlad›¤›na ve olaya bizzat
kat›ld›¤›na iliflkin kesin ve inand›r›c› delil olmad›¤›”
gerekçesiyle verildi. ‹pekçi’nin k›z› Nükhet ‹pekçi,
‹pekçi ailesinin avukatlar› ile Çelik’in avukat› ‹lhami
Yelekçi’nin kat›ld›¤› duruflmaya, Oral Çelik asker
oldu¤u için kat›lmad›. Duruflmada, müdahil avukatlar
esas hakk›ndaki görüfllerini aç›klad›lar. Avukat Turgut
Kazan, “Çetenin ilk cinayetlerinden oldu¤u anlafl›lan
‹pekçi cinayeti için, siyasal kararl›l›k gerekiyordu.
Baflta Cumhurbaflkan›, hükümet, muhalefet ve Meclis
bütün karanl›k noktalar›n ayd›nl›¤a ç›kar›lmas›n›
istemeliydi ki, sa¤l›kl› bir soruflturma yürütülebilsin.
Oysa, tersi yap›ld›. Önce ortaya ç›kan tan›kla
oynand›. Sonra bir ifadenin imha edildi¤i aç›kland›.
Gariptir, çok önemli bir cinayetin failini sorgulamaya
giden iki M‹T görevlisi onun ne söyledi¤ini
hat›rlam›yordu. Her fley baz› iliflkileri örtbas etmek
üzere kurulmufltu.” dedi. Kazan, Mehmet Ali A¤ca’›n
‹talyan Versailles Mahkemesi’nce al›nan ifadesinde
‹pekçi cinayetinde Oral Çelik ile birlikte oldu¤unu
söyledi¤ini an›msatt›. Kazan, Oral Çelik’in M‹T
taraf›ndan 28 Ekim 1997 günü al›nan ifadesine göre,
Mehmet Ali A¤ca’ya ‹pekçi cinayetini üstlenmesi
halinde kendisine yard›m edece¤i ve hapisten
kaç›r›laca¤› sözü verdi¤ini belirtti. Oral Çelik’in
Avukat› ‹lhami Yelekçi ise, müvekkilinin böyle bir suç
ifllemifl olsa Türkiye’ye gelmek istemeyece¤ini iddia
etti. Verilen aradan sonra Mahkeme Heyeti, Oral
Çelik’in beraat etti¤ini aç›klad›. 1991 y›l›nda aç›lan
davada 1994 y›l›nda o s›rada yurtd›fl›nda olan Oral
Çelik hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verilmiflti. 14
Eylül 1996 tarihinde ‹sviçre’den Türkiye’ye iade
edilen Oral Çelik, 16 Eylül 1996 tarihinde tutuklanm›fl
ve 10 Ocak 1997 tarihinde de tahliye edilmiflti. 7
Haziran 1979 tarihinde Nevzat Y›ld›r›m adl›
ö¤retmeni öldürdü¤ü gerekçesiyle Malatya A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde tutuklu olarak yarg›lanan Oral Çelik,
bu davan›n da “dosyan›n kaybolmas›ndan” sonra
beraatle sonuçlanmas› üzerine 22 Ocak 1997
tarihinde serbest b›rak›lm›flt›. 

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi de 18 Kas›m günü Çelik
hakk›nda verilen beraat karar›n›n temyiz istemini
inceleyerek, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
“onama” görüflü do¤rultusunda Baflkan ve 4 üyenin
oyuyla yerel mahkemenin verdi¤i beraat karar›n›
oybirli¤i ile onad›. 1. Ceza Dairesi’nin onama
gerekçesinde, Oral Çelik’in bütün aflamalarda inkara
yönelik savunmalar yapt›¤› hat›rlat›ld›.

Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesinin en önemli
san›klar›ndan Mehmet fiener hakk›ndaki g›yabi
tutuklama karar› 16 A¤ustos günü zamanafl›m›
nedeniyle kald›r›ld›. Mehmet fiener’in avukat›n›n
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurusu üzerine,
fiener hakk›ndaki g›yabi tutuklama karar› kald›r›ld› ve
soruflturma da yine zamanafl›m› nedeniyle takipsizlik
karar›yla kapat›ld›. ‹pekçi’nin öldürülmesinin ard›ndan
‹stanbul S›k›yönetim Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi
taraf›ndan Mehmet fiener hakk›nda 11 Temmuz 1979
tarihinde, “cinayetin planlanmas›nda bulundu¤u,
san›klar› cinayete teflvik ve tahrik etti¤i, olayda
kullan›lan silah› temin etti¤i ve bu silah› eylemden
sonra saklad›¤›” iddias›yla g›yabi tutuklama karar›
ç›kar›lm›flt›. Mehmet fiener 1982 y›l›nda ‹sviçre’de
Abdullah Çatl› ile birlikte uyuflturucu kaçakç›l›¤›
suçundan yakalanm›flt›. Üzerinden Durmufl Unutmaz
ad›na düzenlenen sahte pasaport ç›kan fiener 1983
y›l›nda delil yetersizli¤inden serbest b›rak›lm›flt›.
fiener, 1983 y›l› eylül ay›nda yine ‹sviçre’de eroin ile
yakalanm›fl ve bir süre cezaevinde kald›ktan sonra
serbest b›rak›lm›flt›. Abdi ‹pekçi’nin öldürülmesi
nedeniyle hakk›nda dava aç›lan Mehmet Ali A¤ca
daha sonra askeri cezaevinden kaçm›fl, “san›klara
yard›m etti¤i” iddias›yla askeri mahkemede yarg›lanan
Yavuz Çaylan ise hüküm giymifl ve cezas›n›
tamamlad›ktan sonra serbest b›rak›lm›flt›. fiener
hakk›ndaki tutuklama karar›n›n kald›r›lmas›n›n
ard›ndan 25 A¤ustos günü Türkiye’ye döndü. 

‹pekçi’nin öldürülmesi davas›n›n bafl san›¤› ve Papa 2.
Jean Paul’e 13 May›s 1981 tarihinde suikast
girifliminde bulunan Mehmet Ali A¤ca, flubat ay›nda
Papa’ya gönderdi¤i mektupta, ya affedilmesi ya da
Türkiye’ye iade edilmesi için giriflimde bulunmas›n›
istedi. A¤ca, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Necati
Utkan’a yazd›¤› mektupta da, Türkiye’ye dönmek
istedi¤ini belirterek, ‹pekçi davas› nedeniyle g›yab›nda
verilen hapis cezas›n› da çekmeye haz›r oldu¤unu
belirtti. A¤ca’n›n cumhurbaflkan› taraf›ndan aff› ve
Türkiye’ye iadesi için 1996 y›l›ndan beri bir dizi siyasi
ve adli giriflimlerde bulunan avukat› Magistrelli de
yapt›¤› aç›klamada, “Art›k yapacak baflka bir fley
kalmad›. Adalet Bakan› Oliviero Diliberto’nun Ali’nin
Türkiye’ye iadesi ile ilgili evrak imzalamas›n›
bekliyorum” dedi.

Bu arada ekim ay› sonlar›nda ‹pekçi suikastinin kilit
isimlerinden Yalç›n Özbey’in Almanya’da yakaland›¤›
iddia edildi. Almanya Interpol Dairesi’nin Türkiye’ye
bir teleteks mesaj› gönderdi¤i ve bu mesajda da
uyuflturucu nedeniyle yakaland›¤› belirtilen Özbey’in
Türkiye’ye iade edilebilece¤i, bunun için gerekli olan
evraklar›n gönderilmesinin istendi¤i belirtildi. Ancak
‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan daha sonra yapt›¤›
aç›klamada, Özbey’in gözalt›nda olmad›¤›n› bildirdi. 

Almanya ‹çiflleri Bakanl›¤› Sözcüsü Christian Arns,
Abdi ‹pekçi suikastine kat›lmakla suçlanan Özbey’in
Türkiye’ye iade edilebilece¤ini söyledi. Arns,
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Almanya’dan siyasi s›¤›nma hakk› isteyen Özbey’e
Alman mahkemesinin ret cevab› verdi¤ini belirterek,
Türkiye’nin yasalar›nda de¤iflikliklere gitmesi ve uzun
süredir idam cezas› uygulamamas› nedeniyle,
Özbey’in nihai aflamada Türkiye’ye iade
edilebilece¤ini ifade etti. 

Bu arada Türk medyas›ndan çeflitli isimlerle telefon
görüflmesi yapan Özbey, Avrupa ülkelerinde serbestçe
dolaflabildi¤ini, yaln›zca Türkiye taraf›ndan arand›¤›n›,
‹nterpol’ün K›rm›z› Bülteni’nin zamanafl›m›na u¤rad›¤›
için seyahatlerinde herhangi bir engelle
karfl›laflmad›¤›n› söyledi. Özbey, “‹ade edebilirlerse,
etsinler. Benim Almanya ile bir ba¤lant›m yok. Belki
de bu olanlar baz› flah›slar›n taktik oyunudur. Pek çok
alternatif var” dedi7. 

U¤ur Mumcu

Gazeteci-yazar U¤ur Mumcu’nun 24 Ocak 1993
tarihinde bombal› sald›r› sonucu öldürülmesi8 ile
ilgili olarak befl y›l boyunca sürdürülen soruflturma
sonucunda 1998 y›l›n›n son günü ilk dava aç›ld›.
Mumcu’nun tasarlanarak öldürülmesine kat›ld›¤› ve
bu amaçla oluflturulan çetenin üyesi oldu¤u
gerekçesiyle, Abdullah Çetin Argun hakk›nda TCY’nin
450/4, 65/3 ve 313. maddeleri uyar›nca ölüm cezas›
istemi ile bir iddianame haz›rland›. Ancak
iddianamede, çetenin di¤er üyelerinin kimler oldu¤u,
baflka eylemlerde bulunup bulunmad›klar› ve U¤ur
Mumcu suikastindeki as›l faillerin kimler oldu¤u
konusunda herhangi bir bilgi yer almad›. 

1997 y›l› içinde U¤ur Mumcu Araflt›rmac› Gazetecilik
Vakf› taraf›ndan yap›lan suç duyurusu üzerine ifadesi
al›nan ve suikastte kullan›lan fünyeyi kendisinin
haz›rlad›¤›n› iddia eden Abdullah Argun Çetin
hakk›nda aç›lan davaya, 8 Ocak günü Ankara
DGM’de baflland›. ‹lk duruflmada, Çetin, ‹talya’da
NATO kamp›nda e¤itim gördü¤ü ve Azerbaycan’da
radikal islamc›lara bomba e¤itimi verdi¤i yolundaki
ifadelerini kabul etti. Suikast öncesi U¤ur Mumcu’nun
evinin bulundu¤u sokakta keflfe kat›ld›¤›n› yineleyen
Çetin, “Ama hedefin kim oldu¤unu bilmiyordum, ben
sadece meyil araflt›rmas› yapt›m” demesi üzerine,
Mahkeme Baflkan›, “Nas›l keflif yap›yorsun, adam
bilmez mi kime suikast yapaca¤›n›? Oran›n meyilli
oldu¤unu bilmek için uzman olmak niye gereksin”
dedi. Mahkeme Baflkan›’n› yan›tlayan Çetin de, “O
tarihlerde bask› alt›ndayd›m. D›flarda da beni
öldürecekler. Bunlar› sonra aç›klayaca¤›m. Ama ben
yaln›z yarg›lanmamal›y›m” diye konufltu. Savc›n›n,
“Kimin yarg›lanmas› gerekir?” sorusuna da Çetin,
“Onlar kendilerini biliyorlar. M‹T Yasas›’n›n 26.
maddesine s›¤›n›yorlar” yan›t›n› verdi. Duruflma,
Çetin’in ifadelerinde ad› geçen Eyüp Afl›k’›n
dan›flman› ve Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’›n
kardefli H›z›r Saral’›n tan›k olarak dinlenmesi,
Abdullah Argun Çetin’in akli dengesinin yerinde olup
olmad›¤›n›n belirlenmesi için Bak›rköy Ruh ve Sinir

Hastal›klar› Hastanesi’ne sevkine ve bir bomba
uzman›yla mahkemede yüzlefltirilmesine karar
verilerek ertelendi. 

23 Mart günü yap›lan duruflma, ‹stanbul DGM’den
istenen dosya yerine baflka bir dosya gönderildi¤i için
ertelenirken, Çetin’in “suçu iflledi¤i iddia edilen
tarihte cezai ehliyetinin olup olmad›¤›na dair” Ankara
DGM’nin taraf›ndan Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi’nden istenen rapor 9 Nisan günü
tamamland›. Raporda, Abdullah Argun Çetin’in cezai
ehliyetinin oldu¤una karar verildi¤i belirtildi.

Davan›n 17 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda,
Argun’un bomba yap›m› konusundaki ifadelerine
dayan›larak haz›rlanan bilirkifli raporu okundu.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kriminal Polis
Laboratuarlar› uzman› Cengiz Özdemir taraf›ndan
haz›rlanan raporda, Çetin’in “yaflam›nda hiç bomba
görmedi¤i, bilgilerinin yanl›fl ve tutars›z oldu¤u”
görüflü savunuldu. Yine Cengiz Özdemir taraf›ndan
haz›rlanan ve iddianameye dayanak oluflturan 3
Aral›k 1998 tarihli raporda ise, “Abdullah Argun
Çetin’in bomba konusunda teorik bilgi sahibi oldu¤u,
ancak e¤itim verebilecek kapasitede olmad›¤›”
belirtilmiflti. 

6 Temmuz günü yap›lan duruflmada ise Çetin’in akli
dengesinin yerinde olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için
Adli T›p Kurumunda 3 hafta gözlem alt›nda
tutulmas›na karar verildi. 

FA‹L‹ MEÇHUL S‹YAS‹ C‹NAYETLER

T‹HV’in 1999 y›l›nda ifllenen faili meçhul cinayetlere
iliflkin derledi¤i bilgiler flöyle:

Ahmet Taner K›fllal›

Cumhuriyet gazetesi köfle yazar›, eski Kültür Bakan›
ve ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi Ahmet Taner
K›fllal›, 21 Ekim günü Ankara’da bombal› sald›r›
sonucu öldü. Sabah saat 09.30 s›ralar›nda Ankara
Çayyolu Engürü Sitesi’ndeki evinden ç›kan K›fllal›,
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7 Hürriyet Gazetesi Yazar› Enis Berbero¤lu 3 Kas›m günü “Belgesi
yakaland› Özbey hâlâ serbest” bafll›kl› köfle yaz›s›nda Özbey’in iadesi
ile ilgili belgeye yer verdi. Berbero¤lu, Almanya’n›n Özbey’i tan›k
olarak korudu¤unu ve gözden ç›karamad›¤›n› belirtti. 12 Eylül askeri
darbesinin ard›ndan Almanya’ya geçen Özbey’in Alman istihbarat›
taraf›ndan kullan›ld›¤›n› anlatan Berbero¤lu, Özbey’in Almanya’da
I983 y›l›nda sahte pasaport, sahte belge ve mühürler ile
yakaland›¤›na, ancak k›sa sürede serbest b›rak›ld›¤›na de¤indi.
Özbey’in, Abdullah Çatl› ve Oral Çelik’i `Papa suikast›n› KGB’nin
gerçeklefltirdi¤ini’ söylemeleri konusunda ikna etmesi için serbest
b›rak›ld›¤› belirtilen yaz›da, Roma Mahkemesi’nde Abdullah Çatl› ile
yüzleflen Özbey’in bunu itiraf etti¤ine yer verildi. Berbero¤lu,
Almanya’n›n, Özbey’e ‘Birinci derecede tan›k’ statüsü tan›d›¤›na
dikkat çekti. 
8 Cumhuriyet gazetesi yazar› U¤ur Mumcu’nun ölüm y›ldönümünde
anma töreni düzenlemek isteyen CHP ‹skenderun ilçe yöneticileri
hakk›nda dava aç›ld›. ‹skenderun Savc›l›¤› taraf›ndan mart ay›
sonlar›nda haz›rlanan iddianamede, CHP ‹skenderun ‹lçe Baflkan›
Fuat Esmer , ‹lçe Sekreteri Bestami Çorapç›, belediye baflkan aday›
Gazanfer Dik ve ‹brahim Çebiflçi’nin Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Yasas›’na ayk›r› davrand›klar› ileri sürüldü. 



arabas›n›n üzerinde duran naylon pofleti almak
isterken bir patlama meydana geldi. Patlamada
K›fllal›’n›n sol kolunun koptu¤u ö¤renildi. K›fllal›,
hastaneye kald›r›l›rken öldü. Bay›nd›r Hastanesi
Baflhekimi Doç. Dr. Nuri Özgirgin, K›fllal›’n›n saat
10.02’de hastaneye getirildi¤i s›rada kalp ve solunum
fonksiyonlar›n›n durmufl oldu¤unu söyledi.

Olay yerinde yap›lan inceleme sonucunda el yap›m›
bomban›n, hareket ettirilince patlayan bir düzene¤e
sahip oldu¤u anlafl›ld›. Ankara ‹l Jandarma Alay
Komutan› Albay Kemal Bayalan, “sald›r›y› üstlenen
oldu mu?” sorusuna “‹BDA/C oldu¤u söyleniyor”
yan›t›n› verdi. Ahmet Taner K›fllal›’n›n öldürülmesi
sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler taraf›ndan
tepkiyle karfl›land›. Cumhuriyet gazetesi Genel Yay›n
Koordinatörü Hikmet Çetinkaya, olay üzerine yapt›¤›
aç›klamada, sald›r›dan sonra ö¤le saatlerinde
kendisini arayan bir kad›n›n, sald›r›ya kar›flt›¤›n› öne
sürdü¤ü bir kiflinin ad›n› verdi¤ini söyledi. Çetinkaya,
ad›n› güvenlik görevlilerine iletti¤i bu kiflinin “bilinen
ve aranan” bir kifli oldu¤unu söylemekle yetindi. ‹HD
Genel Baflkan› Hüsnü Öndül taraf›ndan yap›lan
aç›klamada da, sald›r›n›n “Türkiye’nin
demokratikleflme do¤rultusundaki genel yönelimini
provoke etmeye ve demokratikleflme isteklerini
bast›rmaya yönelik” oldu¤u vurguland›. 

K›fllal›’ya yönelik bombal› sald›r›n›n ard›ndan olay
yerinde bulunan bomba parçalar› Jandarma Genel
Komutanl›¤› Kriminal Laboratuvar›’nda incelendi.
Jandarma yetkilileri, basit bir düzene¤e sahip, ancak
güçlü bomban›n harekete duyarl› oldu¤unu bildirdiler.
Soruflturma çerçevesinde ‹stanbul’da “radikal ‹slamc›
örgütlerle iliflkisi oldu¤u” iddia edilen çok say›da kifli
gözalt›na al›nd›. Bu kiflilerden ço¤u ifadeleri
al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›. Ancak, Cumhuriyet
gazetesi Genel Yay›n Koordinatörü Hikmet
Çetinkaya’ya gelen bir telefon ihbar› üzerine gözalt›na
al›nan ‹brahim Hasip Mengi ve Mengi’yi ihbar eden
kad›n›n da gözalt›nda uzun süre tutulduklar› bildirildi.
Mengi’nin 1979 y›l›nda üniversite ö¤rencisi oldu¤u
dönemde, “‹slamc›-milliyetçi” bir örgütün ‹stanbul
sorumlusu oldu¤u belirtildi. Ayn› y›l bir bombal›
sald›r› nedeniyle Cumhuriyet gazetesinde ad› geçen
Mengi’nin gözalt›na al›nd›¤›, ancak serbest b›rak›ld›¤›
bildirildi. Bu arada bir Türk teknesinin 21 Ekim gecesi
Yunanistan’›n Sak›z adas›na kimli¤i belirlenemeyen
bir kifliyi yasad›fl› yollardan b›rakmas›n›n da K›fllal›
suikast›yla ilgili oldu¤u iddia edildi. Edinilen bilgiye
göre, yolcuyu b›rak›p Türkiye’ye dönerken Yunan
sahil muhafaza botu taraf›ndan tekneye atefl aç›lmas›
sonucu Mustafa Orhan adl› gemici öldü, Refik Günefl
adl› gemici ise gözalt›na al›nd›. 

K›fllal›, 23 Ekim günü Ankara’da topra¤a verildi.
K›fllal› için Meclis, Ankara Üniversitesi ‹letiflim
Fakültesi, Büyük Tiyatro ve Cumhuriyet gazetesi
önünde ayr› ayr› tören düzenlendi. Törene, siyasi
partiler, dernekler ve binlerce kiflinin yan›s›ra

Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n emriyle Ankara’da görev
yapan tüm subay ve astsubaylar da üniformalar›yla
kat›ld›. 

‹ncelemelerini derinlefltiren jandarma ve polis
uzmanlar›n›n bomba parçalar› üzerinde yapt›klar›
inceleme sonucunda, bomban›n hangi örgüt
taraf›ndan haz›rland›¤› konusunda kesin bir kan›ya
var›lamad›¤› bildirildi. Jandarma Genel Komutanl›¤›
Kriminal Laboratuvar›’ndaki çal›flmalarda patlay›c›n›n
metal bir içecek kutusuna yerlefltirildi¤i, d›fl›n›n kazak
parças›yla sar›l›p gazeteyle paketlendi¤i saptand›.
Patlay›c›n›n harekete duyarl› oldu¤u ve plastik
patlay›c›n›n yan› s›ra TNT de kullan›ld›¤› anlafl›ld›.
Patlay›c›n›n emniyetinin Serkisof tip köstekli eski bir
saatle tamamland›¤›, parça tesirli olmas› için 5’lik
çivinin yan› s›ra metal misket kullan›ld›¤› bildirildi.
Uzmanlar, çivi ve metal bilyenin, PKK ve sol örgütler,
saat emniyetli bomban›n ‹BDA-C dahil birçok yerli
örgüt taraf›ndan kullan›ld›¤›n› belirtti.  

Yetkililer, gözalt›na al›nan kiflilerin sald›r›yla
do¤rudan bir ba¤lant›s›n›n kurulamad›¤›n› ancak,
soruflturmay› yönlendirebilecek bilgilere sahip
olduklar›n› bildirdiler. Yetkililer, radikal ‹slamc› ‹BDA-
C örgütünün sald›r›yla ba¤lant›s› yönünde somut bir
bulgu edinilemedi¤ini de vurgulad›lar. Bu arada
suikaste kar›flt›klar›ndan flüphelenilen üç ‹ranl›,
yurtd›fl›na ç›kmak isterken Ankara’da gözalt›na
al›narak sorguland›. ‹ran, üç kiflinin resmi görevli
oldu¤unu ileri sürerek, Türkiye’yi protesto etti. Öte
yandan K›fllal›’n›n Bakanl›k yapt›¤› dönemden sonra
korunmak için  ya da bir tehdit nedeniyle koruma
istemek için baflvuruda bulunmad›¤› bildirildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarlar›ndan Cüneyt
Arcayürek’in aç›klad›¤› ve K›fllal›’y› da kapsayan
‘ölüm listesi’nin istihbarat arflivinde olmad›¤› ortaya
ç›kt›. Arflivde, Akit ve ‹BDA-C’nin yay›n organ›
niteli¤indeki Furkan’›n K›fllal›’y› hedef gösterdikleri
say›lar› da bulunamad›. Akit, K›fllal› foto¤raf› üzerine
çarp› iflareti koyarak verdi¤i ‘Kemalist az›ya ald›’
bafll›kl› haberi, 12 May›s günü  yay›mlam›flt›. Furkan
dergisinin K›fllal›’y› hedef gösterdi¤i say›s› da yine
may›s ay›nda ç›km›flt›. 

Bu arada “‹BDA-C’nin yay›n organ› oldu¤u” iddia
edilen Furkan dergisine 26 Ekim günü yap›lan
bask›nda 9 kifli gözalt›na al›nd›. Bu kiflilerden 5’i 27
Ekim günü serbest b›rak›ld›. K›fllal› suikasti 27 Ekim
günü yap›lan Milli Güvenlik Kurulu toplant›s›nda da
ele al›nd›.

“Ahmet Taner K›fllal›’y› terör örgütlerine hedef
gösterdi¤i” gerekçesiyle 28 Ekim günü ‹slami e¤ilimli
Akit gazetesine polisler taraf›ndan bask›n düzenlendi.
Gazetenin Ba¤c›lar’daki merkezine yap›lan bask›nda,
2 panzer, çevredeki binalar›n çat›lar›na yerlefltirilen
keskin niflanc›lar ve 5 otobüs dolusu polis görev ald›.
Binada aramay› ise 50 kadar sivil polis gerçeklefltirdi.
Dört saat kadar süren arama sonucunda, gazetenin
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Genel Yay›n Yönetmeni Mustafa Karahasano¤lu ile
hukuk müflaviri Ali ‹hsan Karahasano¤lu gözalt›na
al›nd›. Mustafa Karahasano¤lu ve Ali ‹hsan
Karahasano¤lu, emniyette iki saat kadar gözalt›nda
tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›. Bask›n s›ras›nda,
gazete binas›n›n çevresinde Akit gazetesini
desteklemek için gösteri yapan bir grup ise polisler
taraf›ndan uzaklaflt›r›ld›. 13 May›s günü yay›mlanan
say›s›nda, 12 May›s günü K›fllal›’n›n Malatya’daki
türban eylemleri ile ilgili olarak yazd›¤› “Hayvanlar,
Çocuklar ve Merve’ler” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle
K›fllal›’n›n üzerine çarp› iflareti at›lm›fl foto¤raf› ve
“Yuh piflkin zorba” yaz›s› yay›nlanm›flt›. Bunun
üzerine Cumhuriyet gazetesi, Akit gazetesi hakk›nda
suç duyurusunda bulunmufltu. Suç duyurusu
nedeniyle Ba¤c›lar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
aç›lan soruflturman›n ‹stanbul DGM Savc›l›¤›’na
devredildi¤i ö¤renildi. Mustafa Karahasano¤lu, serbest
b›rak›ld›ktan sonra, hakk›nda “karfl›l›ks›z çek vermek”
suçundan aç›lan bir dava nedeniyle yeniden gözalt›na
al›nd›. Mustafa Karahasano¤lu 30 Ekim günü ‹stanbul
1. Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Karahasano¤lu’nun ifadesinin al›nd›¤› s›rada Adliye
önünde Akit gazetesini desteklemek için gösteri yapan
bir grup, Sabah gazetesi muhabiri Türkan Hiçy›lmaz’›
yumruklad›, ‹nterstar muhabiri Funda Özsoy ve Show
TV muhabiri Muharrem Ça¤lar’› da tartaklad›. 

‹stanbul’da “radikal ‹slamc› ‹BDA/C örgütüne üye
olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nan 14 kifliden
Mahmut Çankar, Ali Yi¤it, Ufuk Alt›ntafl, Yahya
Y›ld›r›m, Sadi Zengin ve Cem Y›lmaz, 1 Kas›m günü
‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Polis yetkilileri,
gözalt›na al›nanlar›n K›fllal› suikast›yla ba¤lant›s›n›n
kurulamad›¤›n› bildirdiler. 

‹slami e¤ilimli Akit gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni
Mustafa Karahasano¤lu ve Yaz›iflleri Müdürü Murat
Bal›bey hakk›nda “Ahmet Taner K›fllal›’y› terör
örgütlerine hedef gösterdikleri” iddias›yla ‹stanbul
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan Terörle Mücadele Yasas›n›n
6. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 

Sald›r›ya kat›ld›¤› iddias›yla bir hafta süreyle Ankara ‹l
Jandarma Alay Komutanl›¤›’nda sorgulanan Cansu G.
(16) adl› genç k›z 30 Ekim günü Ankara DGM
taraf›ndan “Türkiye ‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu
(T‹KKO) üyesi oldu¤u” iddias›yla tutukland›. Cansu
G.’nin gözalt›nda “sald›r›y› kendisinin de aralar›nda
bulundu¤u bir grup taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i”
yolunda ifade verdi¤i, ancak Ankara, Polatl› ve
Çorum’da ifadelerini do¤rulay›c› nitelikte yer
göstermeler yapamad›¤› bildirildi. ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan da, Cansu G.’nin K›fllal› suikast›
nedeniyle de¤il baflka suçtan tutuklanarak cezaevine
gönderildi¤ini söyledi. Cansu G.’nin Ankara DGM’ye
sevkedilmeden önce “akli dengesinin yerinde
oldu¤una” iliflkin rapor al›nd›¤› ö¤renildi. Cansu
G.’nin Ankara DGM Yedek Hakimli¤i’nce tutuklanma
nedeni, yetkililer taraf›ndan, ‘‘Güvenlik kuvvetlerini

meflgul etmekten. Bizim 2-3 günümüzü ald› ve çok
u¤raflt›rd›. Olay›n tam hareketli bir bölümünde bizim
istikametimizi de¤ifltirdi’’ fleklinde aç›kland›9. 

Konya’n›n Akflehir ilçesinde “radikal ‹slamc› ‹BDA/C
örgütünün yöneticilerinden oldu¤u” iddias›yla
gözalt›na al›nan Mustafa K›l›ç adl› kifli 20 Kas›m günü
Ankara DGM taraf›ndan tutukland›. Metris
Cezaevi’nde ‹BDA-C lideri Salih Mirzabeyo¤lu ile
ayn› ko¤uflta kalan ve Konya’da gözalt›na al›nan
K›l›ç’›n ifadesinde Bosna’da Usame Bin Ladin’e ba¤l›
“El Mücahede Grubu” içinde savaflt›¤›n› aç›klad›¤›
bildirdi. K›l›ç’›n, ‹ranl› diplomatlar›n kendisiyle
ba¤lant› kurdu¤unu da itiraf etti¤i belirtildi.

Bu arada K›fllal›’ya sald›r› olay› ile ilgili olarak aç›lan
soruflturmada “ad› daha önce duyulmam›fl radikal
‹slamc› bir terör örgütünün aç›¤a ç›kar›ld›¤›” iddia
edildi. Polis yetkilileri, “Selefi” adl› örgütün kurucusu
oldu¤unu ileri sürdükleri Mehmet Emin Ak›n adl› kifli
ile birlikte 15 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›n› bildirdiler.
Gözalt›na al›nanlardan Mehmet Emin Ak›n, Abdullah
Halas, Olcay Kapan, Ekmel Uzunkaya ve Faz›l Bostan
adl› kifliler 26 Kas›m günü Ankara DGM taraf›ndan
tutukland›. Di¤er 11 kifli ise tutuksuz yarg›lanmak
üzere serbest b›rak›ld›.

Atilla Osmano¤lu

25 Mart 1996 tarihinde Diyarbak›r’daki iflyerinde
kendilerini polis olarak tan›tan iki kifli taraf›ndan
gözalt›na al›nd›ktan sonra kendisinden bir daha haber
al›namayan Atilla Osmano¤lu’nun, fi›rnak’›n Silopi
ilçesi Baflköyü civar›nda ölü bulundu¤u bildirildi. ‹dil
(fi›rnak) Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n 4 Ocak günü
Atilla Osmano¤lu’nun yak›nlar›na gönderdi¤i “30
Mart 1996 tarihinde Silopi’de kimli¤i tespit
edilemeyen bir erkek cesedinin bulundu¤u ve cesedin
Atilla Osmano¤lu’na ait olabilece¤i” yönündeki yaz›
üzerine, 6 Ocak günü fi›rnak’›n ‹dil ve Silopi ilçelerine
giden ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman
Baydemir, ‹HD GYK Üyesi Hanefi Ifl›k ve Atilla
Osmano¤lu’nun yak›nlar›n›n giriflimleriyle bir rapor
haz›rland›.

Raporda, Atilla Osmano¤lu’nun kaybolmas›n›n
ard›ndan babas› Muhyettin Osmano¤lu’nun
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› ve Ola¤anüstü Hal Bölge
Valili¤i’ne baflvurdu¤u, ancak kendisine, o¤lunun
“gözalt›na al›nmad›¤›” yan›t› verildi¤i belirtildi.
Raporda, ‹dil Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda foto¤raflardan
cesedi teflhis etmeye çal›flan Muhyettin
Osmano¤lu’nun net bir kan›ya varamad›¤›, bunun
üzerine Silopi’ye gidildi¤i, ancak Silopi Cumhuriyet
Savc›l›¤›’ndaki foto¤raflardan da net bir teflhis
yap›lamad›¤›, cesedin üzerindeki kazak ile bir poflet
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9 Sald›r› nedeniyle gözalt›na al›nan Cansu G. (16) adl› genç k›z›n
yarg›lanmas›na 21 Aral›k günü Ankara DGM’de baflland›.
Duruflmada, Cansu G.’nin tutuksuz yarg›lanmak üzere tahliyesine ve
ak›l hastas› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için hastaneye sevkine
karar verildi.



içerisinde bulunan eflofman›n Osmano¤lu’na ait
oldu¤unun efli taraf›ndan ifade edildi¤i, ancak cesedin
özellikle yüz bölgesindeki tahribat nedeniyle tam bir
teflhisin oldukça güç oldu¤u belirtildi. Raporda cesetle
ilgili bulgular flöyle s›raland›: “…otopsi raporunda
cesedin kafa bölgesinde sol kulaktan çene üstü alt
dudak orta hizas›na kadar yumuflak dokunun
tamamen kesildi¤i, yine kafa bölgesinde pek çok kesik
ve k›r›k tespit edildi¤i, cesedin çene alt› hizas›nda
boyuna do¤ru ask› izinin bulundu¤u ve ölümün ask›
ile darp cebirlerden meydana geldi¤i tespitlerinde
bulunulmufltur.” 

Baflta otopsi raporu olmak üzere, etkili bir soruflturma
çabas›n›n olmad›¤› kaydedilen raporda, giysilerin
emanete al›nmad›¤›, korunmad›¤›, yine dosyada
cesedin nereye gömüldü¤ünün belirtilmedi¤i anlat›ld›.
Olay›n çözülmesi için samimi bir çaba gösterilmedi¤i
vurgulanan raporun sonuç k›sm›nda ise flu tespitlere
yer verildi: “Kimli¤i henüz kesin olarak tespit
edilmemekle birlikte, özellikle eflinin giysilere yönelik
teflhisi, cesedin Atilla Osmano¤lu’na ait olabilece¤i
kan›s›n› güçlendirmektedir. Ancak ceset resmi
yetkililerce varl›¤› inkar edilen bir kay›ba aitttir. 6
Ocak günü Silopi’de yap›lan giriflimler s›ras›nda,
Mehmet F›nd›k, Ömer F›nd›k, Ömer Kartal isimli
flah›slar›n 31 Aral›k 1995 tarihinde; Kerevan ‹rmez 9
Ekim 1995 tarihinde; Yahya ‹pek’in ise 23 Temmuz
1998 tarihinde; Mehmet Mungan’›n ise 18 Temmuz
1998 tarihinde kay›p olduklar› tespit edilmifltir. Bu
kay›plara iliflkin yap›lan suç duyurusu üzerine aç›lan
soruflturmada ilerleme kaydedilememifltir. Genel
olarak bölgede gözalt› kay›plar›n›n infaz yerinin
Silopi-Cizre-‹dil üçgeni oldu¤u kan›s› gittikçe
güçlenmektedir. Kas›m 98-Ocak 99 tarihleri aras›
bölgede yapt›¤›m›z tüm çal›flmalar Silopi-Cizre
mezarl›klar› d›fl›nda toplu mezar oldu¤u iddias›
oldukça güçlü bir kanaat haline gelmifltir. En k›sa
zamanda merkezi bir soruflturma organ›n›n
oluflturulmas› aciliyetini korumaktad›r.”

Kenan H›d›ro¤lu 

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› Zonguldak fiube
Sekreteri Kenan H›d›ro¤lu (42), 6 Ocak günü evinin
bahçesinden geçen su kanal›nda ölü bulundu.
Zonguldak Belediyesi’nde iflçi olarak çal›flan
H›d›ro¤lu’nun evinin üç gün önce yand›¤› ve ifle
gelmedi¤i için arand›¤› bildirildi.

Ademi Efe

‹zmir Bornova Hayrettin Duran Lisesi 3. s›n›f ö¤rencisi
17 yafl›ndaki Ademi Efe, 12 Ocak günü okudu¤u
lisenin su deposunda as›l› olarak bulundu. 7 Ocak’tan
itibaren kendisinden haber al›namayan Efe’nin, as›l›
oldu¤u ipin koptu¤u ve tekrar ba¤land›¤› belirlendi. 

Zübeyir Özkartal 

Diyarbak›r Sur Beldesi’sinde 18 Ocak akflam› Zübeyir
Özkartal (40), u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu öldü. 

Firaç Y›ld›z 

Batman’da imaml›k yapan Firaç Y›ld›z (30) adl› kifli 19
Ocak günü evinin önünde u¤rad›¤› silahl› sald›r›da
öldü. 

Kemal Türk 

28 Eylül 1998 tarihinde Diyarbak›r’›n Çermik ilçesinde
Fethi ‹pek adl› kifliyi öldürdükleri ve çete kurarak
uyuflturucu ticareti yapt›klar› gerekçesiyle Çermik
Jandarma Kaçakç›l›kla Mücedele fiube Müdürü
Yüzbafl› Coflkun Bayar, astsubay Levent To¤rul, uzman
çavufllar Serdar Karabulut, Mehmet Yüksel ve Mustafa
Alnak ile Ali Y›ld›z’›n yarg›land›¤› davada tan›k olarak
dinlenmesi kararlaflt›r›lan Kemal Türk adl› jandarma
muhbiri flubat ay›nda ölü bulundu. Fethi ‹pek’in
yak›nlar›n›n avukat› Hüseyin Tayfun, Diyarbak›r’›n
Silvan ilçesinde a¤z›na tek kurflun s›k›lm›fl olarak
bulunan Türk’ün Yüzbafl› Coflkun Bayar lehine ifade
vermedi¤i için öldürtüldü¤ünü ileri sürdü.
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Diyarbak›r Saraykap› Cezaevi yak›nlar›nda 7 fiubat
günü kimli¤i belirlenemeyen bir erkek cesedi
bulundu.

Ali Ça¤atay 

Mersin’in Yenipazar mahalesinde 18 fiubat günü
evinin önünde silahl› sald›r›ya u¤rayan Ali Ça¤atay
adl› kifli öldü. 

Veysi Selimo¤lu 

Diyarbak›r’da 25 fiubat günü Hizbullah davas›ndan
arand›¤› belirtilen Veysi Selimo¤lu (28) adl› kifli
kimli¤i belirlenemeyen üç kiflinin silahl› sald›r›s›
sonucu öldü. 

Murat Baytemur 

3 Mart günü Diyarbak›r Da¤kap› semtinde Murat
Baytemur adl› kifli, kimli¤i belirsiz iki kiflinin silahl›
sald›r›s› sonucu öldü. 

Ali Gün

2 Mart günü K›rflehir’in Çiçekda¤› ilçesinde yol
kenar›nda Yozgat’›n Çekerek ilçesinde terzilik yapan
Ali Gün(30) adl› kiflinin cesedi bulundu. Emniyet
yetkilileri, Gün’ün iflkence gördü¤ünü, kollar›n›n
k›r›ld›¤›n› , kafas›na atefl edilerek öldürüldü¤ünü
aç›klad›.

‹skender Uçar 

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Dar›kent beldesinde 12
Mart günü ‹skender Uçar adl› halk ozan› öldürüldü. 

Hasan Baytemur 

14 Mart günü Diyarbak›r’›n Ba¤lar semtinde kimli¤i
belirlenemeyen kiflilerin silahl› sald›r›s›na u¤rayan
Hasan Baytemur adl› kifli öldü. Hasan Baytemur’un
kardefli Murat Baytemur da 3 Mart günü
öldürülmüfltü.
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Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde mart ay›nda bir eve
düzenlenen bask›nda, bir erke¤e ait oldu¤u anlafl›lan
bir iskelet bulundu. Yetkililer, evin radikal ‹slamc›
Hizbullah örgütüne ait oldu¤unu bildirdiler. 

Önder Onat 

29 Mart günü Batman’da silahl› sald›r›ya u¤rayan
Önder Onat (27), olay yerinde yaflam›n› yitirdi.

Sait Çelik, Cüneyt Kutlu 

13 Nisan günü Tunceli-Erzincan karayolunu kesen
silahl› kifliler taraf›ndan götürülen Sait Çelik (27) ve
Cüneyt Kutlu’nun (17) cesetleri 14 Nisan günü
bulundu. Söz konusu iki kiflinin MHP’li olduklar›
bildirildi. 

Hasan Hüseyin Mercan, Y›ld›r›m Tafl

10 May›s günü ‹stanbul’un Avc›lar ilçesi Deniz
Köflkler mahallesinde bir evde Y›ld›r›m Tafl ve Hasan
Hüseyin Mercan adl› kiflilerin cesetleri bulundu.
Öldürülen kiflilerin DHKP-C üyesi oldu¤u ileri
sürüldü. Evin, Aysel Alhan adl› kifliye ait oldu¤u
bildirildi. Polis yetkilileri, Aysel Alhan’›n evi bir ay
kadar önce Serap fian kimli¤ini kullanarak kiralad›¤›n›
aç›klad›lar.Tafl ve Mercan’›n daha önce “DHKP-C
üyesi olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nd›klar›
ö¤renildi. 

Hüseyin Tuncer, Enver Aktafl, Ali Aslan 

Konya-Antalya yolu Akyokufl bölgesinde 26 May›s
gününden itibaren birer gün arayla Mufl Adil Yazar
‹lkö¤retim Okulu ö¤retmeni Hüseyin Tuncer (28),
Enver Aktafl ve Ali Aslan adl› kiflilerin cesetleri
bulundu. Üç kiflinin Hizbullah yanl›s› oldu¤u iddia
edildi.

Kenan Aflç› 

‹stanbul Beykoz’da 26 May›s günü öldürüldü¤ü
belirlenen Kenan Aflç› adl› kiflinin cesedi 30 May›s
günü bulundu.
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1 Haziran günü ‹stanbul Gazi Mahallesinde bafl›na tek
kurflun s›k›lm›fl olarak 19 yafllar›nda bir erkek cesedi
bulundu.

Hasan Kahraman 

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan
Hasan Kahraman (23) 11 Haziran günü saat saat
23.30 s›ralar›nda Bahçelievler So¤anl› Mustafa Kemal
caddesi Hay›rl› Sokak 14 numaral› bina önünde üç
kiflinin silahl› sald›r›s›na u¤rad›. Bafl›na isabet eden
kurflunla a¤›r yaralanan Kahraman, hastaneye
kald›r›l›rken yolda öldü. Kahraman’›n T‹KKO üyesi
oldu¤u iddia edildi.

Osman Kaya

21 Haziran günü Mardin’in Nusaybin ilçesinde
Osman Kaya (40) adl› kifli u¤rad›¤› silahl› sald›r›
sonucu öldü. Kaya’n›n Hizbullah örgütü yanl›s›
oldu¤u belirtildi. 

Abdülcelil Güngör

fi›rnak’›n Güneyyaka köyü yak›nlar›nda 24 Haziran
günü Abdülcelil Güngör isimli bir kiflinin
kurflunlanm›fl cesedi bulundu. Güngör’ün PKK’ye
yard›m ve yatakl›k etti¤i gerekçesiyle yarg›land›¤›
davada, may›s ay› içinde 3 y›l 9 ay hapis cezas›na
çarpt›r›ld›¤›, Diyarbak›r’da mahkemeye yapt›¤› itiraz›n
ard›ndan da 20 Haziran gününden itibaren kay›p
oldu¤u bildirildi. 

Kalabal›k Y›ld›r›m

1999 y›l› bafllar›nda kaybolan A¤r›’ya ba¤l› Eski
Harman köyündeki Baflimi Aflireti’nin reisi Kalabal›k
Y›ld›r›m’›n cesedi 30 Haziran günü A¤r› merkeze
ba¤l› Çobanbey köyü yol ayr›m›nda bulundu.

‹brahim Halil Gülen

19 Temmuz günü ‹brahim Halil Gülen adl› kifli,
Diyarbak›r Bal›kç›larbafl› semtindeki Ulucami önünde
kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan silahla
vurularak öldürüldü. 

xxx, xxx, xxx

Antalya, K›rklareli, Edirne’de temmuz ay› içinde
kimlikleri tespit edilemeyen üç ceset bulundu.
Antalya’da, ihbar üzerine Manavgat Irma¤›’n›n Küçük
fielale mevkiinde cesedi bulunan kiflinin, 40
yafllar›nda bir erkek oldu¤u bildirildi. K›rklareli’nin
Vize ilçesine ba¤l› K›fllac›k köyünde cesedi bulunan
kiflinin ise Romanya veya Bulgaristan uyruklu
olabilece¤i belirtildi. Edirne’de de, Meriç Nehri’nde
25-30 yafllar›nda, 1.70 boylar›nda, 85 kilogram
a¤›rl›¤›nda bir erkek cesedi bulundu. 

Erdo¤an Beyazgül 

Tunceli’nin Ovac›k ilçesi Tornova köyü yak›nlar›nda 3
A¤ustos günü Erdo¤an Beyazgül adl› otel iflletmecisi
kurflunlanarak ölüdürüldü.

Süleyman K›l›ç, Mehmet Emin Biter 

Batman Ba¤lar mahallesinde 3 A¤ustos gecesi kimli¤i
belirsiz kiflilerin silahl› sald›r›s›na u¤rayan Süleyman
K›l›ç ve Mehmet Emin Biter adl› kifliler öldü. K›l›ç ve
Biter’in katili oldu¤u iddias›yla bir hafta sonra
yakalanan Mehmet Salih K›z›l›rmak’›n yarg›lanmas›na
20 Ekim günü baflland›. K›z›l›rmak, duruflmada
cinayet iddialar›n› reddederken, avukat› Oktay Ba¤at›r
da, müvekkilinin gözlerindeki rahats›zl›k nedeniyle
fiziken söz konusu suçu iflleyemeyece¤ini söyledi. Bu
arada K›z›l›rmak’›n evinde bulunan silah›n balistik
incelemesinin sonucuna göre olayda kullan›lan silah
olmad›¤› belirlendi. Dava 9 Kas›m gününe ertelendi. 
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Salih K›z›l›rmak’›n k›z› Bahar K›z›l›rmak, babas›n›n
olay günü saat 23.00’te evde oldu¤unu belirterek,
“Öldürülen kifliler babam›n çok yak›n arkadafllar›yd›.
Gözalt›nda babama olay› zorla kabul ettirmifller.
Savc›l›kta reddetti.” dedi. Öldürülen K›l›ç’›n o¤lu
Ayd›n K›l›ç da, cinayeti K›z›l›rmak’›n iflledi¤ine
inanmad›klar›n› belirterek, “Bize göre cinayet planl›
olarak ifllendi. O zavall›y› bulup üzerine y›kt›lar. Bize
‘Salih yapm›flt›r’ dediler. Herhangi bir delil
göstermediler. Polis ‘Baban HADEP’lilerle iliflkideydi
biliyor muydun?’ diye sordu. HADEP bir siyasi partidir
ve iliflkide olmas› da normaldir dedim. Sonra
‘Hizbullah olamaz m›?’ dediler. Onu da reddettim.
Faili bulman›z gerekir yoksa fail devlettir dedik.
Ortaya bu sonuç ç›kt›” dedi. 
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Bingöl’de 8 A¤ustos günü gözlerinden ve aln›ndan
kurflunlanm›fl 45 yafllar›nda elleri ve ayaklar› ba¤l›,
sa¤ elinin bir parma¤› kesik bir erkek cesedi bulundu. 

Ali Dündar 

MHP Diyarbak›r Merkez ‹lçe eski Baflkan› Ali Dündar
(43) 16 A¤ustos günü kimli¤i belirlenemeyen bir kifli
taraf›ndan öldürüldü. Diyarbak›r Valisi Nafiz Kayal›,
“Hizbullah üyesi olduklar›” iddia edilen befl kiflinin
gözalt›na al›nd›¤›n›, olayda kullan›lan silah›n da daha
önce Hizbullah taraf›ndan iki kiflinin öldürülmesinde
kullan›ld›¤›n›n belirlendi¤ini söyledi. Ali Dündar’›n
daha önce polis oldu¤u ve özel harekat timinde görev
yapt›¤›, bir çat›flmada yaralanmas› üzerine emekliye
ayr›ld›¤› bildirildi. 

fieyhmus Y›ld›r›m 

Diyarbak›r’›n Erimli köyü yak›nlar›nda, Dicle nehri
kenar›nda 7 Eylül günü bir erkek cesedi bulundu.
Elleri ve ayaklar› kelepçelenmifl ve bir pofletin içine
konulmufl cesedin, çürüdü¤ü için tan›nmaz hale
geldi¤i bildirildi. ‹lk incelemede, kimli¤i
belirlenemeyen kiflinin iflkence gördü¤ü ve iple
bo¤ularak öldürüldü¤ü belirlendi. Daha sonra ölen
kiflinin 8 gün önce kaç›r›lan Y›ld›r›m Petrol’ün
sahibinin o¤lu fieyhmus Y›ld›r›m(21) oldu¤u
belirlendi.

‹hsan Tunç 

HADEP Adana ‹l Örgütü Yenibey Mahalle Komisyonu
Baflkan› ‹hsan Tunç (45), 8 Eylül günü öldürüldü.
Akflam saatlerinde evine dönen ‹hsan Tunç’a iki
kiflinin atefl etti¤i ö¤renildi. 

Mahmut Ergün 

19 Eylül günü Diyarbak›r’›n Bal›kç›larbafl› semtinde
Mahmut Ergün adl› kifli, kimli¤i belirlenemeyen kifliler
taraf›ndan silahla öldürüldü. Mahmut Ergün’ün
Hizbullah yöneticilerinden oldu¤u, Hizbullah üyesi

oldu¤u” gerekçesiyle 1994 y›l›nda bir süre gözalt›nda
tutuldu¤u ö¤renildi. 

Ahmet Ulu¤, Hasan Duran

Diyarbak›r’da 5 Ekim günü Ahmet Ulu¤, 8 Ekim günü
de Hasan Duran adl› kifliler kimli¤i belirlenemeyen
kiflilerin silahl› sald›r›s› sonucu öldü. Öldürülenlerin,
Diyarbak›r DGM’de “radikal ‹slamc› Hizbullah
örgütüne üye olmak ve yard›m etmek” iddias›yla
yarg›land›klar› bildirildi. Polis yetkilileri, Hizbullah
örgütünün ‹lim ve Menzil kanatlar› aras›ndaki
çat›flmalarda, y›l›n ilk dokuz ay›nda 13 kiflinin
öldürüldü¤ünü bildirdiler. 

Faik Demir, Nurettin Bozkurt 

5 Ekim günü Bingöl merkeze ba¤l› Bahçeli köyünde
Faik Demir ve Nurettin Bozkurt adl› kifliler u¤rad›klar›
silahl› sald›r›da öldü, sald›r›da Sami Demir adl› kifli ise
yaraland›. 

Y›lmaz Kara

Diyarbak›r Ba¤lar beldesinde 13 Ekim günü Y›lmaz
Kara (22) adl› kifli, kimli¤i belirlenemeyen kiflilerin
silahl› sald›r›s› sonucu öldü. 

Abdülhalik Alpay, Hasan Kurt

19 Kas›m günü Diyarbak›r’a ba¤l› Keskina¤aç köyü
yak›nlar›nda Abdülhalik Alpay (27) ve Hasan Kurt (24)
adl› kifliler kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
öldürüldü. Olay günü çal›flt›klar› Tekel fabrikas›ndan
ç›kan Alpay, Kurt ve ad› ö¤renilemeyen bir iflçinin
yolunun maskeli kifliler taraf›ndan kesildi¤i, ç›kan
tart›flmadan sonra Alpay ve Kurt’un öldürüldü¤ü ,
di¤er iflçinin ise kaçmay› baflard›¤› bildirildi.

Ökkefl Beyazlat 

Hatay’›n ‹skenderun ilçesinde 1998 y›l›nda kaybolan
Ökkefl Beyazlat adl› kiflinin cesedi, mezarl›kta gömülü
bulundu. Arkadafllar›yla ç›kt›¤› yemekten sonra
kendisinden bir daha haber al›namayan Beyazlat’›n
ailesini 19 Aral›k günü arayan kimli¤i belirsiz bir kifli
Beyazlat’›n, ‹skenderun Karaa¤aç Asri Mezarl›¤›’nda
gömülü oldu¤unu söyledi. Durumun polise
bildirilmesi üzerine nöbetçi savc› nezaretinde aç›lan 4
kiflilik aile mezarl›¤›nda, 5 ceset oldu¤u görüldü.
Ailesi, üzerindeki giysiler, ayakkab› ve yüzükten
Ökkefl Beyazlat’›n cesedini teflhis etti.

Sulhattin K›z›ltafl 

MHP Van Merkez ‹lçe 2. Baflkan› Sulhattin K›z›ltafl, 6
Aral›k günü kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
öldürüldü. 
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30 Aral›k günü Diyarbak›r’a ba¤l› Büyükkad› ve
Özekli köyleri aras›ndaki çöplükte, iflkence edildikten
sonra yar›ya kadar topra¤a gömülmüfl 25 yafllar›nda
bir erkek cesedi bulundu. 
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1999 y›l›nda da daha önceki y›llarda oldu¤u gibi
may›n patlamalar›, sahipsiz bomba ve top/roket
mermilerinin kurcalanmas› sonucu T‹HV’in
belirlemelerine göre ço¤unlu¤u çocuk olmak üzere 37
sivil yaflam›n› yitirdi, en az 45 kifli de yaraland›.

1999 y›l›nda may›nlar›n temizlenmesi ile ilgili en
önemli geliflme Ottowa Anlaflmas›’n›n 1 Mart günü
resmi olarak yürürlü¤e girmesi oldu. ‹mzalanma
aflamas›na gelinceye kadar büyük tart›flmalara neden
olan Anlaflma, bafll›ca üretici ülkelerin destek
vermemesine ra¤men, 1997 y›l›nda Nobel Bar›fl
Ödülü’nü alan ‘Uluslararas› May›nlar› Yasaklama
Kampanyas›’n›n Baflkan› Joel Williams’›n yapt›¤›
konuflma ile ‘resmen’ yürürlü¤e girdi. Anlaflma,
may›nlar›n kullan›m, üretim ve sat›fl›n› yasaklarken,
eldeki stoklar›n da imha edilmesini öngörüyor. 

Anlaflmay› imzalamayan tek NATO ülkesi konumunda
bulunan Türkiye’nin ise befl y›l içinde imza koymay›
planlad›¤› belirtildi. 

*Dünyada her 20 dakikada bir kifli, kara may›nlar›
yüzünden hayat›n› kaybediyor.

*Kurbanlar›n yüzde 90’›, ço¤unu çocuklar›n
oluflturdu¤u siviller.

*Y›lda ortalama 26 bin kifli may›nlar yüzünden
ölüyor. 

*May›nlar, bu yüzy›l›n bafl›ndan beri kullan›l›yor.

*Bir may›n›n maliyeti yaklafl›k üç dolar.

*Bir may›n›n imha edilmesi ise yaklafl›k bin dolara
maloluyor.

*May›n döfleli 70’i aflk›n ülkenin ço¤unda s›cak
çat›flma yaflanm›yor.

*Askeri uzmanlar temizlenmesi gereken kara may›n›
say›s›n› 70 ile 110 milyon olarak gösteriyorlar.

*Tüm bu may›nlardan kurtulman›n faturas› ise
yaklafl›k 30 milyar dolar olacak. 

*Dünyada topraklar›nda en çok may›n gömülü ülke
24 milyonla M›s›r. 

Öte yandan Meclis Milli Savunma Komisyonu,
a¤ustos ay› içinde Bulgaristan ile ‘Anti-personel
may›nlar›n kullan›lmas› ve ortak s›n›ra yak›n
bölgelerdeki anti-personel may›nlar›n temizlenmesi ve
imha edilmesini’ öngören anlaflmay› kabul etti.
Komisyonda konuflan D›fliflleri Bakanl›¤› temsilcisi,
anlaflma için teklif götürülen Yunanistan’›n yan›t
vermedi¤ini, Gürcistan’›n ise ülkesinden Rus
birliklerinin çekilmesinin ard›ndan may›nlar›n
yasaklanmas› için anlaflmaya haz›r olduklar›n›
bildirdi. Türk taraf›n›n Suriye, ‹ran ve Irak’a ise benzer
bir öneri götürmedi¤i bildirildi. 

May›n taramas›nda kullan›lan köylüler

Tekevler ve Kel Hasan köylülerinin durumu

Batman’›n Sason ilçesine ba¤l› Tekevler ve Kelhasan
köylerinde 1996 y›l›n›n aral›k ve 1997 y›l›n›n flubat
aylar›nda güvenlik görevlileri taraf›ndan may›nl›
arazide zorla dolaflt›r›ld›klar›n› aç›klayan köylülerin
yapt›klar› baflvurular›n ard›ndan aç›lan soruflturmada,
99 y›l›nda da önemli bir geliflme yaflanmad›. 

Aç›lan soruflturma çerçevesinde haziran ay› bafl›nda
26 köylünün üçüncü kez ifadeleri al›nd›. Önce Sason
Adliyesi’ne giden köylüler daha sonra ‹lçe Jandarma
Karakolu’na yönlendirildiler. Burada köylülerin
ifadelerini alan ve davadan vazgeçmelerini isteyen
karakol komutan›, davan›n bundan sonra Batman A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülece¤ini belirterek, duruflma
tarihini de kendilerine iletilece¤ini söyledi. 

Ancak olaydan sorumlu oldu¤u iddias›yla Sason
Jandarma Komando Birli¤i’nde görevli Üste¤men
Hakan Baflakç› hakk›nda Sason Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturma 21 Eylül günü
takipsizlikle sonuçland›.

A. Baki Korkmaz

Genç’ten Bingöl yönüne 9 May›s günü Süleyman
Be¤endi yönetimindeki yolcu minübüsü ile gitmekte
olan yolcular, Genç’ten 20 kilometre uzakl›kta
Çeltiksuyu mevkiinde, özel harekat timi elemanlar›
taraf›ndan durduruldu. Edinilen bilgiye göre, kimlik
kontrolü yapan özel harekat tim elamanlar› k›rsal
alan› iyi bilenlerin kendileriyle gitmesini istedi.
Yolcular›n inmemesi üzerine ‹zzet Bahar, Cemal
Çimenli, Ramazan Had›r ve A. Baki Korkmaz, araçtan
indirilerek zorla götürüldü. Gün boyu k›rsal alanda
gezdirilen yolculardan ‹zzet Bahar, Cemal Çimenli ve
Ramazan Had›r 10 May›s günü araçtan indirildikleri
noktaya yak›n bir yerde serbest b›rak›ld›. Ancak
Korkmaz’dan uzun süre  haber alanamad›. Kardefli
Mehdi Korkmaz, olay› 13 May›s günü Bingöl ve Genç
Savc›l›klar›na bildirdi¤ini belirterek, kardefli ile birlikte
kobay olarak kullan›ld›ktan sonra serbest b›rak›lan
‹zzet Bahar, Cemal Çimenli ve floför Süleyman
Be¤endi’nin de tan›kl›k yapaca¤›n› savc›ya
ilettiklerini, ancak kardeflinin gözalt›na al›nd›¤›n›n
kabul edilmedi¤ini söyledi.

Korkmaz, 23 May›s günü ilçe merkezi yak›nlar›nda
serbest b›rak›ld›. Korkmaz’›n bulunmas›n›n ard›ndan
aç›klama yapan Mehdi Korkmaz, kardeflinin ilçeye
yürüyerek ulaflt›¤›n› belirterek, flöyle konufltu: 

“Telefonla bizi arad› ve bulundu¤u yerden ald›k.
Konuflam›yordu, periflan haldeydi. Gözalt›na al›rken
ne ifl yapt›¤›n› sormufllar, çoban oldu¤unu söyleyince
de k›rsal alana götürüp günlerce gezdirmifller. May›n
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bulunan yerlerde yürütmüfller. S›¤›naklara önce onu
göndermifller. Befl gün Lice’de askerlere ait bir yerde
hücrede kalm›fl. Di¤er zamanlarda hep k›rsalda
yürütmüfller. Gözalt›ndayken timler a¤abeyime
`K›smet olursa ailenle tan›fl›r›z. Her yeri aya¤a
kald›rd›lar’ demifller.”

Befl köylüye kobayl›k

Bingöl’ün Solhan ilçesinden il merkezine 28 Temmuz
günü sabah saatlerinde giden bir yolcu minibüsü
Dall›tepe bölgesi yak›nlar›nda Bingöl ‹l Jandarma
Komutanl›¤›’na ba¤l› askerler taraf›ndan durduruldu.
Araçta kimlik kontrolü yapan askerler Remzi Çiçek,
Vedat Güzel, Cuma Kerpiç, Adnan Ekinci ve ad›
ö¤renilmeyen bir yolcuyu gözalt›na ald›. Minibüs
yoluna devam ederken, gözalt›na al›nan yolcular
Bingöl ile Solhan aras›ndaki k›rsal alanda içinde g›da
maddeleri bulunan iki s›¤›na¤›n yan›na götürüldü.
Bombal› tuzak bulunmas› ihtimali üzerine yolcular›
buraya zorla sokan askerler, yolcular ç›kt›ktan sonra
kendileri girerek içerde arama yapt›. Askerler daha
sonra da s›¤›naklar› bombalarla imha etti.

Davalar

Erzurum ‹dare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›
çöpte buldu¤u top mermisiyle oynarken yaflam›n›
yitiren Serhat Sar›demir’in ailesine 2 milyar 853
milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. 25 Nisan
1998 tarihinde Erzurum 29 Mekanize Piyade Tugay
Komutanl›¤› Maksutefendi Mahallesi Mimar Sinan
K›fllas› yak›nlar›nda çöplükte buldu¤u top mermisinin
patlamas› nedeniyle ölen 7 yafl›ndaki Serhat’›n
ailesinin MSB hakk›nda açt›¤› dava ekim ay› bafl›nda
sonuçland›. 

Anne Nebahat ve baba Sebeki Sar›demir’in vekili
Avukat Tuncer Aktafl, açt›klar› dava ile ilgili olarak,
“Ailenin ‘destekten yoksun kalmas›’ nedeniyle,
Anayasa’n›n 125. maddesi son f›kras›ndaki ‘‹dare,
kendi eylem ve ifllerinden do¤an zarar› ödemekle
yükümlüdür’ hükmünü göz önüne alarak dava açt›k.
Cismin Mimar Sinan K›fllas›’na ait oldu¤u ve tespit
edilemeyen bir yolla tel örgülerin yak›n›ndaki çöplü¤e
at›ld›¤› ortadad›r” dedi. 

Daval› idare ve ba¤l› kurumlar›n gerekli önlemleri
almad›¤›n› vurgulayan Aktafl, idarenin hizmet kusuru
nedeniyle Serhat’›n yaflam›n› yitirdi¤ini kaydetti. 

Bu arada Maksutefendi mahallesinde 17 y›lda 19
çocu¤un patlamam›fl mermi ile oynarken öldü¤ü
bildirildi. 

Patlamalar

9 Ocak günü akflam saatlerinde Ankara Valili¤i’nin
Sincan’da yapt›rd›¤› Kültür Merkezi’nde akflam
saatlerinde bir patlama oldu. ‹nflaat flantiyesinin yerle
bir oldu¤u patlamada bir çocuk öldü, ikisi yaraland›.
Polis, olay yerinde çok say›da fünye buldu.

Patlamada, flantiye çevresinde oyun oynayan Samet
U¤rafl (9) kald›r›ld›¤› hastanede yaflam›n› yitiriken ,
‹slam Toy (10) ve Mehmet H›fl›r (11) isimli çocuklar
yaraland›. 

14 Mart günü Diyarbak›r’›n Hani ilçesinde, bulduklar›
bir el bombas›yla oynayan üç çocuktan Tugay Ergin
(10) öldü, Suat Evin (7) ve Servet Evin (8) adl›
kardefller a¤›r yaraland›.

13 May›s günü Batman’›n Kozluk ilçesinde U¤ur Erçe
(10) adl› çocuk çöplükte buldu¤u bomban›n patlamas›
sonucu öldü. Ayn› gün Erzurum’da askeri çöplükte
bulduklar› roket mermisini kurcalayan Kenan O¤uz
(9), Ferdi O¤uz (2), Deniz O¤uz (12) ve Cansu O¤uz
(6) adl› kardefller öldü, çocuklar›n babas› Mirza O¤uz
ile k›zkardeflleri Semra O¤uz yaraland›

Van’›n Baflkale ilçesi yak›nlar›nda 27 May›s günü bir
kamyonetin yola döflenen may›na çarpmas›
sonucunda, Kelefl Atabey (20) adl› kifli öldü,
kamyonet sürücüsü Yadila Atabey(32) a¤›r yaraland›.

May›s ay› sonlar›nda fi›rnak’›n ‹kizce köyü
yak›nlar›nda korucular› tafl›yan traktör PKK’lilerin
döfledi¤i may›na çarpt›. Patlamada traktör sahibinin
o¤lu fierif Y›ld›r›m (4) ve Ahmet Demir (14) öldü.
Patlamada 8 korucu ile tim komutan› yaraland›. 

6 Haziran günü Hakkari’nin fiemdinli ilçesine ba¤l›
Konur köyü yak›nlar›nda bir minibüsün may›na
çarpmas› sonucu Halit Kaplan, Cemal Kaplan, Tayyar
Kaplan, Tahir Demir ve fiahin Demir adl› korucular ile
ayn› köyden Kerim Vermez öldü, 5 korucu da
yaraland›. PKK’nin askeri kanad› ARGK taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, may›n›n PKK taraf›ndan
döflenmedi¤i öne sürüldü.

Haziran ay› bafllar›nda Bitlis’in Ahlat ilçesi
yak›nlar›ndaki Nazik gölü k›y›s›nda bulduklar› el
bombas›yla oynayan çocuklardan Yusuf Demir öldü,
kardefli Halis Demir’in kolu koptu, di¤er kardefl ‹smet
Demir’in de bacaklar›ndan yaraland›¤› ö¤renildi.

5 Temmuz günü Hakkari’nin Durankaya Beldesi’nde
belediyeye ait yolcu minibüsünün may›na çarpmas›
sonucu, sürücü Kerem Demir öldü. Emin Bayram,
Aziz Bayram ve Yusuf Ayva adl› korucular ile
yolculardan Ali Çivi ve Asiye Kufl yaraland›.

“PKK üyesi olduklar›” iddias›yla Hatay’›n ‹skenderun
ilçesinde gözalt›na al›nan Murat Tekin, Nevzat Çelik,
Çetin Y›ld›r›m, Emin Y›ld›r›m adl› kiflilerle birlikte
gözalt›na al›nan Ahmet Geçgil’in 22 Temmuz günü
PKK’ye ait malzemelerin yerini göstermesi için
güvenlik görevlileri taraf›ndan götürüldü¤ü K›r›khan
ilçesi Tafloluk köyü yak›nlar›nda may›na basarak
öldü¤ü aç›kland›. 

Elaz›¤’da 1 A¤ustos günü 8. Kolordu’ya ba¤l› askeri
birliklerin at›fl alan› olarak kulland›klar› fiehi Tepe
bölgesinde bulduklar› havan topu mermisiyle oynayan
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8 çocuktan F›rat Çiçek (13), Onur fiahin (15) ve Sedat
Karakoç (14) öldü, Ersin Yalç›n (12), Ergün
Haydaro¤lu (11), Engin Haydaro¤lu (12), Alican
Dönmez (13) ve Kubilay Göktafl (13) yaraland›. Ayn›
gün Bitlis’in Çal›düzü köyünde bulduklar› el
bombas›yla oynayan M. S›dd›k Temel öldü, iki kifli de
a¤›r yaraland›.

A¤ustos ay› sonlar›nda Hakkari’nin Yüksekova ilçesi
k›rsal›nda may›n patlamas› sonucu 1 kifli öldü, 1 kifli
yaraland›. Edinilen bilgiye göre, Karl› köyü yak›n›nda
koyun otlatan Selami Ak (20) adl› kifli may›na bast›.
May›n›n patlamas› sonucu Selami Ak öldü, yan›nda
bulunan Nizam Süer de yaraland›

28 Eylül günü fi›rnak Uludere’nin Tafldelen köyünden
odun toplamak için k›rsal kesime giden Hadi Çetin’in
kulland›¤› plakas›z traktör daha önce yola döflenen
may›na çarpt›. May›n›n patlamas› sonucu traktör
sürücüsü Hadi Çetin ile yan›nda bulunan Ramazan
Dündar ve Abdulkerim Zeybek öldü.

26 Eylül günü sabah saatlerinde Bingöl’ün Genç
ilçesinden Modan (Mefledal›) köyüne gitmekte olan
traktör may›na çarpt›. Patlama sonucu sürücü Cihan
Kaya öldü, Remzi Kaya ile Hasan Y›lmaz adl› kifliler
yaraland›. Yaral›lar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne
kald›r›ld›. ‹lçe sakinleri, yollara gelifli-güzel döflenen
may›nlar›n yaflamlar›n› tehdit etti¤ini belirterek,
yollar›n may›nlardan temizlenmesi gerekti¤ini
bildirdiler. Bingöl Devlet Hastanesi kay›tlar›na göre,
Genç’e ba¤l› köylerde son bir ay içinde meydana
gelen may›n patlamalar›nda 2 kifli ölürken, 8 kifli de
yaraland›

Siirt’in Eruh ilçesinde bir genç, 29 Eylül günü arazide
buldu¤u el bombas›n›n patlamas› sonucu öldü.
Yap›lan resmi aç›klamaya göre, ilçe yak›n›ndaki bir
arazide odun toplayan Selahattin Akan (19), buldu¤u
el bombas›n› kurcalamaya bafllad›. Akan, bu s›rada
elindeki bomban›n patlamas› sonucu, olay yerinde
öldü

17 Ekim günü Mardin’in Ömerli ilçesi Sivritepe köyü
yak›nlar›nda bir traktörün may›na çarpmas› sonucu
Ahmet Günefl (24) adl› kifli öldü. Ramazan Günefl ve
Mehmet Kul adl› köylüler de yaraland›.

30 Ekim günü Batman’›n Yavuz Selim mahallesinde
buldu¤u bir bombayla oynayan Mesut Nas (10) adl›
çocuk öldü. 

12 Aral›k günü Diyarbak›r’›n Kulp ilçesine ba¤l›
Demirli köyü yak›nlar›nda buldu¤u bir el bombas›yla
oynayan fiemsettin Bayram (13) adl› çocuk, bomban›n
patlamas› sonucu öldü. Ayn› gün Diyarbak›r’›n E¤il
ilçesine ba¤l› Selman köyü yak›nlar›nda da Osman
Demir (14) adl› çocuk, kurcalad›¤› may›n›n patlamas›
sonucu yaraland›.

30 Aral›k günü Siirt’in fiirvan ‹lçesi’nde, may›na basan

‹sa Genç (18), olay yerinde yaflam›n› yitirdi.

Yaralananlar

3 Ocak günü Hatay Erzin’e ba¤l› Üçköz yaylas›nda
may›na basan Halil Ergül adl› kifli yaraland›. Ergül’ün
sa¤ aya¤› ameliyatla kesildi.

3 Ocak günü Adana Asri Mezarl›kta bulduklar› el
yap›m› bomban›n patlamas› sonucu sekiz yafl›ndaki
Ahmet Demir ve Ahmet Aslan adl› iki çocuk
yaraland›. 

Mardin’in Midyat ilçesine ba¤l› Sîte (Çayp›nar) köyü
k›rsal›nda 16 Nisan günü hayvanlar›n› otlatan
Ramazan Gevafl (13) buldu¤u havan mermisinin
patlamas› sonucu a¤›r yaraland›

11 May›s günü ‹brahim Tatl›, 40. Piyade Alay›’n›n
havan hedef bölgesinde, bir adet 81 mm’lik
patlamam›fl havan mermisi buldu. Tatl›’n›n hurdac›ya
satmak üzere evine getirdi¤i ve bahçede yakt›¤› ateflte
eritmeye çal›flt›¤› havan mermisi, infilak etti. ‹brahim
Tatl›, yara almadan kurtuldu

Diyarbak›r’›n Kulp ilçesi yak›nlar›nda 10 Haziran
günü bir minübüsün yola döflenen may›na çarpmas›
sonucunda, Mustafa Sucu ve Yasin Bakay yaraland›.

Siirt’in Pervari ilçesine ba¤l› Belanoluk (Hiflet)
köyünden 19 Temmuz günü ilçe merkezine gelmekte
olan, Faz›l Bat›han yönetimindeki minibüs, Geçittepe
mevkiinde, may›na çarpt›. Olayda, araç sürücüsü
Faz›l Bat›han, araçta bulunan Hüseyin Acar ile
askerden izinli geldi¤i bildirilen Halit Bat›han (20)
yaraland›. Yaral›lar, Pervari Devlet Hastanesi’nde
tedavi alt›na al›n›rken, may›n›n kimler taraf›ndan
döflendi¤i ö¤renilemedi. 

Bu arada 30 Ekim günüTürkiye-Yunanistan s›n›r›n›
geçmeye çal›flan 5 Kuzey Irakl› göçmen may›n
tarlas›nda öldü. Yunanistan polisi taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, Meriç nehrini aflt›ktan sonra Kipi s›n›r
noktas› yak›nlar›nda may›n tarlas›na giren 35 kifliden
10’unun da yaraland›¤› bildirildi.

9 Kas›m günü Diyarbak›r ‹l Jandarma Komutanl›¤›’na
ait çöplükte oynarken bulduklar› bombay› kurcalayan
13 ve 10 yafl›ndaki iki kardefl bomban›n patlamas›
sonucu yaraland›. Edinilen bilgiye göre, Dicle
Üniversitesi Kampüsü’nü flehir merkezine ba¤layan
Fiskaya köprüsü mevkiindeki ‹l Jandarma
Komutanl›¤›’na ait çöplükte oynayan 13 yafl›ndaki
Muhtedesen ile Serdar Kaday (10) adl› kardefller
çöplükte bir bomba buldular. Kaday kardefller, ne
oldu¤unu anlayamad›klar› bombay› tafl ile ezmeye
çal›fl›nca bomba patlad›. Meydana gelen patlama
sonucu yaralanan iki kardefl, çevredekiler taraf›ndan
Diyarbak›r Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›. Yaralar›
hafif oldu¤u belirtilen Kaday kardefller, tedavileri
yap›ld›ktan sonra, polis taraf›ndan olay yerine
götürülerek inceleme yap›ld›.
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Silahl› örgütlerin sivillere ve kamu görevlilerine
yönelik sald›r›lar› önceki y›llara göre azalmakla
birlikte 1999 y›l›nda da sürdü. Bu tür olaylar içinde
en dikkat çekicileri, Çank›r› Valisi Ayhan Çevik’i
hedefleyen bombal› sald›r› ve ‹stanbul’da Mavi Çarfl›
adl› ma¤azaya düzenlenen sald›r› oldu.10

Sivillere Yönelik Sald›r›larda Ölenler

4 Ocak günü, fianl›urfa’da Mahir Köflk adl› kahvehane
kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan otomatik silahla
tarand›. Sald›r›da Reflit Aktabur ve Fevzi Aktabur
öldü. Sald›r›da Ali Da¤mac› adl› kifli de a¤›r yaraland›.

23 Ocak günü ‹stanbul Samand›ra’da kahvehaneye iki
ses bombas› at›ld›. Sald›r›n›n ard›ndan kaçanlar›
kovalayan fiaban Akbafl adl› kifli, vurularak öldürüldü.
30 Ocak günü düzenlenen bir operasyonda ses
bombas›n› att›¤› ve Akbafl’› öldürdü¤ü iddia edilen
Adem Öztürk ve ‹smet Elmas ile 5 PKK’li yakaland›.

Diyarbak›r’›n Genç ilçesinde bir kahvehane 25 fiubat
gecesi saat 22.00 s›ralar›nda kimli¤i belirlenemeyen
bir grup taraf›ndan tarand›. Olayda, Cihan Bozk›r,
Halim Kandemir ile Mehmet San›k adl› kifliler öldü.
Sald›r›da Ayd›n Sa¤, Veysel Sa¤, Hikmet Tezer,
‹brahim Tezer ile Hüseyin Ba¤l› adl› kifliler de
yaraland›.

Çank›r› Valisi’ne Bombal› Sald›r›

4 Mart günü Çank›r›’da çal›nt› oldu¤u belirlenen bir
arabaya yerlefltirilen bomban›n patlamas› sonucunda
4 kifli öldü, Çank›r› Valisi Ayhan Çevik de yaraland›.
Sabah saatlerinde Vali Ayhan Çevik’in arabas›
geçerken, bir tüpgaz bayi önünde duran çal›nt›
arabaya yerlefltirilen bomban›n patlamas› sonucunda,
arabada bulunan koruma polisi Nurettin Cinsoy ile
olay yerinden geçmekte olan Fatma Dönmez ve
Emrah Ersoy adl› lise ö¤rencileri öldü. Sald›r›da
yaralanan Alpay Evirgen adl› kifli ise 14 Mart günü
Ankara Numune Hastanesi’nde öldü11. 

Bombal› sald›r›y› düzenleyenlerden biri oldu¤u iddia
edilen Kemal Ertürk (Mustafa Eren) Eskiflehir’in
Sivrihisar ilçesinde; kuzeni Bülent Ertürk de
‹stanbul’da 6 Mart günü gözalt›na al›nd›. Lale Aç›k
adl› kifli ise T‹KKO üyesi oldu¤u iddias›yla mart ay›
içinde Tokat’ta gözalt›na al›nd›. Bu arada patlaman›n
ard›ndan Çank›r›’da yap›lan kontrollerde flüpheli

görülerek gözalt›na al›nan 18 kiflinin olayla ilgisinin
bulunmad›¤› ortaya ç›kt›.

Kemal Ertürk 13 Mart, Bülent Ertürk ve Lale Aç›k ise
14 Mart günü Ankara DGM taraf›ndan tutukland›.
Ankara DGM Savc›l›¤›, 30 Nisan günü Kemal Ertürk,
Bülent Ertürk, Lale Aç›k ve Nihat Konak hakk›nda
TCY’nin 146. maddesi uyar›nca “ölüm cezas›
istemiyle” dava açt›. ‹ddianamede fiener Kökten,
Özgür Deniz Demirdifl, Sevinç Güden, Selahattin
Yurdaer, Murat Demirdifl, Turan Aç›k ve Arap Deniz
hakk›nda da “örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla 15 y›lla
22 y›l 6’flar ay aras›nda hapis cezas› istendi.

Tutuklanarak Eskiflehir Cezaevi’ne konulan Bülent
Ertürk ve Kemal Ertürk may›s ay› sonlar›nda “can
güvenlikleri olmad›¤›” gerekçesiyle süresiz açl›k
grevine bafllad›lar ve Ankara 1 No’lu DGM’de
bafllayan davada, ifade vermeyi reddettiler.

Öte yandan ‹stanbul’da a¤ustos ay› bafllar›nda
TKP/ML-T‹KKO üyesi oldu¤u ve sald›r›ya kat›ld›klar›
iddias›yla Muharrem Horoz ve Yalç›n Özbek adl›
kifliler tutukland›lar.

Sald›r›ya kat›ld›¤› iddia edilen Mesut Deniz adl› kifli
de 5 Ekim günü Samsun’un Havza ilçesi yak›nlar›nda
yap›lan yol kontrolünde gözalt›na al›nd›. Deniz, 12
Ekim günü de Ankara DGM taraf›ndan tutukland›.
Ankara DGM Baflsavc›l›¤›, Deniz hakk›nda TKP/ML
T‹KKO üyesi oldu¤u ve sald›r›da bombay› kullanan
kifli oldu¤u iddias›yla TCK’nin 146/1. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› istemi ile dava açt›.

‹stanbul’da yakalanan Horoz ve Özbek hakk›ndaki
dava da 1999 y›l› içinde Ankara’da süren ana dava ile
birlefltirildi. Dava, 1999 y›l› içinde tamamlanmad›.

10 Mart günü ö¤le saatlerinde ‹stanbul Bak›rköy’de
bulunan Caroussel adl› al›flverifl merkezinin önünde
bekleyen bir takside bomba patlad›. Patlama sonucu
taksi sürücüsü Ufuk Akdo¤an öldü, Yasemin Y›ld›r›m,
Abdullah Bafler, Yaflar Kaygusuz, Mustafa Kaygusuz,
Önder Mutlubulut, Feridun Eryurt, Cengiz Devrim ve
Veysel Beran (12) yaraland›. 
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Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Serdar Necmio¤lu, A¤ustos ay› içinde
yapt›¤› aç›klamada, yaralanma vakalar›n›n 1992-1993 y›llar›nda yo¤unlaflt›¤›n›, 1995’ten sonra ise düflüfl yafland›¤›n› bildirdi.
Necmio¤lu, köy ve patika yollar›na döflenen anti-tank ve k›rsal kesime döflenen anti-personel may›nlar nedeniyle son befl y›l
içerisinde 210 kiflinin yaraland›¤›n› bildirdi. Yine ayn› dönemde 64 kiflinin k›sa menzilli, 274 kiflinin de uzun menzilli
silahlarla yaralanmas› ile birlikte say›n›n 548’e ç›kt›¤›n› anlatan Necmio¤lu, bunlar›n 209’unun sakat kald›¤›n› bildirdi. 

1995’ten sonra özellikle anti-tank ve anti-personel may›n yaralanmalar›nda düflüfl görüldü¤ünü ifade eden Necmio¤lu, bunda
geliflen teknoloji ile döflenmifl olan may›nlar›n dedektörlerle tesbit ederek imha edilmesinin etkili oldu¤unu belirtti.

3.5 S‹LAHLI ÖRGÜTLER VE YAfiAM HAKKI

10 Bu bölümde PKK d›fl›ndaki silahl› örgütlerin eylemleri
de¤erlendirilmifltir.
11 Sald›r›dan sonra Ayhan Çevik’in Tekirda¤’›n Hayrabolu ilçesinde
yaflayan anne ve babas› ile görüflmeye giden ‹hlas Haber Ajans›
muhabiri Ali Yörük geçirdi¤i trafik kazas›nda öldü.



Mavi Çarfl›

‹stanbul Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde
bulunan Mavi Çarfl› adl› al›flverifl merkezine 13 Mart
günü molotof kokteyli at›lmas› üzerine ç›kan yang›nda
13 kifli öldü, ikisi a¤›r alt› kifli de yaraland›. Saat 16.30
s›ralar›nda bir arabayla ma¤azaya gelen 4 kiflinin
düzenledi¤i sald›r›da ölenlerin adlar› flöyle: Ma¤aza
sahibi ‹brahim Tasl›, çal›flanlar Ayfle Ak›n, Seval Balc›,
Zeynep Nezahat Beyazgül, fien Yeflilda¤, Meltem
Özk›l›ç, Filiz Soydemir, ‹lknur Kelefl, Nefle Rusçuk,
Fevziye fiahinöz, müflteriler Ümit Ayyürek, Sonnur
Atalay, Hüsnü Kenar. Olayda, Remziye fiahinöz, Selami
Demirci, Senem Ayyürek, Tolga Ak ve Hakan Savc› adl›
kifliler de yaraland›. Sald›r›y› kimlerin ya da hangi
örgütün gerçeklefltirdi¤i konusunda net bir bilgi
olmamas›na karfl›n gazetelerde, sald›r›n›n PKK yanl›lar›
taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i ileri sürüldü. Hürriyet ve
Sabah gazeteleri ile baz› televizyon kanallar›nda ayr›ca,
‹HD de “sadece teröristleri savunmakla” suçland›. ‹HD
Genel Sekreteri Hüsnü Öndül olay›n ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada, sivillere yönelik sald›r›larda, bas›nda
‹HD’nin aç›klamalar›na yer verilmedi¤i ve derne¤in
sürekli suçland›¤›na dikkat çekti. Avrupa’da yay›mlanan
PKK yanl›s› Özgür Politika gazetesinin internet
sayfalar›nda sald›r› üstlenilmedi. Ancak, sald›r›n›n
“Milliyetçi Kürt ‹ntikam Güçleri” adl› örgüt taraf›ndan
üstlenildi¤i ifadesi yer ald›.

Sald›r›n›n ard›ndan yaklafl›k 100 kifli gözalt›na al›nd›.
Mavi Çarfl›’ya molotof atanlara yard›m ve yatakl›k
etti¤i iddias›yla 18 Mart günü yakalanan ‹smail Ekinci,
19 Mart günü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Mavi Çarfl›’ya molotof kokteyli atarak 13 kiflinin
ölümüne neden olduklar› ve ayn› gün Atrium al›flverifl
merkezinde bir araban›n alt›na bomba koyduklar› ileri
sürülen Neytullah (Beytullah) Getiren, Hakim Yavafl,
Ayetullah Yavafl, Veysi ‹yi ve Ali Yefliltepe adl› kifliler
gözalt›na al›nd›. Emniyet Genel Müdürü Necati
Bilican, 23 Mart günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
Hakim Yavafl ve Ayetullah Yavafl’›n Caroussel ve
Atrium al›flverifl merkezlerine bomba koyduklar›n› öne
sürdü. Bilican, Getiren, ‹yi ve Yefliltepe’nin ise Mavi
Çarfl›’ya molotof kokteyli att›klar›n› iddia etti12. 

Sald›r›ya kat›ld›¤› öne sürülen Metin Yamalak adl› kifli
de mart ay› sonunda Mersin’de gözalt›na al›nd›.
Yamalak, 6 Nisan günü ‹stanbul DGM taraf›ndan
tutukland›. Bu arada, Emniyet Genel Müdürü Necati
Bilican’›n sald›rganlardan biri oldu¤unu iddia etti¤i
Neytullah Getiren’in avukat› Gülizar Tuncer, 31 Mart
günü yapt›¤› aç›klamada, Neytullah Getiren, Veysi ‹yi
ve Ali Yefliltepe hakk›nda ‹stanbul DGM’nin verdi¤i
tutuklama kararlar›nda, sadece “yasad›fl› örgüt üyeli¤i
ve örgüte yard›m” suçlamas›n›n bulundu¤unu söyledi.
Tuncer, Getiren, ‹yi ve Yefliltepe’nin dosyas›nda, Mavi
Çarfl› sald›r›s›na iliflkin bir ibare olmad›¤›n› vurgulad›.

‹stanbul DGM Savc›l›¤› Yamalak hakk›nda ölüm
cezas› istemi ile dava açt›. Eyleme kat›ld›klar› iddia
edilen Azime Ifl›k, Ergin Atabay ve Abdullah Günay
adl› kifliler hakk›nda da 30 Nisan günü ‹stanbul DGM

Savc›l›¤› taraf›ndan ölüm cezas› istemi ile dava aç›ld›.
Yamalak, Ifl›k, Atabay ve Günay hakk›nda aç›lan
davaya 14 Temmuz günü ‹stanbul DGM’de baflland›.
Yamalak, sorgusunda HADEP yöneticisi oldu¤u için
polislerin kendisine komplo kurdu¤unu söyledi.

Davan›n 3 Aral›k günü yap›lan duruflmas›nda,
savunmas›n› yapan Metin Yamalak, HADEP Gençlik
Komisyonu’nda çal›flt›¤›n› ve defalarca gözalt›na
al›nd›¤›n› belirtti. Polisler taraf›ndan sürekli tehdit
edildi¤ini ifade eden Metin Yamalak, 5 Mart günü
seçim çal›flmalar› için Mersin’e gitti¤ini, olay› da
televizyondan ö¤rendi¤ini söyledi. HADEP’te
çal›flt›¤›n› belirten Abdullah Günay, 24 Nisan günü
polisler taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve ifadesinin iflkence
alt›nda al›nd›¤›n› ifade etti. San›klardan Ergin Atabay
ise yo¤un bir biçimde iflkence görmesine karfl›n ifade
vermedi¤ini anlatt›. Duruflmada tan›k olarak dinlenen
Belgin Açkaniran, Metin Yamalak gözalt›na al›nd›ktan
sonra emniyette kendisine bir robot resim
gösterildi¤ini belirterek, “Ben, resimden
benzetemedi¤imi, kendisini görmem gerekti¤ini
söyledi¤imde polisler bana, ‘Bu kifli 10 günde 15 kilo
zay›flad›. Görsen bile tan›yamazs›n’ diyerek
göstermediler” dedi. Tan›k Ahmet Büyükkay›kç› ise
sald›rganlar›n yüzlerinin aç›k oldu¤unu ve “Bana
ad›n›n Metin Yamalak oldu¤unu söyledikleri bir robot
resim gösterdiler. Ben onu benzettim” dedi.
Büyükkay›kç› daha sonra Ergin Atabay’› göstererek
Metin Yamalak oldu¤unu söyledi. Yarg›c›n,
tutanaklarda geçen “San›klar›n bir araçla geldi¤i”
yolundaki ifadesini hat›rlatmas› üzerine de
Büyükkay›kç›, “Onlar› ben söylemedim, polisler
kendileri yazd›” dedi. Avukat Eren Keskin ise tan›k
ifadelerinin dosyadaki çeliflkileri ortaya ç›kard›¤›n›
belirtti. Dosyada ad›n›n geçti¤ini an›msatan Keskin,
“Ben sürekli tehdit edilen bir insan›m. Dosyada
ad›m›n geçmesi bu olay›n tamamen bir komplo
oldu¤unu gösteriyor.” dedi. Dava, 2000 y›l›na
ertelendi.

13 Aral›k günü Azime Ifl›k’›n kardefli Çimen Ifl›k, Yasin
Ad›bak adl› kifli ile birlikte “PKK üyesi oldu¤u”
iddias›yla ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›.

16 Mart günü Hatay’›n K›r›khan ilçesi yak›nlar›nda
yabanc› plakal› bir arabada meydana gelen patlamada
Bulgaristan vatandafllar› Dimitri Dimitrov ve Jivkov
‹vanov öldü.

Sivas’›n Suflehri ilçesi Aksu köyünde Celil Gür ve
Bayram Acar adl› iki köylü, 5 Nisan gecesi ormanl›k
alanda bo¤ulmufl olarak bulundu.

3 May›s günü Sivas’›n Koyulhisar ilçesi yak›nlar›nda
üç araç kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
durduruldu. Yolcular› afla¤›ya indiren grup, Ali
Y›ld›r›m (19) ve Ali Kaya adl› kiflileri öldürüp, Hasan
Yaylac›’y› yaralad›ktan sonra olay yerinden uzaklaflt›.
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12 18 Temmuz günü Moldova’dan Türkiye’ye getirilen PKK’nin üst
düzey yöneticilerinden Cevat Soysal hakk›nda ölüm cezas› istemi ile
aç›lan davan›n iddianamesinde, Mavi Çarfl›’ya yap›lan bombalama
eyleminin emrini Soysal’›n verdi¤i öne sürüldü.



Erzurum’un Çat ilçesi yak›nlar›ndaki Köy Hizmetleri
Bak›mevi’ne 11 May›s gecesi bask›n düzenleyen
silahl› bir grup, Cevdet Polat adl› bekçiyi öldürdü,
Salih Güven, Nejdet Özbay, Fuat Çeçen ve Mustafa
Kurt adl› görevlileri yaralad›.

Elaz›¤’›n Yenimahalle semtinde bir kahvehaneye 1
Temmuz gecesi kimli¤i belirlenemeyen kifliler
taraf›ndan atefl aç›ld›. Sald›r›da, Ferhat Bulut, fiükrü
Tuna, ‹dris Yeter ve Bilal Cömert adl› kifliler öldü,
Levent Gülkan, Murat Çiçek, Nihat Orhan, Mehmet
Aslan, Serdar Yavuz ve Fatih Kanter adl› kifliler
yaraland›. Olay›n ard›ndan düzenlenen
operasyonlarda fiükriye Kaymaz ile kimli¤i
belirlenemeyen bir PKK militan› öldürüldü. Ç›kan
çat›flmada Hüseyin Mustafa Demircan adl› polis
memuru da yaraland›.

‹stanbul Avc›lar Deniz Köflkler mahallesinde bir parka
4 Temmuz günü b›rak›lan bomban›n patlamas›
sonucunda Faik Handemir (39) adl› kifli öldü, yedisi
a¤›r 25 kifli yaraland›. Saat 22.45 s›ralar›nda meydana
gelen patlamada a¤›r yaralananlar›n adlar› flöyle:
fiaban Gören, Batuhan Gören, fiefik Gören, Arife
Y›ld›z, Erkan Karaca, Derya Handemir (Faik
Handemir’in efli), ‹skender Handemir (Faik
Handemir’in o¤lu).

14 Temmuz günü Erzincan’›n Refahiye ilçesi Aydo¤an
köyü yak›nlar›nda Hakan Akçagöz, Ahmet Akçagöz,
Vedat Akçagöz ve Fatih Do¤an adl› köylüler kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan öldürüldü. Olayda,
Murat Ayy›ld›r›m adl› köylü de yaraland›.

‹stanbul Kad›köy’de seyyar sat›c›l›k yapan Erkan Çam
adl› kifli, 26 Temmuz günü silahl› kiflilerin sald›r›s›
sonucu öldü. Erkan Çam’›n Devrimci Halk Kurtulufl
Partisi-Cephesi (DHKP-C) militanlar› taraf›ndan
öldürüldü¤ü iddia edildi. Kad›köy’de tezgahtarl›k
yapan Ziya Ad›güzel de, 27 Temmuz akflam› Kad›köy
Postanesi önünde baca¤›ndan vuruldu. ‹ki olay›n
ard›ndan sald›r›lar›n ba¤lant›l› oldu¤u ve kendilerini
DHKP/C’li olarak tan›t›p para isteyen kiflilerce
gerçeklefltirildi¤i iddia edildi.

Yaralananlar

11 fiubat gecesi, ‹stanbul ‹stiklal Caddesinde bulunan
‹stanbul Barosu’nun bulundu¤u Baro Han’›n önüne
konulan bomban›n patlamas› sonucu Celal Demirci
ve ‹brahim Bo¤açhan adl› kifliler yaraland›.

19 fiubat günü Beyo¤lu Tarlabafl› bulvar›nda toplanan
bir grup, Taksim-Koca Mustafa Pafla hatt›nda çal›flan
‹ETT otobüsüne ellerindeki tafl ve sopalarla sald›rd›.
Sald›r›da, yüzüne tafl isabet eden Ahmet Alt›n adl› kifli
yaraland›.

‹stanbul Etiler’de bulunan Harward Cafe’ye 25 fiubat
akflam› iki el bombas› at›ld›. Sald›r›da, Müge Sungur,
Çetin Tu¤al ve Murat Görkay adl› kifliler yaraland›.

‹stanbul Esenler’de bulunan bir kahvehaneye 28 fiubat
akflam› biri kad›n 4 kifli taraf›ndan at›lan parça tesirli

el bombas›n›n patlamas› sonucu Kaz›m Kalayc›,
Kenan Kalayc›, Mustafa Y›lmaz, ‹brahim Kalayc›, Erdal
Demir, Ahmet Y›lmaz, Sadettin Sezgin, Y›ld›r›m
Durur, ‹brahim Çiftçi, Zeki Çokaçkan, Cumhur
Gürsoy, Ergun Gürsoy, Ahmet Kalayc›, Erdur Y›lmaz
adl› kifliler yaraland›.

Mart ay› bafl›nda Ankara Gaziosmanpafla’da parkeden
bir arac›n alt›na yerlefltirilen bomban›n patlamas›
sonucu bir kad›n yaraland›.

14 Mart günü ‹stanbul Yenibosna’da bir kamyonun
alt›na konulan bomban›n patlamas› sonucu, Selçuk
Sancak (17) ve Soner Aksoy adl› kifliler yaraland›.

Ankara U¤ur Mumcu caddesi üzerindeki bir araca 15
Mart günü molotof kokteyli at›ld›. Patlama s›ras›nda
yoldan geçmekte olan Semra Özmen adl› kifli,
yaraland›.

‹stanbul Ümraniye’de bulunan Erzincanl›lar
Derne¤i’nin lokaline 18 Mart gecesi bomba at›ld›.
Sald›r›da, Duran Ay, Dursun Soydafl, Naz›m Acar ve
Faz›l Gürbüz adl› kifliler yaraland›.

16 May›s günü Hatay’›n Dörtyol ilçesi Atatürk caddesi
üzerinde bulunan bir kahvehaneye düzenlenen
bombal› sald›r›da, Ramazan Çubuk, ‹smail Orhan,
Göksun Tor, Gökhan Tezgahtür, Selami Ifl›k, Mahir
Sosyal ve Hakan Y›lmaz adl› askerler ile ‹brahim Avc›,
R›fat Kutlu ve Mehmet Aksoy adl› müflteriler
yaraland›.

‹stanbul Kad›köy’de Masal Bar’a 2 Haziran gecesi
yap›lan bombal› sald›r› Alman uyruklu Patric Klein ile
efli Süreyya Klein yaraland›. Sald›r›n›n ‹BDA-C
militanlar› taraf›ndan düzenlendi¤i iddia edildi.

4 Temmuz günü ‹stanbul ‹P ‹l Baflkanl›¤›’na gelen
Abdüsselam Tutal adl› kifli, binada bulunan Hüseyin
Mert ve ‹smail Aydemir adl› iki partiliyi b›çakla
yaralad›.

Van’da 11 Temmuz günü belediye binas›n›n alt
kat›nda bulunan bir pastaneye konulan bomban›n
patlamas› sonucu Muammer Bayrakç›, Orhan Arslan,
Nedim Karakaya, Emin Aras, Kenan fiahin, Nezir
Haktan›r, Faruk Binici, Mehmet Ali A¤atafl, Hüseyin
Aras, Alaattin Yurdakul (Yurdakalan), Remzi Mentefl,
S›dd›k Karagülle, Metin Kalkan, Nurten Kalkan, fierife
‹flgör, Mehmet ‹flgör adl› kifliler yaraland›.

12 Temmuz günü ‹stanbul fiirinevler’de bir dolmufla
konulan bomban›n patlamas› sonucunda Funda Sokur
ve Cemal Özdemir adl› kifliler yaraland›. 

fianl›urfa’n›n Siverek ilçesinde, 5 A¤ustos gecesi
R›dvan Baflabafl’›n evine aç›lan atefl sonucu R›dvan
Baflabafl ve k›z› F. B. (15) a¤›r yaraland›.

25 A¤ustos günü Diyarbak›r’dan Mardin’in Derik
ilçesine giden yolcu minibüsüne kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan aç›lan atefl sonucu
Hikmet Günefl adl› yolcu yaraland›.
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‹stanbul’da 10 Eylül günü fiiflli’de bulunan
Baflbakanl›k Hazine D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› Marmara
Bölge Müdürlü¤ü binas›nda akflam saatlerinde
meydana gelen patlamada biri a¤›r 23 kifli yaraland›.
Ayn› gün Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n
Unkapan›’ndaki bölge müdürlü¤ü binas›nda da bir
bomba bulundu. Sald›r›lar› DHKP-C üstlendi.

‹stanbul fiiflli’de 6 Ekim günü ‹ktisadi Kalk›nma
Vakf›’nda patlayan bomba nedeniyle binan›n
önünden geçen Yalç›n Balk›fl, Remziye Çelik, ‹lknur
Ark, Zennure Akp›nar, Serap Köprülü, Zarifiye Erbafl,
‹brahim Erbafl ve Nevin Y›lmaz adl› kifliler hafif
yaraland›.

‹stanbul Kad›köy Kozyata¤›’nda bulunan Carrefour
adl› al›flverifl merkezinin alkollü içkilerin sat›ld›¤›
bölümüne yerlefltirilen bomban›n 19 Aral›k günü
patlamas› sonucu Ayfer Sa¤bili adl› kad›n hafif
yaraland›. Daha sonra al›flverifl merkezinin
otopark›nda da bir patlama meydana geldi. Sald›r›y›,
‹BDA/C örgütü üstlendi.

Kaç›r›lanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinin Benlizade Camii ‹mam›
Ahmet Ayd›n, Hizbullah militan› oldu¤u ileri sürülen
kifliler taraf›ndan 19 Mart günü kaç›r›ld›. Ahmet
Ayd›n’›n efli Fatma Ayd›n, eflinin Hizbullah taraf›ndan
tehdit edildi¤ini belirterek, “Hizbullah üyeleri
eflimden, cami kap›s›n›n akflam namaz›ndan yats›
namaz›na kadar olan sürede aç›k b›rak›lmas›n›
istiyorlard›. Ancak eflim yasalara ayk›r› oldu¤u için bu
iste¤i yerine getirmedi. Yaz aylar›ndan itibaren bu
tart›flmalar artt›. Eflime ‘böyle devam edersen seni yok
ederiz’ diyorlard›.” dedi. Ayd›n’›n kaç›r›lmas›n›n
ard›ndan düzenlenen operasyonlarda gözalt›na al›nan
11 kifliden 5’i tutukland›.

13 fiubat günü Tokat’›n Erbaa ilçesinde13 fiubat günü
10 TKP-ML T‹KKO militan›, Mustafa Ayd›n ve
Selahattin Öztürk adl› kiflileri kaç›rd›.

TOKAT’ta bulunan Tokbeksan beton flantiyesini 25
Nisan akflam› basan 6 T‹KKO militan›, flantiyedeki
araçlar› atefle verdikten sonra Cihangir Uygun ve
Abdullah Cinger adl› bekçileri kaç›rd›.

Mufl merkeze ba¤l› Alaniçi köyüne 6 May›s gecesi
bask›n düzenleyen PKK’liler Abdülkerim Gültekin (55)
ve o¤lu Bayram Gültekin’i kaç›rd›.

Van’a ba¤l› Sarmaç köyünde görev yapan Cengiz Tan
ve ‹brahim Tanr›o¤lu adl› ö¤retmenler, PKK militanlar›
taraf›ndan 16 May›s günü kaç›r›ld›. 

Hakkari’nin Çukurca ilçesi A¤açdibi köyü
yak›nlar›nda ekim ay› sonlar›nda PKK militanlar›
taraf›ndan kaç›r›lan 6 korucu aral›k ay› bafllar›nda
serbest b›rak›ld›. Koruculardan Bedel Korkmaz’›n
dönerken yolda öldü¤ü bildirildi.

Kaç›rma olaylar› kas›m ay›ndan sonra önemli bir art›fl
gösterirken, bu süreçte Zehra E¤itim ve Kültür Vakf›

Genel Baflkan› ‹zzettin Y›ld›r›m, Mehmet Salih
Dündar, Mehmet Sait Avc›, ‹smail Aksoy, Ramazan
Yaflar, Cihangir Gufrandi (Gaffari) Negifl, Mehmet
Kanl›b›çak, Ahmet Atç›, Ömer Ç›nar, fiuayip Yetifl,
Kadri Tüzer, Mehmet Sümbül adl› kifliler Hizbullah
militanlar› taraf›ndan kaç›r›ld›lar.

Öldürülen Asker, Polis

24 Mart günü ‹stanbul Esenyurt’ta bir jandarma
arac›na kimli¤i belirsiz kifliler taraf›ndan atefl aç›ld›.
Olayda Hikmet Ünal adl› asker öldü.

Van il merkezinde 1 Temmuz günü polis noktas›na
düzenlenen sald›r›da 1 polis öldü, 1 polis de
yaraland›. 2 Temmuz gecesi de Van-Özalp
karayolunun 7. kilometresinde bulunan polis
noktas›na, kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
aç›lan ateflte Ayhan Sar›çiçek adl› polis öldü, Hasan
Basu adl› polis ise yaraland›.

Sakarya’da kahvehane iflleten Muzaffer Gürsakarya
adl› emekli polis memuru, 18 Temmuz gecesi evinin
önünde kurflunland›. Vücuduna 14 kurflun isabet eden
Gürsakarya olay yerinde öldü.

‹ntihar eylemleri

Batman’da Nezahat Boyac› adl› PKK militan›,
vücuduna gizledi¤i bomba ile polis karakoluna intihar
sald›r›s› düzenledi. 5 Mart günü saat 14.30 s›ralar›nda
fiehit Kaplan K›ran Polis Karakolu’nun önüne gelen
militan, polislerin uyar›s› ve engellenmesiyle
karfl›lafl›nca üzerindeki bombay› patlatt›. Patlamada
militan ölürken, Yakup Eken adl› bir polis ile
‹smetullah Dövek adl› kifli ve isimleri ö¤renilemeyen
iki çocuk yaraland›. 

20 Mart günü Van’da Tacidin fiahin adl› PKK militan›,
vücuduna gizledi¤i bomba ile Van Bölge Trafik
Müdürlü¤ü yak›nlar›nda intihar eylemi düzenledi.
Eylemde Tacidin fiahin öldü, Özer Sönmez ve Ferhat
Çahan adl› polis memurlar› ile Veysi Öz adl› kifli hafif
yaraland›. 

‹stanbul Taksim Meydan›’nda 27 Mart günü Meral
Mamyak adl› PKK militan›n›n intihar sald›r›s›nda, PKK
militan› öldü, 11 kifli yaraland›. Saat 12.40 s›ralar›nda,
meydanda bekleyen polis otobüsüne yaklaflan bir
kad›n, otobüse 20 metre kala polisler taraf›ndan
durduruldu. Bunun üzerine ellerini kald›rarak
bekleyen kad›n, polisler yaklafl›nca elindeki bombalar›
patlatt›. Sald›r›da, polis memurlar› Duran Gökçek,
Mustafa Tokalafl ve Y›lmaz Erdo¤an ile Alparslan
Göktay (31), Ak›n Günayd›n (39) Ezgi Gürlevik (12),
Çi¤dem K›l›ç (Gürlevik-22), Serpil Ercan (24), Esma
Yurdakul (21) Göksal Uysal (16) ve soyad›
ö¤renilemeyen Mustafa adl› bir çocuk yaraland›.
Olaydan hemen önce PKK militan›n›n yan›nda
bulunan biri kad›n iki kiflinin kaçt›¤› öne sürüldü. 

Tunceli yak›nlar›ndaki Erdemli köyünde 4 Nisan günü
Canan Akgün (27) adl› kifli üzerindeki bomban›n
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patlamas› sonucu öldü. Polis yetkilileri taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, Akgün’ün, üzerine sard›¤› zaman
ayarl› bomban›n erken patlad›¤›n›n anlafl›ld›¤›
bildirildi.

5 Nisan günü Bingöl Valisi Süleyman Kamç›’ya Baki
Tatl› adl› PKK militan› taraf›ndan bombal› intihar
sald›r›s› düzenlendi. Baki Tatl› ve Nuray Balülken (16)
adl› çocu¤un öldü¤ü sald›r›da, 4’ü polis, 20 kifli
yaraland›. Vali Süleyman Kamç› sald›r›dan yara
almadan kurtuldu. Olay flöyle geliflti:

Vali’nin saat 13.30 s›ralar›nda valilik önünde makam
arac›ndan indi¤i s›rada iki kifli oldu¤u öne sürülen
PKK militanlar›ndan biri koflarak valiye yaklaflt› ve
üzerindeki bombay› patlatt›. Patlama sonucunda PKK
militan› ile Nuray Balülken adl› çocuk öldü. PKK
militan›n›n valinin bulundu¤u yere att›¤› el bombalar›
da etkisiz hale getirildi. Sald›r›da, polis memurlar›
Erden Ekfli, Ahmet Kelefl, Ahmet Tokgöz, Ahmet
fientürk, makam floförü Faik fienlik ile çevrede
bulunan Zehra Baylaz, Bilal Bugurlu, Nurettin Erden,
Osman Bulut, Salih Atala, Zeynep Baluken, Gülflah
Baylaz, Hatun Doymufl, Yaflar Turan, Hakan Do¤ru,
Ayd›n Azak, Mücahit Yolagelen, Hüseyin Ayata,
Rahmi Solhan ve Mehmet fienlik adl› kifliler yaraland›.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Vali Nihat
Canpolat’›n makam arabas›na 8 Nisan günü bombal›
intihar sald›r›s› düzenlendi. ‹ran uyruklu Turab
Muhammedi (21) adl› PKK militan› ile makam floförü
Çetin Deniz’in öldü¤ü sald›r›da 5 kifli yaraland›. Saat
15.50 s›ralar›nda Yüksekova Cengiz Topel caddesi
üzerinde meydana gelen sald›r›da, Vali Canpolat,
Hakkari ‹l Jandarma Alay Komutan› Albay Tahir Çebi,
koruma polisi Nesim Saz ve makam floförü Çetin
Deniz ile 2 kifli yaraland›. Canpolat ile adlar›
ö¤renilemeyen 2 kifli tedavileri ayakta yap›ld›ktan
sonra taburcu edildi. Çebi, Deniz ve Sav ise
helikopterle Van T›p Fakültesi Araflt›rma Hastanesi’ne
kald›r›ld›. Çetin Deniz hastaneye kald›r›l›rken öldü.
Olay›n ard›ndan Yüksekova’da soka¤a ç›kma yasa¤›
konuldu. 

2 Haziran günü fi›rnak 23. Jandarma Tümen
Komutanl›¤› yak›nlar›nda bir patlama meydana geldi.
Patlaman›n, intihar sald›r›s› düzenleyece¤i ileri
sürülen bir PKK militan›n›n, Tümen Komutanl›¤›
yan›ndaki tarlas›nda çal›flan Halit Bayar adl› korucu
taraf›ndan durdurulunca üzerindeki bombay› erken
patlatmas›ndan kaynakland›¤› öne sürüldü.
Patlamada, korucunun yan›nda bulunan k›z› Ceylan
Bayar’›n (7) yaraland›¤› bildirildi. Bir PKK militan›n›n
da olay yerinden yaral› olarak kaçt›¤› iddia edildi. 

Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nün Mali fiube ve Telsiz
Haber Merkezi’nin bulundu¤u binaya 5 Temmuz
günü bir PKK militan› taraf›ndan vücuduna gizledi¤i
bomba ile intihar sald›r›s› düzenledi. Patlamada ölen
militan›n kimli¤i belirlenemezken, Hasan Genç,

Levent Beler, Bayram Kuru, Yaflar Do¤an, Mehmet
Telsiz, Nuri Conker, Hasan Akça, Alay Rençber,
Nermin Y›ld›r›m, Erdo¤an Aslan, Hüseyin Köse adl›
polisler ile Ahmet Tafla, Alaattin Özk›ran (12) ve Salih
Çelik adl› kifliler yaraland›. 

‹ntihar sald›r›s› nedeniyle 14 kifli hakk›nda aç›lan dava
14 Aral›k günü Adana DGM’de sonuçland›. Davada,
Ruflen Tabanc› ve Nusret Pirinççio¤lu “PKK üyesi
olduklar›” gerekçesiyle 12 y›l 6’flar ay, Mevlüt
Karayi¤it, Hüsnü Çilgen ve fiahibe Gergersoy “PKK’ye
yard›m ettikleri” gerekçesiyle 3 y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum edildi. Tutuksuz yarg›lanan U¤ur
Gürü, Bedri fien, Mithat Aksu, Mahmut Gergersoy ve
Hamza Aktafl ise beraat etti. 

Tunceli Merkez Köy Hizmetleri ‹l Müdürlü¤ü
binas›n›n yan›nda bulunan polis noktas›na 27 A¤ustos
günü 22.15 s›ralar›nda intihar sald›r›s› yapmak istedi¤i
belirtilen Veli fien adl› militan, polis noktas›na 75
metre kala üzerindeki bomban›n patlamas› sonucu
öldü. 20 yafl›ndaki fien’in T‹KKO üyesi oldu¤u
aç›kland›.

Öldürülen itirafç›

23 Temmuz günü ‹stanbul Sar›gazi’de Halil Tafl (39)
adl› kifli evinde silahla öldürüldü, efli Hanife Tafl ise
yaraland›. Halil Tafl’›n “muhbirlik yapt›¤›
gerekçesiyle” Türkiye ‹flçi Köylü Kurtulufl Ordusu
(T‹KKO) militanlar› taraf›ndan öldürüldü¤ü iddia
edildi.

17 Eylül gecesi ‹stanbul Maltepe Gülsuyu
mahallesindeki evinde silahl› sald›r›ya u¤rayan Cavit
Çiftçi adl› kifli, 18 Eyül günü tedavi gördü¤ü
hastanede öldü. Cavit Çiftçi’nin “T‹KKO üyesi oldu¤u”
iddias›yla Ceyhan Cezaevi’nde iken itirafç› oldu¤u
bildirildi. 1996 y›l›ndaki ölüm orucuna kat›lan Cavit
Çiftçi’nin itirafç› olduktan k›sa bir süre sonra serbest
b›rak›ld›¤› ö¤renildi.

12 Ekim günü Amasya’n›n Suluova ilçesine ba¤l› Soku
köyünde Hasan fiahin adl› köylü kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan öldürüldü. Hasan
fiahin’in, T‹KKO militanlar›n› güvenlik görevlilerine
ihbar etti¤i gerekçesiyle öldürüldü¤ü ileri sürüldü.

Daha Önceki Y›llardan Süren Davalar

M›s›r Çarfl›s›

‹stanbul Eminönü’ndeki M›s›r Çarfl›s›’nda 9 Temmuz
1998 tarihinde 7 kiflinin ölümü, 127 kiflinin
yaralanmas›yla sonuçlanan patlama nedeniyle 1998
y›l›n›n aral›k ay› sonunda 15 kifli hakk›nda dava
aç›ld›. ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, san›klardan P›nar Selek13, Abdülmecit
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13 1998 y›l› içinde P›nar Selek hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyeli¤i”
iddias›yla TCY’nin 168/2. maddesi uyar›nca aç›lan ikinci davaya 10
fiubat günü ‹stanbul DGM’de baflland›. Selek, duruflmada ifadesinin
iflkence alt›nda al›nd›¤›n› bildirdi. Bu davan›n di¤er 15 san›kl› dava
ile birlefltirilmesine karar verildi.



Öztürk14 , Alaattin Ö¤et, Kübra Sevgi ve ‹sa Kaya
hakk›nda Türk Ceza Yasas›n›n 125. maddesi uyar›nca
ölüm, Baran Öztürk, Heval Öztürk, Ercan Al›r,
Maflallah Ya¤›n, Delibafl Arat, Menderes Ö¤et, Erkan
Ö¤et, Hasan K›l›çdo¤an, Alican Ö¤et ve Suat
Kaya’n›n ise 3 y›lla 31 y›l aras›nda de¤iflen hapis
cezas›na mahkum edilmesi istendi.

M›s›r Çarfl›s› davas›na 14 Nisan günü ‹stanbul
DGM’de baflland›. Duruflmada savunmas›n› yapan
sosyolog P›nar Selek, “Kürt ve Türk halk› aras›ndaki
uçurumu anlamaya çal›flt›¤›n› ifade ederek, “Özellikle
PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüflmek istiyordum.
Bu partiyi anlamak için gerçekte Abdullah Öcalan’›
anlamak gerekiyordu. Bu araflt›rmaya bafllad›¤›mda
burada yarg›lanaca¤›m› biliyordum, ama bu derece
büyük bir komployu tahmin etmemifltim” dedi. P›nar
Selek, Beyo¤lu’nda çal›flt›¤› atölyede bomba ve
bomba yap›m›nda kullan›lan malzemeler bulundu¤u
iddialar›n› kabul etmedi. San›klardan Abdülmecit
Öztürk de, M›s›r Çarfl›s›’ndaki patlaman›n bombadan
kaynakland›¤›na inanmad›¤›n› belirterek, “E¤er
bombaysa bu caniliktir, k›n›yorum” dedi. Di¤er
san›klar da haklar›ndaki iddialar› reddederek itirafç›
olmad›klar›n›, bu nedenle kald›klar› K›rklareli
Cezaevi’nden baflka bir cezaevine nakledilmelerini
istediler.

Davan›n 5 Temmuz günü yap›lan duruflmada ifade
veren bomba uzman› Nazmi Nuri Çelik patlamada
bomba bulgusuna rastlamad›klar›n› belirterek, “3 gün
boyunca ne bir saat, ne bir pil, ne de bir kablo parças›
bulabildik. Ölen ve yaralananlar›n üzerinde de
patlaman›n bombadan kaynakland›¤›na dair hiçbir iz
ya da parça elde edemedik. Her fleyden önemlisi, bir
patlama merkezi bulamad›k. Bu patlaman›n nedeni
e¤er bir bomba olsayd›, orada en az 50 santim
derinli¤inde çukur oluflmas› gerekirdi. Patlaman›n,
büfedeki tüplerden kaynaklanan gaz s›k›flmas› sonucu
oldu¤una dair rapor haz›rlad›k.” dedi. P›nar Selek ise,
olaydan iki gün sonra gözalt›na al›nd›¤›n›, ancak
kendisine patlamayla ilgili hiçbir soru yöneltilmedi¤ini
söyledi. Selek, bilgisayar disketlerinde PKK ve
Abdullah Öcalan’la ilgili araflt›rmalar› bulundu¤unu
belirterek, “O dönemki çal›flmalar›m, Öcalan
davas›nda gündeme gelen konular› do¤rulad›.
Savafltan ç›kar› olanlar, beni sosyal olarak öldürmek
istiyorlar. Tepkili de¤ilim, çünkü ülkemi çok
seviyorum. Etkili olmak istiyorum” dedi. K›rklareli
Cezaevi’nde bulunan san›klar da, cezaevinde
savunma haz›rlayamad›klar›n› belirterek, Gebze ya da
Ümraniye cezaevlerine sevkedilmek için 31 Haziran
günü açl›k grevine bafllad›klar›n› belirttiler.

Bomba uzman› Çelik’in duruflmadaki ifadesinin
ard›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri de
M›s›r Çarfl›s›’nda bomba patlad›¤›n› savundular.
Emniyet yetkilileri, bomba yap›m›nda kullan›lan
TNT’nin yaratt›¤› yüksek ›s›n›n ve olay sonras›nda
yaflanan karmaflan›n bomba kal›nt›lar›n› yok

edebilece¤ini ileri sürdüler. ‹stanbul ve Ankara’daki
üç ayr› laboratuvarda yap›lan incelemelerin,
patlaman›n TNT’den kaynakland›¤›n› gösterdi¤ini
belirten polis yetkilileri, san›klar›n da “emniyetteki
sorgular›nda suçlar›n› itiraf ettiklerini” kaydettiler.
Olaydan sonra Nazmi Nuri Çelik ve bomba imha
uzman› polisler taraf›ndan haz›rlanan 9, 10 ve 13
Temmuz 1998 tarihli tutanaklarda “bomba izine
rastlanmad›¤›” belirtildi. Polis Kriminal Laboratuvar›
raporuna dayan›larak haz›rlanan ekspertiz raporunda
ise “patlay›c› yap›m›nda kullan›lar aseton faz›nda
nitroselüloz art›klar› ve nitrit iyonlar› bulundu¤u”
ifade edilerek, “Ancak, Ünlüo¤lu Büfe’de meydana
gelen patlaman›n, gazlardan m›, bombadan m›, yoksa
tehlikesi tahmin edilemeyen bir maddenin büfe içinde
uzun süre kalmas› ve o gün için ona etki eden
herhangi bir fleyin isabet etmesi sonucu mu meydana
geldi¤i anlafl›lamam›flt›r. Büfe içinde ve çevresinde
bombaya ait olabilecek herhangi bir parçaya
rastlanmam›flt›r” denildi. ‹stanbul Üniversitesi Adli T›p
Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dal› taraf›ndan
haz›rlanan raporda da patlaman›n, LPG tüplerinden
de¤il nitroselüloz içeren patlay›c› maddeden
kaynakland›¤› belirtildi.

Davan›n 13 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda,
Selek’in gözalt›na al›nmas›yla, Selek’in çal›flt›¤›
atölyede bomba bulunmas›na iliflkin tutanaklar
aras›nda önemli bir çeliflki oldu¤u ortaya ç›kt›.
San›klar›n, K›rklareli ve Ümraniye cezaevlerindeki
koflullar›n uygun olmad›¤›n› belirterek ifade
vermedikleri duruflmada tan›k olarak dinlenen
Komiser Selim Öztürk ile Yusuf Hac›alio¤lu ve
Mustafa Kara adl› polisler, ayr›nt›lar›
hat›rlayamad›klar›n› ama tutanaklar›n do¤ru oldu¤unu
söylediler. Hüseyin ‹slamo¤lu adl› komiser yard›mc›s›
“Sokak Sanatç›lar› Atölyesi”nde san›klardan P›nar
Selek’in yer göstermesi üzerine bomba bulduklar›n›
söyledi. San›k avukatlar› ise polislerin operasyonu
hat›rlamad›klar› halde do¤ru oldu¤unu nereden
bildiklerini belirterek, tan›k ifadelerine tepki
gösterdiler. Bu arada P›nar Selek’in babas› Avukat Alp
Selek, k›z›n›n 11 Temmuz 1998 tarihinde saat
18.00’de yakaland›¤›na dair bir tutanak tutuldu¤u, 12
Temmuz 1988 tarihinde de atölyeye götürüldü¤ünü
dair bir tutanak daha oldu¤unu vurgulad›. Ancak, söz
konusu bombalar›n incelenmesi için düzenlenen
teslim tutana¤›n›n 11 Temmuz 1988 tarihinde saat
05.00’de düzenlendi¤ini ifade eden Alp Selek, “Bu
tutanaklara bakt›¤›n›zda, henüz san›k yakalanmadan
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14 Olaydan sonra gözalt›na al›nan Abdülmecit Öztürk’ün ‹stanbul
DGM Savc›l›¤›’nda 15 dakika arayla iki farkl› ifade verdi¤i ortaya
ç›kt›. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Abdülmecit Öztürk,
DGM Savc›s› Engin Baltac›’ya verdi¤i ilk ifadede, “Maltepe Orduevi
ve Küçükyal› 50. Y›l Park›’n›n bombalanmas› olay›n› kabul ediyorum.
Ancak M›s›r Çarfl›s›’yla bir alakam yok. E¤er bu olayla bir ba¤lant›m
kurulursa idam edilmeye raz›y›m” dedi. ‹fade sonras› bir odada
polislerle 15 dakika kadar yaln›z kalan Abdülmecit Öztürk, yeniden
ifade vermek istedi. Öztürk ikinci ifadesinde, poliste verdi¤i ifadeyi
kabul etti ve bombay› olaydan bir gece önce P›nar Selek ile
haz›rlad›klar›n› ve hedefi de Selek’in seçti¤ini söyledi.



ve bombalar bulunmadan bombalar›n incelenmeye
baflland›¤› ve san›¤›n parmak izinin tespit edildi¤ini
göreceksiniz. Buraya gelen tan›k polisler,
tutanaklar›n›n do¤ru oldu¤unu söylüyorlar. Ancak,
tutanaklar›n do¤ru olmad›¤› bu flekilde ortaya
ç›k›yor.” Selek’in avukatlar›ndan Bahri Belen de
tutanaklara göre, Selek’in atölyedeki aramadan 13
saat sonra gözalt›na al›nd›¤›n›n anlafl›ld›¤›n› ifade etti.

6 Aral›k günü yap›lan duruflmada, M›s›r Çarfl›s›’ndaki
iflyerlerinde çal›flan Bahri fiahin, Ramazan Vurgun ve
‹smail Alver adl› kifliler dinlendi. Dava, 1999 y›l›
içinde tamamlanmad›.

Sabanc› Suikasti

9 Ocak 1996 tarihinde ifladam› Özdemir Sabanc› (55),
Haluk Görgün (43) ve sekreter Nilgün Hasefe’nin (40)
öldürülmesi nedeniyle Mustafa Duyar, Fehriye Erdal,
‹smail Akkol, Ercan Kartal hakk›nda TCY’nin 146/1.
maddesi uyar›nca ölüm cezas› istenen, avukat Metin
Narin, Fatma Erdem, Ejder Güngör, Mehmet Gökmen,
Ferhan Tafl, Nazl› Güngör, Murteza Deveci ve Melek
Akkaya hakk›nda ise “örgüte yard›m ettikleri”
iddias›yla aç›lan davaya, 26 Ocak günü ‹stanbul
DGM’de devam edildi. Duruflmada tan›k olarak
dinlenen Sabanc› Center’in güvenlik görevlilerinden
Galip Akbafl, olay günü san›klar› içeri sokmadan önce
kimlik bilgilerini bilgisayara girdi¤ini ve A Kap›s›’nda
arand›klar› için üst aramas› yapmadan içeri ald›¤›n›
söyledi.

Bu arada davan›n san›klar›ndan itirafç› Mustafa
Duyar, 15 fiubat günü Afyon Cezaevi’nde öldürüldü.
(Bkz. cezaevlerinde ölümler) Davan›n 6 Nisan günü
yap›lan duruflmas›nda ifade veren Ercan Kartal,
Duyar’›n öldürülmesi için Sabanc› ailesinin emir
verdi¤ini iddia etti. Kartal, olay›n DHKP-C ile bir
ilgisinin olmad›¤›n› savundu.

8 Haziran günü yap›lan duruflmada, Murteza Deveci
ve Ferhan Tafl adl› san›klar tahliye edildi.

Suikast davas›n›n aranan san›klar›ndan ve hakk›nda
g›yabi tutuklama  karar› bulunan Fehriye Erdal, 26
Eylül günü Belçika’n›n Brugge kentinde “Nefle
Y›ld›r›m” ad›na düzenlenmifl sahte bir pasaportla
yakaland›ktan sonra tutukland›. Musa Asao¤lu, Kaya
Saz ve Hasan Ekici ile birlikte yakalanan Erdal, Brugge
hapishanesine sevkedildi. Adalet Bakanl›¤›’n›n
Erdal’›n Türkiye’ye iade edilmesini talep eden dosyas›,
Belçika D›fliflleri Bakanl›¤›’na 3 Kas›m günü verildi.

Davan›n 4 Kas›m günü ‹stanbul DGM’de yap›lan
duruflmas›nda, Erdal’›n Türkiye’ye iadesi için Belçika
adli makamlar›na gönderilen yaz› okundu. Erdal’›n
TCY’nin 146. maddesini içeren idam cezas›yla
yarg›lanarak hakk›nda g›yabi tutuklama karar› oldu¤u
belirtilen yaz›da, Erdal’›n Türkiye’nin onaylam›fl
oldu¤u anlaflmalarda tan›mlanan hak ve
güvencelerden yararlanaca¤› garantisi verildi. Av.
Metin Narin ise, Erdal’›n iadesine iliflkin olarak, “Bu

kadar iflkencenin, ihlallerin oldu¤u bir ülkeye iade
beklenmemeli” diye konufltu. Duruflmada Ercan Kartal
4 y›l önce gözalt›na al›nd›¤›nda gördü¤ü iflkencenin
izlerini vücudunda hâlâ tafl›d›¤›n› belirterek, iflkence
sonucu baca¤›nda oluflan yan›k izini mahkeme
heyetine gösterdi ve Adli T›p’tan ald›¤› iflkence
raporlar›n› mahkemeye sundu. Duruflma, Fehriye
Erdal’›n iadesine iliflkin Belçika makamlar›na
gönderilen yaz›n›n beklenmesi için ertelendi.

Bu arada Fehriye Erdal’›n avukat› Raft Jespers, 16
Aral›k’ta Belçika makamlar› nezdinde Erdal için siyasi
s›¤›nma baflvurusunda bulunduklar›n› aç›klad›.

The Marmara Oteli

‹stanbul The Marmara Oteli’ne 30 Aral›k 1994
tarihinde att›klar› bombayla gazeteci-yazar Onat
Kutlar ile arkeolog Yasemin Cebenoyan’›n ölümüne
neden oldu¤u ve PKK üyesi olduklar› iddias›yla 20
san›¤›n ‹stanbul 3 No’lu DGM’de yarg›lanmas›na,
1999 y›l›nda yap›lan duruflmalarda devam edildi.

1 fiubat günü ‹stanbul 3 No’lu DGM’de yap›lan
duruflmaya tutuklu san›klar, Abdülcelil Kaçmaz,
Abdullah Yunus, Hasan K›z›lkaya, Hamit fien, Kemal
Ayd›n ve itirafç› san›k Hicran Kaçmaz kat›ld›. 

DGM Cumhuriyet Savc›s›, itirafç› san›k Deniz Demir
ile Hicran Kaçmaz, Hasan K›z›lkaya ve Abdülcelil
Kaçmaz hakk›nda TCY’nin 125. maddesi uyar›nca
ülke topraklar›n› bölmeye çal›flt›klar› iddias›yla ölüm
cezas›, Zeydin Güleç, Nimet Kaçmaz, Abdullah
Çolak, Ömer Filizer, Sait Aytemiz, Abdulkadir Er,
Abdulrezzak Ayd›n, Ramazan Gülle ve Mehmet Ali
Günefllu hakk›nda ise örgüte yard›m yatakl›k yapt›klar›
iddias›yla 4.5 y›ldan 7.5 y›la kadar a¤›r hapis cezas›
istedi. Savc›, Mehmet fiah Altan, Abdulhalik Yunus ve
Mehmet U¤urlu adl› san›klar hakk›nda ise delil
yetersizli¤inden beraat karar› verilmesini istedi.

Dava, 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Afl›r› Sa¤ Gruplar›n Sald›r›lar›

Afl›r› sa¤ gruplar›n sald›r›lar› 1999 y›l›nda da sürdü.
Bu dönemde lise ö¤rencilerine ve liselerdeki
örgütlenmelere yönelik sivil bask› ve sald›r›larda
önemli ölçüde art›fl görüldü. Sa¤ görüfllülerin
üniversite ö¤rencilerine yönelik sald›r›lar›n›n yan›s›ra
1999’un seçim y›l› olmas› nedeniyle güvenlik güçleri
ve sa¤ görüfllülerin HADEP baflta olmak üzere sol
partilere yönelik sald›r›lar›nda da art›fl görüldü.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Kul’un soru
önergesini flubat ay› bafl›nda yan›tlayan dönemin
‹çiflleri Bakan› Cahit Bayar, 1998 y›l›nda
üniversitelerde meydana gelen olaylarla ilgili 45 afl›r›
sa¤ görüfllü ö¤rencinin yakaland›¤›n›, bunlardan
ikisinin tutukland›¤›n› bildirdi. Sald›r›ya u¤rayan
ö¤renciler hakk›nda herhangi bir rakam vermekten
kaç›nan Bayar,  “Sol terör örgütleri legal yay›nlar›nda
‘Ülkücü ö¤rencilerin sistemli bir flekilde solcu
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ö¤rencilere sald›rd›klar›, polisin bu sald›r›lar› yapan
ülkücü ö¤rencileri adeta teflvik etti¤i, korudu¤u, solcu
ö¤rencilerin kendilerini korumak durumunda kalan,
hatta sald›r›ya u¤rayan taraf olduklar›, polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›klar›’ fleklindeki iddialarla, ülkeyi bir
kargafla ortam›na çekmeyi planlad›klar›
de¤erlendirilmektedir” dedi. 

1999 y›l›nda ço¤u ö¤rencilere yönelik olmak üzere
afl›r› sa¤ görüfllülerin sald›r›lar›nda en az 64 kifli
yaraland›, sald›r›lar›n ard›ndan hemen hepsi sol
görüfllü olmak üzere en az 170 kifli gözalt›na al›nd›.
Hollanda’n›n Groningen flehrinde 24 Nisan günü
‹brahim Alagöz, sa¤ görüfllüler taraf›ndan silahla
taranarak öldürüldü, sald›r›da Hac› Resul Baran da
yaraland›. Olaylar›n ard›ndan 3 kifli gözalt›na al›nd›.1
Haziran günü de  Almanya’n›n Köln kentinde
Almanya Göçmen ‹flçiler Federasyonu Merkezine
sald›ran ülkücüler, Erol ‹spir ad›ndaki dernek
çal›flan›n› öldürdüler. 

Olaylar

22 Aral›k 1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Bölümü’nde MHP yanl›s› ö¤renciler sol
görüfllü ö¤rencilere sald›rd›. ‹ki ö¤rencinin yaraland›¤›
olayda afl›r› sa¤c› ö¤rencilerden biri silah çekerek
havaya atefl etti. Sol görüfllü ö¤rencilerin s›¤›nd›¤›
binaya da sald›ran ö¤renciler polisler taraf›ndan
da¤›t›ld›. Okul binas›n›n kap›lar›n› kapatan sol görüfllü
ö¤renciler, okula gelen polislerin ayr›lmas›n› ve bas›n
aç›klamas› yapmalar›na izin verilmesine istediler.
Ö¤rencilerin okulu boflaltmamalar› üzerine polisler,
okulun arka kap›s›ndan binaya girerek 40 ö¤renciyi
gözalt›na ald›.

‹stanbul Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nde
30 Aral›k 1998 tarihinde MHP yanl›s› yaklafl›k 20
kiflilik bir grubun sol görüfllü ö¤rencilere sald›rmas›
sonucunda Ümit Karaaslan adl› ö¤renci yaraland›. 

Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nde 4 Ocak
günü yaklafl›k 30 kiflilik afl›r› sa¤ görüfllü grup, sat›r,
döner b›çaklar›, tafl ve sopalarla sol görüfllü
ö¤rencilere  sald›rd›. Çat›flmada, 5’i sol görüfllü 8
ö¤renci yaraland›, yaklafl›k 10 kifli gözalt›na al›nd›.
‹letiflim Fakültesi ö¤retim elemanlar›, sekiz kez
aramalar›na karfl›n polislerin olaydan ancak bir saat
sonra okula geldi¤ini söylediler. Olaylar›n ard›ndan
sol görüfllü ö¤renciler polis koridorunda okuldan
ç›kar›l›rken ‹letiflim Fakültesi’nde s›navlar ertelendi.
Yaral› ö¤rencilerden sat›rla parma¤› kesilen Hüseyin
Asal, kafas›na sat›r ve s›rt›na b›çak darbesi alan Hasan
Güler, Abdullah Demir, Kudret Özen, ‹rfan Yirmibefl,
Ekrem Hac›hasano¤lu, Ümit Karahasan, Hüseyin Da¤
ve Hüseyin Asa Hastaneye kald›r›ld›.

12 Ocak günü fianl›urfa Harran Üniversitesi’nde
okuyan sol görüfllü ö¤renciler MHP’lilerin sald›r›s›na
u¤rad›. MHP’lilerin sald›r›s›nda Ali Yavafl ve soyad›
ö¤renilemeyen Berat adl› ö¤renciler yaraland›. Olay›n
ard›ndan Faysal Sar›y›ld›z, Gazi Gürbüz, ‹smet Turgut,

U¤ur Aktafl, Ferda Aktafl, Eyüp Kanat, Muammer
Özdil, Sedat Önalan, soyadlar› ö¤renilemeyen Berat,
Taner, Mustafa, Kenan ve adlar› ö¤renilemeyen 4 sol
görüfllü ö¤renci gözalt›na al›nd›.

‹stanbul Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Müdür
Yard›mc›s› Zeynel Polat, 12 Mart günü MHP’li oldu¤u
bildirilen kiflilerin sald›r›s›na u¤rad›. Saat 08.00
s›ralar›nda okula gelen Zeynel Polat’› b›çakla
kas›¤›ndan yaralayan kifliler daha sonra kaçt›lar.
Olay›n duyulmas› üzerine okul önünde toplanan
E¤itim-Sen üye ve yöneticileri de polisler taraf›ndan
da¤›t›ld›. E¤itim-Sen 2 No’lu fiube Sekreteri Vedat
Odabafl› da gözalt›na al›nd›. 

12 fiubat günü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi kantininde MHP yanl›s›
ö¤rencilerin sald›r›s›na u¤rayan Hüseyin Özdemir adl›
ö¤rencinin burnu k›r›ld›. Özdemir, daha sonra
Dekanl›¤a suç duyurusunda bulundu. 

Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde, flubat ay› sonlar›nda
MHP yanl›lar›n›n sald›r›s›nda Serdar Fedia ve Deniz
Da¤ isimli ö¤renciler yaraland›. Sald›rgan gruptan
oldu¤u bildirilen Salih Bayrak ve soyad›
ö¤renilemeyen Turan isimli ülkücüler hakk›nda
herhangi bir ifllem yap›lmad›¤› bildirildi. Bayrak’›n
ad›, Ümit Cihan Tarho’nun öldürülmesi olay›nda da
geçmiflti. 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi ÖDP
Gençlik Kollar› üyesi Ercan Kalender, 23 Mart günü
s›nav ç›k›fl›nda 10 kadar MHP’linin sald›r›s›na u¤rad›.
Bafl›ndan sat›rla yaralanan Kalender’e kald›r›ld›¤›
Esnaf Hastanesi Acil Servisi’nde 20 dikifl at›ld›. 

27 May›s günü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nde (DTCF) MHP yanl›s› ö¤renciler
sol görüfllü ö¤rencilere sopalarla sald›rd›. Okulun tarih
bölümünün bulundu¤u katta bafllayan olay, di¤er
bölümlerden ö¤rencilerin de kat›lmas›yla büyüdü.
MHP’lilerin sald›r›s› sonucunda Ayd›n K›vrak, fierife
Aslan, Didem Erafl, Murat Önür ve Aytekin Akar adl›
ö¤renciler yaraland›

28 May›s günü de sald›r›ya kar›flan iki MHP’li, bir
grup ö¤renci taraf›ndan dövüldü. Ö¤le saatlerinde
okuldaki MHP’lilerin lideri konumundaki Ertu¤rul Düz
ve MHP’li ö¤renciler, bahçede bulunan sol görüfllü
ö¤rencilerin üzerine b›çak çekerek yürüdüler. Bunun
ard›ndan, okulda bulunan polisler sol görüfllü
ö¤rencileri döverek gözalt›na ald›. Polisin, okulun
Tiyatro Bölümüne s›¤›nan ö¤rencilerin üzerine cam
k›r›klar› att›¤› ve ö¤rencilere silah çekti¤i bildirildi.
Olaylar s›ras›nda toplam 71 ö¤renci gözalt›na al›nd›.
27 May›s günü ç›kan olaylarda yaralanan Ayd›n
K›vrak ve Murat Ömür adl› ö¤renciler ise hastaneden
taburcu edildikten sonra sabah saatlerinde gözalt›na
al›nd›. Bu ö¤rencilerin Se¤menler Karakolu’nda
MHP’li ö¤rencilerle yüzlefltirildi¤i ve Halil Ferah,
Fatih Küçük ve Ertu¤rul Düz adl› MHP’lileri teflhis
ettikleri bildirildi. Ancak, bu kifliler Savc›l›¤a
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ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›. Sald›r›lar nedeniyle
Yüksel Caddesi’ndeki ‹nsan Haklar› An›t› önünde
yap›lan bas›n aç›klamas›na da müdahale eden
polisler, ‹HD Ankara fiube yöneticilerinden Gökçe
Y›lmaz ve Saadet Erdem ile U¤ur Keskin, Ali
Güldönmez, Seçil Erdem, Murat Cankara, Suphi
Öztafl, Hüseyin Sa¤lam, Sinan Cem Uzungeç ve
Yener Esen adl› ö¤rencileri gözalt›na ald›. ‹nsan
Haklar› An›t› önünde gözalt›na al›nanlar ile 28 May›s
akflam saatlerinde DTCF’de gözalt›na al›nan
ö¤rencilerden 41’i 29 May›s günü serbest b›rak›ld›. Bu
arada DTCF’deki s›navlar da 5 gün süreyle ertelendi. 

8 Nisan günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne
gelen 15 MHP yanl›s›, Fen Edebiyat Fakültesi
ö¤rencisi Güngör K›z›lkaya’y› iki yerinden b›çaklad›.
Sald›rganlar olay›n ard›ndan bir araçla okuldan
kaçt›lar.

‹stanbul Üniversitesi (‹Ü) Edebiyat Fakültesi’nde 15
Nisan günü ÖDP afiflini asmak isteyen Selami
Akçam’a, BBP’li Yavuz Tilki ve beraberindeki
BBP’liler sald›rd›. Akçam Hastaneye kald›r›ld›.
Sald›r›y› protesto amac›yla düzenlenen yürüyüfle
müdahale eden polis, 41 ö¤renciyi gözalt›na ald›. 

Hacettepe Üniversitesi’ne ba¤l› Ankara Meslek Yüksek
Okulu’nda 26 Nisan günü afl›r› sa¤ görüfllüler, b›çakla
ö¤rencilere sald›rd›. Sald›r›da Ça¤da Çitkaya b›çakla
karn›ndan, 7 ö¤renci de sopayla yaraland›. Çitkaya
kald›r›ld›¤› Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde
karaci¤erinin delinmesi nedeniyle ameliyat edildi.
Sald›r›ya kat›lan ülkücülerden ikisi, kaçt›klar› s›n›fta
bir grup sol görüfllü ö¤renci taraf›ndan dövüldü. Bu
ö¤renciler daha sonra yaral› halde polis taraf›ndan
götürüldü. Okuldaki olay›n yat›flmas›n›n ard›ndan
yaralanan arkadafllar›n›n yan›na giden ‹smail Türker
ve Kas›m Okan Özçelik adl› iki ö¤renci ise polisin
gözleri önünde afl›r› sa¤ görüfllüler taraf›ndan
dövüldü. 

Van’da 12 May›s günü adli bir olay nedeniyle
gözalt›na al›nan ve bir gece sonra ç›kar›ld›¤› Savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›lan Muammer Kalç›k adl› kifli
MHP’liler taraf›ndan kaç›r›larak, dövüldü¤ünü
aç›klad›. Gözalt›ndan ç›kt›ktan sonra Adliye’de
bulunan MHP’liler taraf›ndan zorla Ülkü Ocaklar›na
götürülen Kalç›k’›n sa¤ kolu ç›kt›, burnu ve iki
parma¤› k›r›ld›. Kalç›k’›n a¤abeyi Necmi Kalç›k, ayn›
gün akflam saatlerinde serbest b›rak›lan Kalç›k’›n
nüfus cüzdan›na da el konuldu¤unu, kardeflinin
kimli¤ini almak üzere Ülkü Ocaklar›na gitti¤ini, ancak
MHP’lilerin vermediklerini söyledi. Necmi Kalç›k,
kardeflinin suç duyurusunda bulunmamas› ve
hastaneye gitmemesi yönünde tehdit edildi¤ini
bildirdi. 

Halk müzi¤i sanatç›lar› Dilaver Eren, Y›lmaz Çelik ve
Erdal Erzincan’›n, ‹stanbul’da 12 May›s günü kaset
çal›flmas› yaparken, MHP’liler taraf›ndan evlerine atefl
aç›ld›. Sald›r› sonucunda a¤›r yaralanan Dilaver Eren
hastaneye kald›r›ld›. Y›lmaz Çelik ve Erdal Erzincan

ise hafif yaraland›. Olaydan sonra gözalt›na al›nan
Ayhan fiakar’›n bozkurt iflareti yaparak “Ben
ülkücüyüm” dedi¤i bildirildi. Mahkemeye sevkedilen
Ayhan fiakar tutukland›. 

Denizli’de S.C adl› lise ö¤rencisi MHP yanl›s›
olduklar› ileri sürülen kifliler taraf›ndan kaç›r›larak
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Daha önce de MHP’liler
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve tehdit edildi¤ini anlatan
S.C., may›s ay› içinde 19 May›s Gençlik ve Spor
Bayram› çal›flmalar›na kat›ld›¤› Denizli stadyumunun
arkas›nda durdurularak kollar›na ve bacaklar›na
b›çakla, “Ülkücü hareket engellenemez, MHP” yaz›s›
yaz›p; MHP’nin amblemi olan üç hilali kaz›d›klar›n›
kaydetti.

Kastamonu E¤itim Fakültesi’nde afl›r› sa¤ görüfllüler,
27 May›s akflam› Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu
kantininde Mustafa Karakufl ve Tuncay Nuralifl adl›
ö¤rencilere sald›rd›lar. Olay›n ard›ndan Nuralifl,
gözalt›na al›n›rken, bilincini kaybeden Karakufl’un ise
hastaneye kald›r›ld›¤› bildirildi.

K›rflehir Kaman’da Sami Sa¤›r adl› ö¤retmen,
ö¤retmenlik yapt›¤› okulda 31 May›s günü aralar›nda
lise son s›n›f ö¤rencilerinin de oldu¤u 15 kiflilik bir
grubun sald›r›s›na u¤rad›. Sa¤›r, yedi¤i daya¤›n
ard›ndan 10 günlük ifl göremez raporu ald›. 

‹zmir’in Buca ilçesi Gürçeflme Lisesi’nde 8 Haziran
günü okul ç›k›fl›nda 30 kiflilik MHP’li bir grup
ö¤rencilere sald›rd›. Yaralanan 8 ö¤renciden Erkan
Günay, Erhan Bekmez ve Ulafl ‹ldan’›n kafa ve
burunlar› k›r›ld›. 

Esenler ‹brahim Turhan Lisesi’nden 99 y›l›nda mezun
olan ‹stanbul Demokratik Lise Birli¤i (‹DLB) üyesi
Erhan Tafl ile Murat adl› bir ö¤renci, haziran ay›
ortalar›nda MHP yandafllar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Tafl
vücudunun çeflitli yerlerinden yaralan›rken, Murat adl›
ö¤renci de hafif yaraland›.

Ayd›n’›n Sultanhisar ilçesinde HADEP üyesi
Sabahattin Karabulut ve Aytaç Karakufl adl› kifliler 1
A¤ustos gecesi MHP’lilerin b›çakl› ve sopal› sald›r›s›na
u¤rad›. Sald›r›da yaralanan Karabulut ve Karakufl
tedavileri tamamland›ktan sonra gözalt›na al›nd›.
Sald›r›n›n, Emniyet Müdürlü¤ü binas›n›n karfl›s›nda
bulunan parkta gerçekleflti¤i halde polislerin
müdahale etmedi¤i bildirildi. 

‹zmir’in Erenler mahallesinde 3 A¤ustos günü Nihat
Demirtafl, Zeynel Türkmen, Vedat Demirtafl ve Kemal
Oktay Ayd›n adl› gençler, yolda Bayrakl› Ülkü
Oca¤›’na üye olduklar› iddia edilen 15-20 kiflilik
grubun b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da Vedat
Demirtafl sa¤ kolundan, Kemal Oktay Ayd›n ise
omzundan yaraland›.

‹stanbul’un Ba¤c›lar ilçesi Yenimahalle’de 7 A¤ustos
günü bir grup MHP’linin, mahalle sakinlerine
sald›r›s›nda, Ali Arslan, Ejder Vurgun, Hasan ‹lhan ve
Ayhan Ekinci yaraland›.
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20 Ekim günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun
E¤itim Fakültesi’nde sol görüfllü ö¤renciler MHP
yanl›s› ö¤rencilerin sald›r›s›na u¤rad›. Olayda, Do¤ufl
Kahramantürk ve soyad› ö¤renilemeyen Eyüp adl›
ö¤renciler yaraland›. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤rencisi
Bülent Çelebi, 20 Aral›k günü MHP yanl›s› ö¤renciler
taraf›ndan dövüldü.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sol görüfllü
ö¤renciler 21 Aral›k günü, MHP’lilerin sald›r›s›ra
u¤rad›. Sabah saatlerinde s›navlar için okula gelen
ö¤rencilere sald›ran MHP’lilere polislerin müdahale
etmedi¤i olayda yaralanan ö¤rencilerden Ahmet Ergin
Ciritçi, Sabir Canbaz ve ‹brahim Bilmez hastaneye
kald›r›ld›. Ö¤rencilerden birinin sat›rla, di¤erlerinin de
demir çubukla yaraland›¤› saptand›. 22 Aral›k günü
de MHP’lilerin sald›r›s› sonucu 5 ö¤renci yaraland›.

Davalar

Aysel Çelikel

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Aysel Çelikel’i telefonla tehdit etmekten ö¤renci Zafer
Özbek hakk›nda 7 Mart günü dava aç›ld›. Çelikel’in
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yapt›¤› suç duyurusundan 10
ay sonra aç›lan davada, san›k Özbek’in TCY’nin
188/3, 191/2 ve 273’üncü maddeleri uyar›nca gizli
örgüt gücünü kullanarak tehditten 2 y›l 8 ay hapis
cezas›na çarpt›r›lmas› istendi.

Deniz Top

7 Eylül 1998 tarihinde Ege Üniversitesi kampüsünde,
‹slamc› ö¤rencileri elefltiren “Türban Neyi Örtüyor?”
adl› kitapç›¤› satan Deniz Top adl› ö¤renciyi b›çakla
yaralayan Metin Irmak adl› kifli hakk›nda “adam
öldürmeye teflebbüs etti¤i” iddias›yla TCY’nin 448’inci
maddesi uyar›nca 24 y›l a¤›r hapis cezas› istemiyle
aç›lan dava, 3 Kas›m günü sonuçland›. ‹zmir 4. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Irmak 2 y›l 2
ay hapis cezas›na mahkum oldu. 

Kenan Mak

Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi ö¤rencisi Kenan Mak’›n
2 May›s 1998 tarihinde MHP’liler taraf›ndan
b›çaklanarak öldürülmesi nedeniyle 21 kifli hakk›nda
aç›lan davaya, Bolu Valili¤i’nin güvenlik gerekçesiyle
yapt›¤› baflvuru üzerine ‹zmir 4. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 6 Ocak günü devam edildi15.
Davan›n tek tutuklu san›¤› Soner Akgül (17) ilk kez
kat›ld›¤› duruflmada, Kenan Mak’› kendisinin
öldürdü¤ünü ve o s›rada baflka kimsenin olmad›¤›n›
söyledi. Soner Akgül, Ülkü Ocaklar›’nda yapt›klar› bir
toplant›n›n bitiminde d›flar› ç›kt›klar› s›rada, Mak’›n
kendilerine elinde bir b›çakla sald›rd›¤›n› iddia
ederek, k›sa süren bir kavgadan sonra Mak’›n elinden
ald›¤› b›çakla bir kaç kez vurdu¤unu söyledi. Soner
Akgül, daha sonra Ülkü Ocaklar› temsilcili¤ine

ç›kt›¤›n› ve b›ça¤› da balkona b›rakt›¤›n› ileri sürdü.
Mak’›n avukatlar› Soner Akgül’ün daha önce Bolu
Emniyet Müdürlü¤ü’nde verilen ifadesinde, Mak’›n
etraf›nda b›çakl› bir kaç kiflinin daha oldu¤unu
söyledi¤ini an›msatarak, olayla ilgili video bant›n›n
izlenmesini talep ettiler. Mahkeme, Soner Akgül’ün
tutukluluk halinin devam›na karar vererek, duruflmay›
erteledi. Davada, Kenan Mak’› b›çaklad›¤› ileri
sürülen Soner Akgül hakk›nda “kasten adam
öldürmek” iddias›yla 24 y›lla 30 y›l aras›nda, tutuksuz
yarg›lanan 15 MHP’linin de “kavgaya kar›flt›klar›”
iddias›yla 6 ayla 6 y›l 6 ay aras›nda hapis cezas›na
mahkum edilmesi isteniyor. ‹ddianamede, olay
s›ras›nda Kenan Mak’›n yan›nda bulunan arkadafl›
Mustafa Orhan ile Kenan Mak’› hastaneye kald›ran
Sezai Koçyi¤it ile Ferit Öncel’in de ayn› iddiayla
cezaland›r›lmas› isteniyor. 

Mak’›n öldürülmesi davas›n›n 10 May›s yap›lan
duruflmas›nda müdahil avukatlardan Nedim
De¤irmenci, Bolu Adli T›p Kurumu’nun haz›rlad›¤›
otopsi raporuna itiraz ettiklerini ve ‹stanbul Adli T›p
Kurumu’na baflvurduklar›n› söyledi. 

9 Haziran günü yap›lan duruflmada ise Mak ailesinin
avukatlar›, Adli T›p Kurumu’nda yap›lan otopsinin
eksik oldu¤una iliflkin ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Adli T›p Ana Bilim Dal› Baflkanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan raporu mahkemeye verdiler.
Müdahil avukatlar, yeniden otopsi yap›lmas›n›
istediler. 

Davan›n 8 Temmuz günü yap›lan duruflmas›nda,
müdahil avukatlar› Mak’›n öldürülmesi esnas›nda
çekilen video görüntülerinin mahkeme heyeti
taraf›ndan izlenmesini daha önce de talep ettiklerini,
ancak mahkeme heyetinin, kasetin kimler taraf›ndan
çekildi¤inin belli olmad›¤› gerekçesiyle bu tekliflerini
reddetti¤ini belirterek, mahkeme heyetinin kaseti
izlemesini ve dosyaya eklenmesini istediler. Savc› ise
son mütalaas›n› okuyarak, tutuklu san›k Soner
Akgül’ün TCY’nin 448, 52/1,31,33, 40. maddeleri ile
davan›n di¤er san›klardan Abdullah Ayan, Kürflat
fiahin’in 454/3-4, Galip Ayy›ld›z, Resul Güven’in
456/4,464/3, Özay Gündüz’ün 464/4-4 ve ismi
belirtilmeyen di¤er san›klar›n da TCY’nin 463.
maddeleri uyar›nca ayr› ayr› cezaland›r›lmalar›n› talep
etti. Öte yandan Mak Davas› nedeniyle HADEP Konak
‹lçe Örgütü’ne girifl ve ç›k›fllar, polisler taraf›ndan
engellendi. 

Mak’›n öldürülmesi nedeniyle aç›lan dava, 8 Eylül
günü ‹zmir 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›.
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15 Mak’›n avukatl›¤›n› yapan ÇHD ‹zmir fiube Baflkan› Nedim
De¤irmenci, ‹HD ‹zmir fiube Baflkan› avukat Ercan Demir, ÖDP ‹zmir
eski ‹l Baflkan› Cemal Çak›c›, ÖDP Yönetim Kurulu üyesi Hacay
Y›lmaz, EMEP yöneticilerinden Cezmi Yalç›nkaya, Selver Altun,
memur sendikalar›na üye Firuzan Ayhan Özkaya, Ramiz Sa¤lam ile
izleyicilerden Ahmet Teymurtafl, Hatice Necla fiengül, Niyazi ‹letmifl,
Ecevit Piro¤lu, Haydar Cenan hakk›nda 11 Eylül 1998 tarihinde
adliye binas› önünde izinsiz gösteri yapt›klar› iddias›yla ‹zmir Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 1 ile 3 y›l aras›nda de¤iflen hapis cezas› istemi
ile dava aç›ld›. 



Davan›n tek tutuklu san›¤› Soner Akgül, son
savunmas›nda, Kenan Mak ve arkadafllar›n›n Ülkü
Ocaklar› önünden geçerken “adeta PKK propagandas›
yapt›klar›n›” ve bunun üzerine kavga ç›kt›¤›n› söyledi.
Akgül, Kenan Mak’› öldürmek istemedi¤ini, sadece
elindeki b›ça¤› al›p olay› yat›flt›rmay› amaçlad›¤›n›
iddia etti. Daha sonra karar›n› aç›klayan mahkeme
heyeti, Soner Akgül’e 15 y›l hapis cezas› verdi.
Tutuksuz yarg›lanan di¤er MHP’liler, Abdullah Ayan,
Fahrettin Tunç, Kürflat fiahin, Özay (R›za) Gündüz,
Galip Ayy›ld›z, Resul Güven, Fatih Y›ld›r›m, Bülent
Eken, Tuncay Y›lmaz, Hüseyin Aktekino¤lu, Mustafa
Emin Yardak, Kürflat Duygulu, Erhan Bayram, Serkan
Karadeniz, Faz›l Ali Merdanol ve Erhan Altun’a
verilen 3 ayla 6 ay aras›nda de¤iflen hapis cezalar›,
paraya çevrilerek ertelendi. Olay s›ras›nda Kenan
Mak’›n yan›nda bulunan arkadafl› Mustafa Orhan’a
verilen 25 gün hapis cezas› da paraya çevrilerek
ertelendi. Olaydan sonra Kenan Mak’› hastaneye
kald›ran Serdar Koçyi¤it, Sezai Koçyi¤it ile Ferit Öncel
ise beraat etti.

Ümit Cihan Tarho 

Malatya ‹nönü Üniversitesi ö¤rencisi Ümit Cihan
Tarho’nun 11 Ocak 1998 tarihinde öldürülmesi16

nedeniyle aç›lan davaya, 14 Ocak günü Malatya A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti,
yap›lan araflt›rmada ele geçirilen 2 ayr› b›çaktan
olayda hangisinin kullan›ld›¤›n›n belirlenmesi için
‹stanbul Adli T›p Kurumu’ndan istenen raporun
beklenmesine ve dosyadaki baz› eksikliklerin
tamamlanmas› için duruflman›n ertelenmesine karar
verdi. Sald›r› nedeniyle Kadri K›l›ç (tutuklu), Caner
Öztürk (tutuklu), Bedri Yaylagül, Mehmet Fatih
Gökalp, Mehmet Hanefi Azdiko¤lu, Muhammed
fiahiner, Korkut Özalp, Levent Mutlu ve Memufl
Dündar hakk›nda dava aç›lm›flt›.

Davan›n 8 Mart günü yap›lan duruflmas›nda, Adli T›p
Kurumu taraf›ndan mahkemeye gönderilen raporda
Ümit Cihan Tarho’nun, öldürme suçunu üzerine alan
Caner Öztürk taraf›ndan de¤il, Kadri K›l›ç’a ait b›çakla
öldürüldü¤ü belirtildi. 

Davan›n, 2 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda ise,
san›klardan Kadri K›l›ç’›n savunmas› al›nd›. Kadri
K›l›ç, “kendisinin mahkum olaca¤›na inanmad›¤›n›,
bu nedenle bugüne kadar sustu¤unu” belirterek
itiraflarda bulundu. Kadri K›l›ç, Tarho’yu kendisinin
de¤il, Salih Bayrak, Caner Öztürk ve Hanifi
Azdiko¤lu’nun öldürdü¤ünü iddia etti. Daha sonra söz
alan müdahil avukatlar, Salih Bayrak hakk›nda dava
aç›lmad›¤›n› an›msatarak, Caner Öztürk’ün gözalt›nda
al›nan ifadesinde Salih Bayrak’›n ad›n›n geçmesine
karfl›n bu kiflinin ifadesi bile al›nmadan serbest
b›rak›ld›¤›n› belirttiler. Avukatlar, Salih Bayrak
hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas›n› istediler. 

29 Haziran günü yap›lan duruflmada, san›k Kadri
K›l›ç, bugüne kadar suçlu oldu¤una dair kan›t
olmamas› nedeniyle gerçekleri k›smen gizledi¤ini ve
16 ayd›r tutuklu bulundu¤unu belirterek, olay› flöyle

anlatt›: “Ben otobüsten indikten sonra, olay yerinde
Erdal Ç›tk›r ile kavga etmeye bafllad›m. Di¤er taraftan
Caner Öztürk ile maktul de kavga etmeye bafllad›.
Caner Öztürk’ün elinde bafllang›çta b›çak vard›.
Kavga s›ras›nda ikisi de yere düfltü. Okuldan tan›d›¤›m
ve Caner’in kavgada altta kald›¤›n› gören Salih Bayrak
ile Hanifi Azdiko¤lu, Caner’i kurtarmak düflüncesiyle
maktule b›çakla vurdular. Aya¤a kalkan Caner’in de,
elindeki b›çakla maktule bir darbe vurdu¤unu
gördüm. Daha sonra üçü, maktulü oradan bir
apartman›n girifline götürdüler. Orada ne oldu
görmedim.” Caner Öztürk de, konuyla ilgili olarak
ifade vermek için avukat› ile görüflmek istedi¤ini
belirterek, süre istedi. San›klar›n tutukluluk hallerinin
devam›na karar veren mahkeme, duruflmay› erteledi. 

Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 10 Kas›m günü
yap›lan duruflmada Kadri K›l›ç’›n verdi¤i yaz›l›
savunma okundu. K›l›ç savunmas›nda, olaydan
MHP’yi sorumlu tuttu. Daha önce verdi¤i dilekçelerin
mahkemeye ulaflt›r›lmadan Malatya E Tipi Cezaevi
yönetimi taraf›ndan MHP Malatya örgütüne
bildirildi¤ini öne süren K›l›ç, bu dilekçeler nedeniyle
bask› gördü¤ünü söyledi. K›l›ç, savunmas›nda
olaydan, davan›n tutuksuz san›klar›ndan Salih
Bayrak’›n sorumlu oldu¤unu ancak, MHP’nin
giriflimleri ile olay›n d›fl›nda tutuldu¤unu da kaydetti.

10 Aral›k günü yap›lan duruflmada, duruflmada,
müdahil avukatlar Y›ld›z ‹mrek, Ayd›n Erdo¤an,
Do¤an Karao¤lan, Muharrem K›l›ç ve Y›lmaz Sunar ile
tutuklu san›klar Kadir K›l›ç ve Caner Öztürk haz›r
bulunurken, bir önceki duruflmada mahkemeye
ça¤r›lmas› kararlaflt›r›lan Salih Bayrak ise duruflmaya
gelmedi. Geçen duruflmada mahkemeye ek savunma
vererek ilginç itiraflarda bulunan Kadir K›l›ç, Salih
Bayrak’›n mahkemeye getirilmesi durumunda
söylediklerinin do¤rulu¤unun ortaya ç›kaca¤›n›
belirtti. Dava, 2000 y›l›na ertelendi.

Bilal Vural, Hakim Atik

4 May›s 1998 tarihinde ‹stanbul’un Seyrantepe
mahallesinde Bilal Vural (20) ve Hakim Atik (18
May›s 1998 tarihinde hastanede öldü) adl› kiflileri
öldürdükleri gerekçesiyle Murat Çap (17) ve Do¤an
Çakmak (18) adl› kifliler hakk›nda aç›lan dava 1 fiubat
günü ‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
sonuçland›. Mahkeme, Do¤an Çakmak’› önce ölüm
cezas›na mahkum etti. Ceza daha sonra 25 y›l hapis
ve 1 milyon 500 bin lira para cezas›na çevrildi. Murat
Çap ise TCY’nin 464. maddesi uyar›nca 3 y›l hapis
cezas›na mahkum edildi, ancak Çap’›n yafl›n›n küçük
olmas› ve duruflmadaki “iyi hal”ini de¤erlendiren
Mahkeme heyeti, Çap’›n cezas›n› 1 y›l 8 ay hapis
cezas›na çevirdi.
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16 11 Ocak 1998 tarihinde oruç tutmad›¤› için öldürülen ‹nönü
Üniversitesi ö¤rencisi Ümit Cihan Tarho’nun ölümünün 1. y›ldönümü
nedeniyle mezar› bafl›nda yap›lmak istenen anma törenine polis
müdahale etti. Tarho’nun mezar›n›n çevresinde barikat kuran polisler
yaklafl›k 700 kifliyi tartaklayarak da¤›tt› ve 30 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar 12 Ocak günü ç›kar›ld›klar› Mahkeme taraf›ndan
ifadeleri al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›.



1990’l› y›llarda gündeme gelen köy boflaltma
uygulamas› 1999 y›l›nda da azalmakla birlikte sürdü.
Ola¤anüstü Hal Bölgesi ve ola¤anüstü halin gayri
resmi biçimde uyguland›¤› di¤er bölgelerde en az
3500 köy ve mezra tamamen ya da k›smen boflalt›ld›.
Yaflam ortamlar›ndan kopar›lan ya da sürülen yaklafl›k
3 milyon kifli, bar›nma, beslenme, sa¤l›k, e¤itim
sorunlar›yla yüz yüze geldiler. Yetkililer ço¤unlu¤u
Kürt olan bu insanlar›n yaflad›¤› sorunlara  duyars›z
kalmaya devam ettiler. Zorunlu göç uygulamas›n›n
yaratt›¤› sorunlar ve çözüm yollar› konusunda 1999
y›l›nda da önemli bir geliflme yaflanmad›. Zorunlu göç
ma¤durlar›n›n iradesi d›fl›nda üretilen “Köy-Kent” gibi
projeler kamuoyuna tek çözüm yolu olarak sunuldu.

4.1. Boflalt›lan ve Yak›lan Köyler

1999 y›l›nda gündeme gelen baz› uygulamalara iliflkin
bilgiler flöyle:

1996 y›l›nda Hakkari Valili¤i taraf›ndan “güvenlik”
gerekçesiyle boflalt›lan Çukurca’n›n Uzundere beldesi,
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n karar›yla 11 Ocak günü
feshedildi. Beldelerinin feshedildi¤ini ö¤renen
Uzundereliler, 12 Ocak günü Hakkari’de gösteri
düzenledi. Slogan atarak Hakkari Valili¤i’ne yürüyen
yaklafl›k 150 kifliye Valilik önünde polis müdahale
etti. Olayda 8 kifli gözalt›na al›nd›. 

19 Ocak günü Mardin’in Nusaybin ilçesine ba¤l›
Güvenli (X›rbike) köyü “PKK’lilere yard›m ettikleri”
iddias›yla askerler taraf›ndan boflalt›ld›. Güvenli köyü
yak›nlar›ndaki ‹lkad›m (Hebise) köyünün de büyük bir
bölümünün boflat›ld›¤›, köyde sadece yafll› insanlar›n
kald›¤› bildirildi. Ocak ay› ortalar›nda askerler
taraf›ndan bas›lan her iki köyde, köylülerin dövüldü¤ü
ve koruculu¤u kabul etmeleri için tehdit edildi¤i ileri
sürülmüfltü. Güvenli ve ‹lkad›m köylülerinin baflta
Nusaybin ilçe merkezine yak›n olan Küçük ve
Büyükkardefl köyleri, Nusaybin ve K›z›ltepe ilçe
merkezleri ile Adana ve Mersin’de bulunan
yak›nlar›n›n yanlar›na göç etti¤i ö¤renildi.

16 May›s günü Baharlar (Barav) köyüne düzenlenen
bask›nda muhtar Bahri Narin ve baz› köylüler
gözalt›na al›nd›. Askerlerin, köyün bir hafta içerisinde
boflalt›lmas›n› istedikleri bildirildi. Hasat toplamak
için bir hafta süre isteyen, ancak bu talepleri kabul
edilmeyen köylülerin, köyü 23 May›s günü terk etmek

zorunda kald›klar› ö¤renildi. Hayvanlar›n› köyde
b›rakan ailelerden 16’s› ilçeye ba¤l› Dalani ve Bawert
köylerine, 5’i Lice ilçe merkezine, 10’u da
Diyarbak›r’a yerleflti. Köylüler, köyde b›rakt›klar›
hayvanlar›na yem vermek ve hasatlar›n› toplamak için
Jandarma Tabur Komutan› Hakk› Deveci’den izin
ald›klar›n› belirttiler. 

Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesine ba¤l› Kürekli (Kenisipi)
köyüne 20 May›s günü askerler taraf›ndan düzenlenen
bask›nda köy sakinlerine korucu olmamalar›
durumunda köyün 5 gün içerisinde boflalt›laca¤›n›n
söylendi¤i ö¤renildi. Köylülerin 25 May›s günü
köyden ayr›ld›¤› bildirildi.

1994 y›l›nda boflalt›lan Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l›
Hilela (Hilla) köyünün 29 A¤ustos günü askerler
taraf›ndan “Köylüler izinsiz olarak köye gidiyor”
gerekçesiyle yak›ld›¤› ve köyde bulunan tüm evler ile
ba¤ ve bahçelerin tahrip edildi¤i ö¤renildi. 

Erzincan’›n Kemaliye ilçesine ba¤l› Balk›r› köyünün
ekim ay›nda boflalt›ld›¤›, köyün boflalt›lmas›n›n
ard›ndan 27 Ekim gecesi 100 kadar evin de yak›ld›¤›
ö¤renildi. Köyün, 1998 y›l›nda zorla koruculaflt›r›lan
köylülerin koruculu¤u b›rakmak istemeleri üzerine
boflalt›ld›¤› iddia edildi. 

1997 y›l›nda boflalt›lan ve 15 ailenin geri döndü¤ü
Mardin’in Ömerli ilçesine ba¤l› Tavuklu (Xirbe
Mirîflka) köyüne 18 ve 22 Kas›m günlerinde bask›n
düzenledi¤i ö¤renildi. Askerler taraf›ndan 22 Kas›m
günü düzenlenen bask›nda ev ve ah›rlar›n yak›ld›¤›,
köydeki hayvanlar›n da tarand›¤› bildirildi. 

1998 y›l›nda boflalt›lan Diyarbak›r’›n Lice ilçesine
ba¤l› K›pçak köyüne ba¤l› Hesena, Kola ve X›rpagî
mezralar›na askerler taraf›ndan haziran ay›nda bask›n
düzenlendi¤i bildirildi. Bask›nda bir süre önce
meydana gelen bomba patlamas›ndan sorumlu tutulan
köylülerin mezralar› boflaltmalar› istendi. Bunun
üzerine köylülerin 17 ve 20 Haziran günlerinde
mezralar› boflaltt›klar› bildirildi. Köylülerin Lice ve
Üçdamlar (Bawerde) köyünde bulunan yak›nlar›n›n
yan›na yerlefltikleri ö¤renildi. 

Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› Sevkan köyüne, haziran
ay› ortalar›nda bask›n düzenleyen askerlerin köylüleri,
“PKK’ye yard›m etmekle” suçlayarak göçe
zorlad›klar›, köylülerin karfl› ç›kmalar› üzerine 28
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Haziran günü düzenlenen bask›nda köyü zorla
boflaltt›klar› bildirildi. Köylülerin Baflkale ve Van’a
yerlefltikleri, beraberlerinde getirdikleri yaklafl›k 2 bin
küçük ve büyükbafl hayvan›n›n ise Baflkale ilçe
merkezi d›fl›nda tutuldu¤u ö¤renildi.

Van’›n Ercifl ilçesine bapl› Kewflen köyüne askerler ve
korucular taraf›ndan 5 May›s günü düzenlenen
bask›nda 12 evin yak›ld›¤› bildirildi. 2 y›l önce
koruculu¤u b›rakt›klar› ö¤renilen köylülerin “PKK’ye
yard›m yatakl›k ettikleri” gerekçesi 25 May›s günü
köyü boflaltt›klar› ve Ercifl’e yerleflti¤i bildirildi.

Diyarbak›r’›n Hani ilçesi Gömeç (Huri) köyüne 30
Haziran günü bask›n düzenlendi¤i ve askerlerin
köyün boflalt›lmas›n› istedi¤i ö¤renildi. Boflaltma
karar›na itiraz eden köylülerin askerler taraf›ndan
dövüldü¤ü ve 15 köylünün de gözalt›na al›nd›¤›
bildirildi. Köylüler 1 Temmuz günü köyü boflaltarak
ilçe merkezine ve ilçeye ba¤l› K›r›m (Qadiflt)
köyündeki yak›nlar›n›n yan›na yerlefltiler. Köyün
boflalt›lmas›n›n ard›ndan askerlerin tarladaki ekinleri
de yakt›klar› bildirildi. 

Van’›n Baflkale ilçesine ba¤l› 15 haneli Uludurak ile 9
haneli Kesendere köyüne haziran ay›nda askerler
taraf›ndan düzenlenen bask›nda PKK’lilere yard›m
ettikleri ileri sürülerek tehdit edilen köylüler, 6
Temmuz günü göç etti. Köylülerin bir k›sm›n›n
Yüksekova’n›n Ifl›kl› köyüne, bir k›sm›n›n da Van’a
yerleflti¤i ö¤renildi.

Diyarbak›r’›n Lice ilçesine ba¤l› K›ralan köyüne
temmuz ay› bafl›nda bask›n düzenleyen askerlerin
köylüleri tehdit etti¤i ve köyü bir hafta içerisinde
boflaltmalar›n› istedikleri bildirildi. Bunun üzerine
köylülerin Çalabük köyüne tafl›nd›klar› ö¤renildi. 

4.2. Köylülere Yönelik Di¤er Bask›lar

Baz› yerleflim birimlerinde, korucu olmayan baz›
ailelerin göç ettirilmesinin yan› s›ra g›da ambargosu
ve tar›msal faaliyetlerin engellenmesi gibi uygulamalar
1999 y›l›nda da sürdü. PKK militanlar›n›n “lojistik
deste¤ini kesmek” gerekçesiyle uygulanan g›da
ambargosu ve tar›msal faaliyetlerin yasaklanmas›
köylülerin göç etmesiyle sonuçland›. ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan a¤ustos ay›nda DYP Tunceli
milletvekili Kamer Genç’in Tunceli’deki g›da
ambargosu ile ilgili sorusunu “gerek Tunceli, gerekse
di¤er illerde uygulanm›fl g›da ambargosu hakk›nda
kay›tlara geçen herhangi bir bilgiye rastlanmad›¤›”
fleklinde yan›tlad›. 

G›da Ambargosu

Bingöl’ün Yayladere ilçesine ba¤l› Hasköy, Cönek,
Maran, fiexan, Anzeving, Avtariç ve Zeynelli köyleri
ile Elaz›¤’›n Karakoçan ilçesine ba¤l› yaklafl›k 40 köye
haziran ay› bafl›nda g›da ambargosu uygulanmaya
bafllad›¤› ö¤renildi. Yayladere’ye ba¤l› köylere araç
girifl ve ç›k›fllar›n›n da haftada bir yap›lmas›na izin
verildi¤i bildirildi. 

Ki¤› Karakoçan Adakl› Yayladere Yedisu Sosyal
Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i (KAYYDER) 12-19
Temmuz günleri aras›nda Elaz›¤ ve Bingöl ile
Karakoçan, K›¤›, Adakl›, Yayladere ve Yedisu
ilçelerinde incelemelerde bulundu. Vali yard›mc›lar›,
kaymakam ve belediye baflkanlar›yla görüflen
KAYYDER ve yöre dernekleri yöneticileri, söz konusu
bölgeye iliflkin bir rapor haz›rlad›. Raporda, “Ki¤›,
Karakoçan, Adakl›, Yayladere, Yerisu ilçeleri ve
köylerinde y›llardan beri sürdürülen g›da ve ihtiyaç
s›n›rland›r›lmas›n›n haziran ay›n›n bafl›ndan itibaren
had safhaya ulaflt›¤›” belirtilerek, flu ifadelere yer
verildi: 

“Özellikle Yayladere ilçesinden sonra bulunan
köylere haziran ay› boyunca haftada bir gün araç
girifl-ç›k›fl›na izin verilmifltir. Bu bölgede yaflayanlar
haftal›k g›da ve ihtiyaç maddelerini izin belgeleri ile
almaktad›rlar. Ancak izin belgesi ile alabildikleri g›da
ve ihtiyaç maddeleri çok az oldu¤undan köylerde
açl›k s›n›r›na gelinmifltir.” 

‹zin belgesiyle al›nabilen g›dalar›n asker, polis ve özel
timlerce köylere götürülmesinin engellendi¤i de
belirtilen raporda, tatile gelen insanlar›n söz konusu
uygulamalar nedeniyle izinlerini keserek geri
döndükleri kaydedildi. Köylerde yaflayanlar›n sa¤l›k
sorunlar›n›n gün geçtikçe artt›¤› vurgulanan raporda,
özellikle yafll›lar›n sürekli kulland›klar› ilaçlar›n›
köylerine getirmelerine de izin verilmedi¤ine dikkat
çekildi. Yörede yaflayan insanlar›n can güvenliklerinin
kalmad›¤›, e¤itim hizmetlerinin tamamen durdu¤u,
seyahat özgürlü¤üne ve mülkiyet haklar›na önemli
ölçüde k›s›tlamalar getirildi¤i belirtilen raporda
sorunlar›n acil olarak çözülmesi istendi.

Hakkari, Siirt, Van, Bingöl ve Diyarbak›r’da da baz›
köylere g›da ambargosu uyguland›¤› bildirildi. 

Seyahat Özgürlü¤ünün K›s›tlanmas›

1998 y›l›n›n sonlar›ndan itibaren Siirt’in Eruh ilçesine
ba¤l› Ba¤göze beldesinde belde d›fl›na ç›kmak
isteyenlerin askeri yetkililerden izin almak zorunda
olduklar› bildirildi. Belde sakinleri Ba¤göze Jandarma
Karakolu’na, köylüler ise ba¤l› bulunduklar›
karakollara bir gün önceden baflvurarak gidecekleri
yer, gidifl nedenleri, kalacaklar› süre gibi bilgileri
bildirmekle yükümlü olduklar› belirtilen uygulamada
baflvuranlar›n söz konusu bilgileri karakollarda
bulunan seyahat defterine ifllettikten sonra, seyahat
etmelerinde sak›nca bulunmad›¤›na dair belge
ald›klar› ve bu belge olmaks›z›n belde d›fl›na
ç›kamad›klar› ö¤renildi.

Mardin’in Savur ilçesi Sürgücü beldesine ba¤l› Soylu
(Derîfl) köyü sakinlerinin, köy d›fl›na ç›kmalar›,
hayvanlar›n› satmalar›, hastalar›n› hastaneye
götürmelerinin izne ba¤land›¤› ö¤renildi. Köye akflam
saat 18.00’den itibaren girifl yasakland›. Acil
durumlarda karakol komutan›n insaf›na kald›klar›n›
söyleyen köylüler, bu gibi durumlarda izin
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verilmedi¤inde sabah› beklemek zorunda kald›klar›n›
belirttiler. Bir köylü karfl›laflt›klar› uygulamalar› flöyle
anlatt›:

“Köye 8 saat içinde dönemedi¤imiz takdirde, o gün
d›flar›da kal›yoruz. Kald›¤›m›zda ise ya çevre
köylerdeki ya da ilçe merkezindeki yak›nlar›m›z›n
yan›na gidiyoruz. Ertesi gün döndü¤ümüzde de
karakola ça¤r›l›p sorgulan›yoruz. Ço¤u zaman kaba
dayaktan geçiriliyoruz.” 

Yak›nlar› köyde bulunanlar›n misafir olarak gelifli de
karakolun iznine ba¤land›. ‹zin verilmeyen kifliler,
köydeki yak›n›n› ziyaret edemiyor. Son olarak 20
Eylül günü Mersin’den, köydeki annesi ve
kardefllerinin ziyaretine gelen Abdulhalim Emen adl›
kifli, bir günlük ziyaretten sonra askerler taraf›ndan
ertesi gün köyden uzaklaflt›r›ld›. Askerlerin köydeki
hayvanlar› da s›k s›k sayd›¤›n› belirten köylüler,
hayvanlarda do¤um ve ölümlerin yaflanmas› halinde
ise mevcut say›y› karakola bildirmek zorunda
b›rak›ld›klar›n› söylediler. 

Diyarbak›r’›n Hazro ilçesinde düzenlenen askeri
operasyon nedeniyle ilçe halk›n›n 3 gün boyunca
abluka alt›nda tutuldu¤u ö¤renildi. Ramazan
Bayram›n›n ilk günü olan 19 Ocak günü ç›kan
çat›flman›n ard›ndan Silvan’a giden Hazro yolunun
kesildi¤ini ifade eden Hazrolular, Hazro’ya dönüfl
noktas›nda askerlerin panzerlerle üç gün boyunca
bekledi¤ini anlatt›lar. Diyarbak›r’dan gelen araçlar›n
yan›s›ra, Diyarbak›r’a giden araçlar›n da geri
gönderildi¤ini ifade eden Hazrolular, “Köylerden ilçe
merkezine gidifl gelifller yasakland›. Bu nedenle
ço¤umuz Diyarbak›r’daki mezarl›klarda bulunan
yak›nlar›m›z›n mezar›na gidemedik. ‹l merkezinde ve
di¤er bölgelerde bulunan yak›nlar›m›z› göremedik”
dediler.

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› Xalidiye köyüne 10 Eylül
güne bask›n düzenleyen askerlerin, köylülerin köy
d›fl›na ç›kmalar›n› yasaklad›¤› bildirildi. Köylülerden
biri olayla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada askerlerin
kendilerini, “Teröristlerin köye geldiklerini gördük. Siz
de onlara yemek vermiflsiniz. Bundan böyle köyün
d›fl›na ç›kman›z› yasakl›yoruz. Hayvanlar›n›z› da
ah›rda besleyin. Buna uymazsan›z kötü olur” fleklinde
tehdit etti¤ini söyledi

Siirt’te yol kontrollerinin eylül ay› içinde artt›r›ld›¤›
bildirildi. Siirt’ten Eruh’a gitmek isteyen bir kiflinin
ilçeye ulafl›ncaya kadar 4 ayr› yerde aramadan
geçirildi¤i ve ilçe giriflindeki polis noktas›nda ise,
nüfus kayd› Eruh olmayanlar›n ilçeye sokulmad›¤› ya
da gidece¤i evin adresi, telefon numaras› ve kaç gün
kalaca¤› kaydedildi¤i ö¤renildi. ‹lçede ayr›ca temmuz
ay› bafl›nda askerlerin görüfl alan› d›fl›nda bulunan
bölgelerde hayvan otlatma yasa¤› da getirildi.

Tar›m ve Hayvanc›l›¤›n Engellenmesi

Mardin’in Derik ilçesinde köylülere ait arazilerde

s›¤›nak arayan askerlerin ürünlere zarar verdi¤i
bildirildi. Zarar tespiti için 17 May›s günü noter
görevlisi ile birlikte arazilerine gitmek isteyen Hasan
Kaya, Mehmet Can, Hikmet Balçin ve adlar›
ö¤renilemeyen 2 köylüye izin vermeyen askerler Kaya
ve Can’› gözalt›na ald›. 

1996 y›l›ndan itibaren Siirt’in Ba¤göze beldesi ile
ba¤l› köylerde asker ve korucular›n denetiminde
yap›lan hasattan elde edilen ürünlere el konarak
karakolda depoland›¤› ö¤renildi. Sadece 10.00 ile
15.00 saatleri aras›nda hasat yapmalar›na izin
verildi¤ini belirten bir çiftçi, toplad›klar› ürünü de
Ba¤göze Jandarma Karakolu’na teslim ettiklerini
belirterek “Bu¤daylar geçen y›llarda karakolda ya da
sa¤l›k oca¤›nda toplan›yordu. Ancak sa¤l›k oca¤›na
1997 y›l›ndan itibaren korucular›n yerlefltirilmesi
nedeniyle karakola yak›n ve bofl olan evlerde
toplanmaya baflland›. Hububatlar daha sonra aile
say›m›za göre haftada bir ya da ikifler teneke veriliyor.
Daha fazlas›n› almam›za izin verilmiyor” dedi.

Eruh ilçesine ba¤l› köylerde de hasad›n asker ve
korucular›n denetiminde yap›ld›¤›, Eruh Jandarma
Karakolu’ndan izin al›nmas›na ra¤men hasada günde
sadece 4 saat müsaade edildi¤i bildirildi. ‹zin
almadan hasada gidenlerin ise karakola götürülüp
dövüldü¤ü ileri sürüldü.

Diyarbak›r’›n Hazro ilçesindeki arazilerine girmesine
3 y›ldan bu yana izin verilmeyen Selim Beyaztafl adl›
köylü ekim ay› sonlar›nda Toplumsal Hukuk Araflt›rma
Vakf› (TOHAV) Diyarbak›r Temsilcili¤i’ne baflvurdu.
Köydeki arazisinde bulunan de¤irmenin tahrip
edildi¤ini, bin 500 kavak a¤ac› ve 500 meyve
a¤ac›n›n kesildi¤ini belirten Beyaztafl, zarar›n›n
karfl›lanmas› için vak›ftan giriflimlerde bulunmas›n›
istedi. 

1995 y›l›nda boflalt›lan Diyarbak›r’›n Lice ilçesine
ba¤l› Duru (Durkam) köyünden Diyarbak›r’a göç eden
Mehmet Bansi, 25 Temmuz günü askerler taraf›ndan
kendisine ait ekinler ile ba¤ ve bahçelerin
toplanamayan ürünleriyle birlikte atefle verildi¤ini
belirterek ‹HD’ye baflvurdu. 

Yayla Yasa¤› 

Erzurum Valisi Ahmet Kayhan taraf›ndan mart ay›nda
kaymakaml›klara gönderilen genelgeyle “bölücü terör
örgütüne lojistik deste¤i ortadan kald›rmak” amac› ile
Erzurum’un otlak ve meralar›n›n d›flar›dan gelecek
göçerlere yasakland›¤›, gezginci ar›c›lar›n yayla ve
meralardan faydalanmalar›n›n ise izine ba¤land›¤›
ö¤renildi. Genelgede, “yasad›fl› terör örgütü
mensuplar›n›n özellikle Erzurum’un güney ilçelerini
ve k›rsal›n›, ‘cephe alan›’ olarak kulland›¤›, geçen
y›llarda teröristlerin göçerler ve ar›c›larla devaml›
iliflki içinde bulunduklar›, çad›rlar›nda bar›nd›rd›klar›,
erzak ve lojistik destek ve istihbari bilgi temin ettikleri,
zaman zaman da yap›lan eylemlerde de göçerlerin
kullan›ld›¤›” öne sürüldü. 
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A¤r› ve Kahramanmarafl’ta da yaylalara gidilmesi
yasakland›. A¤r› Valili¤i’nin, 9 Nisan günü ald›¤› bir
kararla “1999 y›l› içerisinde di¤er illerden gelecek her
türlü göçere il hudutlar›nda yaylalarda hayvanc›l›k,
otlatma ve iskan faaliyetlerini” yasaklad›¤› ö¤renildi.
Karar üzerine göçerlerin büyük bir k›sm›n›n k›fl
aylar›n› geçirmek için yerlefltikleri Siirt’teki yetkililer,
mahalle muhtarlar›n› “göçerlerin A¤r›’ya gitmelerine
izin vermemeleri” yönünde uyard›. Kahramanmarafl
Valili¤i de il s›n›rlar› içerisindeki yayla, mera ve
otlaklar›n kullan›m›n› yasaklad›. Valilik, karar›n;
“PKK’nin göçer hareketlerinden yararlanarak bar›nma,
lojistik destek sa¤lama ve eleman temin etme
faaliyetlerinin önlenmesi amac›yla” al›nd›¤›n›
duyurdu. 

Siirt’in Pervari ilçesine ba¤l› Ayval›ba¤ (Tanür)
köylülerinin yaylaya ç›kmalar› yasakland›. Pervari
Kaymakaml›¤› ve ‹lçe Piyade Tabur Komutanl›¤›
taraf›ndan al›nan karar Ayval›ba¤ köyüne iletildi.

200 ailenin, yaklafl›k 20 bin küçük ve büyükbafl
hayvan› besledi¤i Van’›n Gürp›nar ilçesi s›n›rlar›
içindeki Kefliflgol yaylas›na 7 Haziran günü askerler
taraf›ndan bask›n düzenlendi¤i ö¤renildi. Bask›nda,
“köylülerin PKK’lilere yiyecek yard›m› yapt›klar›” ileri
sürülerek yaylan›n boflalt›lmas› istendi. Bunun üzerine
köylüler 9 Haziran’dan itibaren yaylay› boflaltmaya
bafllad›. 

Ad›yaman’›n Çelikhan ilçesine ba¤l› P›narbafl› (Bulam)
beldesi, Aktafl, Bal›kburnu, Kurudere ve Çalgan
köylerinde de yayla yasa¤› getirildi¤i ö¤renildi.
Geçimlerini hayvanc›l›kla sa¤layan köylüler, yasa¤›n
kald›r›lmas› için Kaymakaml›k, Emniyet Müdürlü¤ü ve
‹lçe Jandarma Komutanl›¤›’na yapt›klar› baflvurulardan
sonuç alamad›klar›n› söylediler. 

Gaziantep’in ‹slahiye ilçesi Kayabafl› köyü
yak›nlar›nda 28 May›s günü ç›kan çat›flman›n
ard›ndan Hasanlök, Tand›r, Pesti, Kerkük köyü ile
Alt›nüzüm Beldesi sakinlerinin H›nz›rl›, Ovac›k ve
Karagöz yaylalar›na ç›kmalar›n›n “PKK’lilere erzak
yard›m› yap›ld›¤›” iddias›yla askeri yetkililerce
yasakland›¤› ö¤renildi. Köylülerin tarla ve bahçelerine
gidebilmek için de karakoldan izin almalar› zorunlu
hale getirildi. 

Kars’›n Selim ilçesine ba¤l› Yaylac›k köyünde bulunan
I¤d›rl› yaylac›lar, özel tim görevlilerinin kendilerine
iflkence yapt›¤›n›, tehditle para istedi¤ini ve kad›nlara
sark›nt›l›k etti¤ini belirterek, eylül ay›nda ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na baflvurdular. Ali Varol, Mecit Aktafl,
Hasan ‹nan›r, Kemal Abakaya, Boran Figan ve Beflir
Bak›fl adl› köylüler bakanl›¤a verdikleri dilekçede,
yasal ifllemleri yaparak ç›kt›klar› Yaylac›k köyünün
Alobey yaylas›nda özel harekat tim elemanlar›n›n
“zulmüne” maruz kald›klar›n› belirttiler. Göle
Jandarma Tabur Komutanl›¤›’na ba¤l› 15 kiflilik özel
harekat tim grubunun yayladaki çad›rlar›n› s›k s›k
bast›¤›n› ifade eden yaylac›lar, dilekçelerinde flunlar›
söylediler:

“Yaylaya ihale bedeli olan 1 milyar 600 milyon liray›
ve hayvanlar için gereken 875 milyonu ödeyerek
gittik. Ancak yaylaya ç›kt›¤›m›zdan beri bir özel tim
grubu bizi sürekli rahats›z etmektedir. May›s ay›nda
15 günde bir gelip hakaret ederlerken, son iki ayd›r
haftada bir kaç kez gelerek bizi dövüyorlar, s›raya
dizerek ç›r›lç›plak soyuyorlar, namusumuza
ailelerimizin yan›nda hakaret ediyorlar. ‘Kar›lar›n›z›
analar›n›z› sinkaf edece¤iz, bize 4 milyar
vereceksiniz. ‹ki milyar› Yaylac›k köyü muhtar› Binali
Y›lmaz’a, iki milyar› da bize vereceksiniz. Yoksa sizi
burada bar›nd›rmayaca¤›z’ diyerek bask› ve iflkence
yapmaktad›rlar.” 

Hayvan ticaretinin yasaklanmas›

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, 13 Eylül günü Van,
Hakkari, A¤r›, fi›rnak ve I¤d›r valiliklerine gönderdi¤i
bir genelge ile s›n›rda yap›lan hayvan ticaretini
yasaklad›, bölgedeki hayvan pazarlar› da kapat›ld›.
Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Hüsnü Yusuf Gökalp,
yapt›¤› aç›klamada hastal›kl› hayvanlar›n PKK’nin
kontrolünde s›n›rdan geçirildi¤ini ve PKK’nin bu
hayvan geçifllerinden dolay› y›lda 30 trilyon lira gelir
elde etti¤ini iddia etti.

Van, A¤r›, fi›rnak, Hakkari ve I¤d›r’›n en önemli geçim
kayna¤› olan hayvan ticaretinin yasaklanmas› bölgede
tepkilere yol açt›. Gökalp’›n öne sürdü¤ü gerekçelerin
do¤ru olmad›¤›n› belirten tüccarlar, yasa¤›n, bu iflten
geçimini sa¤layan 10 bin kiflinin iflsiz kalmas›na, en
önemlisi de geçim kaynaklar› giderek azalan bölge
aç›s›ndan ekonomik ambargoya yol açt›¤›n›
vurgulad›lar. 

Hayvan ticaretinin yasaklanmas› kapsam›nda kaçak
hayvanlar›n tespit edilmesi amac›yla kas›m ay›
bafl›nda da hayvanlara küpe tak›lmas› uygulamas›
bafllat›ld›. 

Van’›n Baflkale ilçesinden, 20 May›s günü ald›klar› 2
bin koyunu kamyonlarla Siirt’e getirmek isteyen Tahir
Ayd›n, Hasan Kaplan, Hüseyin Kaplan, soyadlar›
ö¤renilemeyen ‹lyas, ‹brahim ve Sad›k adl› göçerlerin
koyunlar›na, ilçe ç›k›fl›nda arama yapan askerlerce el
konuldu¤u bildirildi. Hasan Kaplan, kontrol s›ras›nda
askerlerin önce kendilerinden sa¤l›k raporu istedi¤ini
belirterek, flunlar› anlatt›: 

“Hoflap’ta Veteriner olmad›¤›ndan Gürp›nar
ilçesindeki veterinerden ald›¤›m›z sa¤l›k raporunu
gösterdik. Bunun üzerine bu kez de ‘Bunlar PKK’n›n
koyunlard›r. Buradan geçirmenize izin vermeyece¤iz’
diyerek koyunlar›m›z› kamyonlardan indirdiler. Orada
bafllar›na asker b›rakarak 3 gün tuttular. Daha sonra
da ilçedeki koruculara teslim ettiler. fiimdi
koyunlar›m›z korucular›n elinde.” 

Tüm baflvurular›na ra¤men koyunlar›n› alamad›klar›n›
anlatan Kaplan, 30 May›s günü Hoflap Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunduklar›n› bildirdi.
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Güneydo¤u Anadolu Canl› Hayvan, Su Ürünleri ve
Mamülleri ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Rüfltü Y›ld›z
kas›m ay›nda yapt›¤› aç›klamada, Lübnan ve Suudi
Arabistan’a may›s ay›nda 609, haziran ay›nda 364,
temmuz ay›nda 350 bin dolarl›k ihracat
yap›labildi¤ini, a¤ustos, eylül ve ekim ay›nda ise
ihracat›n tamamen s›f›rland›¤›n› söyledi. 

Hayvan otlatma yasa¤›

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› köylerde may›s ay›ndan
itibaren hayvan otlatma yasa¤› getirildi. Yasak
kapsam›nda kimi zaman Eyne beldesine ba¤l›
Kekliktepe (Xalidiye)  köyünde oldu¤u gibi köylülerin
de köy d›fl›na ç›kmalar› engellendi. Kekliktepe
köyüne, 3 Haziran günü bask›n düzenleyen askerlerin
köylüleri de tehdit ettikleri ö¤renildi. 

9 Haziran günü izinsiz otlatt›klar› gerekçesiyle Siirt’in
Eruh ilçesine ba¤l› Basixre köylülerine ait koyunlar›n
askerler taraf›ndan top at›fl›na tutuldu¤u ve 6 koyunun
telef oldu¤u ö¤renildi.

4.3. Zorunlu Göç Ma¤durlar›n›n Sorunlar› ve Ayr›mc›
Uygulamalar

Yaflama ortamlar›ndan, evlerinden, tarlalar›ndan
uzaklaflt›r›lan ya da uzaklaflmak zorunda kalan
zorunlu göç ma¤durlar› göç ettikleri yerlerde insanca
yaflam koflullar›na sahip olamad›lar. E¤itim, sa¤l›k gibi
konularda gönüllü kurulufllar›n yetersiz kalan çabalar›
d›fl›nda destek göremeyen zorunlu göçmenler hem
siyasi hem de adli konularda “potansiyel suçlu” ya da
“terörist” olarak görüldüler. Zorunlu göçmenler göç
ettikleri yerlerde de tehditlere ve sald›r›lara maruz
kald›lar. 

Özellikle Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye
getirilmesinin ard›ndan bu olaylar yo¤unlaflt›. Örne¤in
Kocaeli’de yaflayan zorunlu göç ma¤durlar› Valili¤in
ilde “huzur operasyonu” bahanesiyle gelifltirdi¤i

uygulamalar›n do¤rudan hedefi haline getirildiklerini
belirterek evlerinin bas›ld›¤›n› kaydettiler.  

Zorunlu göç ma¤durlar› ço¤u zaman da Kürt olduklar›
için ifl bulamad›lar veya bulduklar› ifllerden “bölücü”
olduklar› iddialar›yla ç›kar›ld›lar. 

Ma¤duriyetlerinin giderilmesi için hiçbir çaban›n
olmamas›n›n yan›s›ra zorunlu göçmenlerin bir flekilde
göç ettikleri yerde yaflam mücadelesine devam etme
çabalar› da engellendi. Bu engellemeler ‹stanbul’un
‹kitelli’ye 4 kilometre uzakl›ktaki Ayazma semtinde
oldu¤u gibi ma¤durlar›n yerleflti¤i mahallelere su, yol
gibi en temel belediye hizmetlerinin götürülmemesi
fleklinde olabildi¤i gibi yerlefltikleri gecekondular›n ya
da çad›rlar›n y›k›lmas› fleklinde de gerçekleflti. En çok
göç alan flehirlerden ‹zmir’e ba¤l› Torbal›- Subafl›
beldesinde sat›n ald›klar› arsalar üzerinde çad›rlarda
yaflayanlar belediye taraf›ndan hayvanlar›n›n belde
sakinlerini rahats›z etti¤i gerekçesiyle tahliye edilmek
istendiler. Zorunlu göç ma¤durlar› ise HADEP’e oy
verdikleri için bask›yla karfl›laflt›klar›n› ileri sürdüler.

Yine ‹zmir’de Konak belediyesine ba¤l› Abdi ‹pekçi
mahallesinde ço¤u göç eden Kürtlere ait 83
gecekondu 13 Temmuz günü y›k›ld›. Y›k›ma karfl›
ç›kmaya çal›flan gecekondu sahiplerine polis
müdahale etti.

Köyleri yak›lan ve boflalt›lanlar›n yerlefltirildi¤i
Diyarbak›r Pirinçlik Jandarma Karakolu yak›nlar›ndaki
500 Evler semtinde yaflayanlar, 18 Nisan günü yap›lan
seçimlerde oy kullanmak için seçmen listesine
yaz›lamad›lar. 500 Evler semtinde bulunan bir askeri
yetkilinin, mahalle muhtar›n›n mühürüne el koydu¤u
ve muhtarl›k makam›nda oturmas›na izin vermedi¤i
ö¤renildi. 500 Evler semtinde bulunan zorunlu göç
ma¤durlar›, daha önceki seçimde de oy
kullanmad›klar›n› söylediler.
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Siirt’in Alan Mahallesi muhtar› fiakir fialapbulur’un yapt›¤› aç›klamalar bir yumak halinde olan sorunlar› flu flekilde özetliyor:
“Mahallemizin nüfusu 15-20 bin dolay›ndad›r.  Bu say›n›n % 35’i- % 40’› zorla göç ettirilen insanlardan olufluyor.
Mahallemiz büyük oranda altyap› sorunlar› olan bir mahalle. Yollar›m›z yok denecek kadar az. ‹nsani yaflam koflullar› çok
düflük. Göç eden insanlar çok kötü flartlar alt›nda yafl›yorlar. Yazlar› bat› metropollerine gidip mevsimlik iflçi olarak
çal›fl›yorlar. K›fl aylar›nda ise çal›flacak ifl bulamad›klar› için, yaz›n biriktirebildikleri paralarla geçinmeye çal›fl›yorlar. Ciddi
boyutlarda sa¤l›k sorunlar› yaflan›yor ve bu insanlar› s›k›nt›ya sokuyor.  Yaflam koflullar› çok a¤›r; aileler çok kalabal›k ve
hepsi birarada yaflam mücadelesi veriyor. Herhangi bir sa¤l›k güvenceleri yok. ‹nsanlar yeflil kart için baflvuruda bulunuyorlar
ama herhangi bir sebeple gözalt›na al›nm›fl veya k›sa bir süre cezaevine girmifl ama daha sonra mahkemede beraat etmifl
insanlara yeflil karttan yararlanma hakk› verilmiyor. ‹nsanlar›n büyük ço¤unlu¤u göz alt›na al›nm›fl veya k›sa bir süre
cezaevine girmifller.Bulundu¤umuz ortamda gözalt›na al›nmayan kalmam›fl denebilir.Bu durum sa¤l›k sorunlar›n›n
giderilebilmesinin önünde büyük bir engel olarak duruyor. Mahallemizde bir tane sa¤l›k oca¤› bile yok. Yaln›z bir tane okul
var ve yetmiyor. ‹nsanlar çocuklar›n› okula gönderemiyor; çünkü çocuklar ailenin geçim kayna¤› durumunda. Göç
ma¤durlar›n›n büyük ço¤unlu¤u, çocuklar›n›n okuyup daha iyi bir yaflama kavuflmalar› için bir fleyler yapmaya çal›fl›yorlar
ama imkanlar› el vermiyor. Okullarda “ödenek yok” diye okulun tüm giderlerini, k›r›lan camlar›n paras› gibi, çocuklardan
istedikleri paralarla temin ediyorlar.  Bu insanlar›n evinde k›r›lacak bir camlar› bile yok. Çünkü, kendileri evlerinde cam
yerine naylon kullan›yorlar. Çocuklarda psikolojik s›k›nt› do¤uyor, arkadafllar› istenilen paray› getiriyor ama onlar
getiremeyince kendilerini eksik hissediyorlar. ‹nsanlar psikolojik sorunlar yafl›yorlar; daha önce kendileri üretici
konumundayken ürettikleri besinlerden bugün yararlanam›yorlar. Göç etmeden önce ürettikleri besinleri alam›yorlar. Örne¤in
eskiden üzüm yetifltirirken, bugün evlerine bir kilo üzüm bile alam›yorlar. Bu da insanlarda özellikle aile reislerinde psikolojik
rahats›zl›klar yarat›yor.” Göç-Der Bülteni Mart 1999



Benzer bir uygulama Van’da da yafland›. Van’da
mahalle muhtarl›klar›n›n zorla göç ettirilen Kürtlerin
seçmen kütüklerine yaz›lmalar› için gereken
ikametgah ka¤›tlar›n› keyfi olarak vermedi¤i bildirildi.
HADEP Van ‹l Baflkan Vekili Salih Acar, yapt›¤›
aç›klamada, çal›flmalarda zorluklarla karfl›laflt›klar›n›
belirterek yaz›lmayanlar›n tespiti için çal›flan
HADEP’lilerin, polisler taraf›ndan tehdit edildiklerini
bildirdi. 

F›nd›k toplamak için Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinden Karadeniz’e giden iflçilerin Ordu’ya
girmesine yine izin verilmedi. Ordu Valili¤inden
a¤ustos ay› bafl›nda yap›lan aç›klamada flöyle denildi:

“Gelen iflçilerin, sadece sel tehlikesi ve çöp alan›
olmas› nedeniyle kendi can ve mal güvenlikleri
aç›s›ndan Melet Irma¤› havzas›nda konaklamalar›na
müsaade edilmemektedir. Bunun d›fl›nda iflçilerin
anlaflma yapt›klar› f›nd›k üreticilerinin bahçelerinde
veya gösterecekleri meskenlerde konaklamalar›na
herhangi bir k›s›tlama getirilmemifltir. Sadece yasal
zorunluluk olan, 1774 say›l› kimlik bildirme
kanununa göre kimlik tespiti yap›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.”  

4.4. Köye Dönüfl Uygulamalar›

Hükümetin giriflimleri

‹lk olarak 1995 y›l›nda gündeme gelen “Köye Dönüfl
Projesi” çerçevesinde 27 Ocak 1998 tarihinde
yay›nlanan Baflbakanl›k Genelgesinde geri dönüflün
iste¤e ba¤l› olaca¤›, iskana aç›lacak yerleflim
birimlerinin seçiminde ek güvenlik önlemi
gerekmeyenlere öncelik verilece¤i ve köylerini terk
eden vatandafllara kent merkezinde konut ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yönelik “kendi evini yapana yard›m
dahil” her türlü deste¤in sa¤lanaca¤› esaslar› temel
olarak belirlenmiflti. Bu proje dahilinde hükümet
öncelikli olarak “Kendi Evini Yapana Yard›m Metodu”
uygulamas›n› bafllatm›fl, ancak Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü’nce yap›lan aç›klamaya1 göre 1998
y›l›nda Bingöl ilinde 8 köyde bafllat›lan program
“ailelerce benimsenmedi¤inden” uygulanamam›flt›.
Ayn› aç›klamaya göre 1999 y›l›nda projenin
Baflbakanl›kça karfl›l›ks›z devlet yat›r›m› fleklinde
olmas› kararlaflt›r›ld› ve 1 trilyon lira ödenek ayr›ld›.
Bitlis, Mufl, Tunceli ve Hakkari’de 9 köyün etüdü
tamamlanarak ayr›lan ödeneklerin tamam› ‹l Özel
‹darelerine gönderildi¤i de belirtilen aç›klamada
ayr›ca Hakkari’de iki köyün inflaat›n›n da devam
etti¤ine yer verildi.

1999 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar› ile GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi’nin Yat›r›m Program›’na “Köye
Dönüfl ve Rehabilitasyon Projesi”  ile “Köye Dönüfl ve
Rehabilitasyon Alt Bölge Geliflme plan›” ad› alt›nda
iki ayr› proje daha eklendi. “Köye Dönüfl ve
Rehabilitasyon Projesi”  acil uygulama projesi olarak
kabul edildi¤inden ‹dare taraf›ndan 1999 y›l›nda
bafllat›ld› ve ilk etapta Diyarbak›r ve fi›rnak’ta

incelemeler yap›ld›. fi›rnak’a ba¤l›
Kaymakamçeflme’de 70 konut tamamland› ve 68
ailenin geri dönüflü sa¤land›.

Göç-Der Baflkan› Mahmut Özgür, yapt›¤› aç›klamada
bölgenin ekonomik paketlerden çok, demokratik hak
ve özgürlüklere ihtiyac› oldu¤unu söyleyerek bölgede
geri dönüflün koflullar›n›n oluflmad›¤›n› vurgulad›.
Savafl›n hala sürdü¤ünü, hala Kürtlerin dilinin,
kültürünün inkar›n›n gündemde oldu¤unu belirten
Özgür flunlar› söyledi: 

“Görüfltü¤ümüz göç ma¤durlar› çad›rlarda yaflayan,
metropollerde bodrum katlar›nda aç sefil hastal›klarla
bo¤uflan insanlar, kendi kimliklerinin tan›nmas›n›
istiyorlar. Çünkü, göç nedenlerinin bu oldu¤unu
biliyorlar. Devletin flefkat propagandalar› ile bu sorun
çözülmüyor. Bu insanlar bunun bilincindeler. Baflta
bölgedeki operasyonlar›n bitmesi, koruculuk
sisteminin ortadan kald›r›lmas› laz›m. Koruculuk
sisteminin kald›r›lmas›na yönelik hükümetin tek bir
aç›klamas› yok. Bölgede faaliyet gösteren ve halka
yönelik fliddet uygulamalar›n›n oda¤› olan özel tim
operasyonlar› tüm varl›¤› ile devam etmekte. Kürt
sorunu bittiyse neden hâlâ koruculuk, OHAL
kald›r›lm›yor, g›da ambargosu, yayla yasa¤› devam
ediyor. Bütün bunlar sorunlar›n bitmedi¤ini, savafl
koflullar›n›n devam etti¤ini gösteriyor. Tüm bunlar
sürdükçe göç ma¤durlar›n›n geri dönüfl koflullar› da
oluflmaz.”

Stratejik Köy Uygulamalar›

1997 y›l›nda gündeme gelen  “Köy-Kent” olarak
adland›r›lan “stratejik” köylerin birlefltirilerek cazibe
merkezleri haline getirilmesi çabalar›na 1999 y›l›nda
da devam edildi. Uygulamalardan baz› örnekler flöyle:

1993 y›l›nda boflalt›lan ve sakinlerinin büyük bir
bölümünün Kuzey Irak’a göç ederek Etrufl Kamp›’na
yerleflti¤i Hakkari’nin Çukurca ilçesine ba¤l› Üzümlü
köyü yak›nlar›nda “örnek köy” ad› alt›nda bir stratejik
köy oluflturulaca¤› bildirildi. Üzümlü (Defltan)
köyünde, yer tespiti ve teknik inceleme yap›ld›.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan, Tar›m, Köy Hizmetleri,
Karayollar›, TEDAfi ve Telekom gibi kurulufllar›n
temsilcilerinden oluflturulan heyet yapt›¤› inceleme
sonunda, Üzümlü köyü yak›n›nda ‘Örnek Köy
Projesi’nin uygulanmas›n› ve Ticaret Merkezi
kurulmas›n› kararlaflt›rd›. Yetkililer, altyap›
çal›flmalar›na a¤ustos ay›nda bafllanaca¤›n›, projenin
tamamlanmas›yla bölgedeki da¤›n›k yerleflim
birimlerinin bir araya toplanaca¤›n›, köylerinden göç
edenlere yeni yerleflim imkan› sa¤lanaca¤›n› kaydetti.

Köylerini boflaltarak Van il merkezinin de¤iflik
mahallelerine yerleflen Nord›z bölgesi köylülerinin
karfl› ç›kmalar›na ra¤men Aflkan ve Mervana
köylerinde oluflturulmas› planlanan “stratejik köy”lere
yerlefltirilmesi için zorla liste oluflturuldu¤u bildirildi.
Köylüler, Aflkan köyü eski muhtar› ‹smet Koçak ve
korucubafl› Reflit Koçak’›n istekleri d›fl›nda kendi
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isimlerini içeren bir liste oluflturduklar›n› aktard›lar.
Köylüler, G›ravî afliret reisi R›za Ertafl ve ‹hsan Ertafl’›n
da ayn› flekilde Mervana köyünde planlanan stratejik
köy için liste oluflturduklar›n› kaydettiler. 

‘‹skan Yasas›nda de¤ifliklik öngören Yasa Tasar›s›’

‹lk olarak 1996 y›l›nda ANAP Genel Baflkan› Mesut
Y›lmaz’›n baflbakanl›¤› döneminde haz›rlanan ancak
ertelenen ‹skan Yasas› 1999 y›l›nda yeniden gündeme
geldi. Temmuz ay›nda  TBMM’ye sunulan tasar› da
2510 Say›l› ‹skan Kanununun yürürlükten kald›r›lmas›,
konunun günün flartlar›na uygun olarak yeniden
düzenlenerek, göçmenlerin göçebelerin, yerleri
kamulaflt›r›lanlar›n ve milli güvenlik nedeniyle
yerlerinin de¤ifltirilmesine karar verilenlerin iskan› ile
köylerde iç iskan›n ve fiziksel yerleflimin
düzenlenmesine yönelik uygulama esas ve flartlar› ve
al›nacak tedbirleri öngörüldü. Göç ma¤durlar›n›n
u¤rad›¤› maddi ve manevi zararlar›n karfl›lan›p
karfl›lanmayaca¤› belirtilmeyen tasar› da göç
ma¤durlar›n›n devletin gösterdi¤i bölgelerde iskan
edilmeyi kabul etmemeleri durumunda, hak sahiplilik
durumlar›n›n mahalli iskan komisyonu taraf›ndan iptal
edilebilmesi. “Hak sahibi ailelerin Baflbakanl›¤›n
gösterdi¤i yerlerde iskan edilmeyi kabul etmemeleri
halinde hak sahiplilik durumlar› mahalli iskan
komisyonunca iptal edilir. Bu durumdaki aileler ikinci
bir iskan talebinde bulunamazlar.” fleklinde
düzenlendi.

Göç ma¤durlar›n›n sorunlar›n› çözmekten uzak olarak
nitelendirilen tasar›, 1999 y›l›nda Meclis gündemine
gelmedi.

Tasar›y› de¤erlendiren Diyarbak›r Milletvekili Haflim
Haflimi tasar›n›n halk›n sosyal yap›s›n› gözönünde
bulundurmadan haz›rland›¤›na iflaret ederek flunlar›
söyledi: 

“Baflar›ya ulaflmas› mümkün de¤il. Bölgeye dönük
projeleriniz varsa, bölge halk›n›n sosyal yap›s›n›,
kültürünü, her fleyi gözönünde bulundurmak
zorundas›n›z. ‹lk baflta flu sorulmas› gerekiyor: Bu
bölgede niçin bir çok mezra ve köy kurulmufl?
Birbirine akraba olan, birbirini tan›yan bir köy halk›,
çeflitli nedenlerle çat›fl›yor ve bir k›s›m halk küsüp
gidip baflka bir yerde bir mezra kuruyor. Bölgenin
sosyal yap›s› gere¤i akrabalar bile bir arada
duram›yor. Durum böyleyken, de¤iflik de¤iflik
yerlerden, bölgelerden, mezheplerden, afliretlerden
halk› bir arada tutarsan›z, bu ifl baflta yürümez.” 

Göç-Der Genel Baflkan› Mahmut Özgür de tasar›n›n
çözüm getiremeyece¤ini savundu. Kürt sorununa
bak›fl aç›s›n›n hiçbir zaman de¤iflmedi¤ini vurgulayan
Özgür:

“Bizim talebimiz, mevcut tasla¤›n de¤ifltirilerek, göç
ma¤durlar›n›n kendi köylerine geri dönüflüne zemin
verir hale getirmek, buna imkan tan›makt›r.” dedi.

Özgür, tasar›n›n bas›na yans›d›¤› flekliyle bir çözüm
tasar›s› olmad›¤›n› belirterek, flunlar› söyledi:

“Aksine bu taslak, 1934 y›l›nda ç›kar›lan Mecburi
‹skan Kanunu’nun bir devam›d›r. Yenilenmifl bir
halidir. fiu an boflalan binlerce köye geri dönüfle
hiçbir katk›s› olmayacak. Hiçbir çözüm içermiyor”
“Örne¤in tasar›n›n baz› maddeleri ‘yeniden yerleflim’
diyor. Nerede ve nas›l olaca¤› belirtilmiyor. Oysa
insanlar›n talepleri kendi köylerine dönmektir.
‹nsanlar›n ihlal edilen haklar› söz konusudur. Mülkiyet
hakk›, yerleflim hakk›, seyahat hakk›, bireysel haklar.
Bizim temel amac›m›z, ihlal edilen bu haklar›n
iadesidir. Bu insanlar yeni bir yere, Köy-Kent veya
Merkezi Köy denilen projeler çerçevesinde iskana tabi
tutulmalar›, hem yasal aç›dan yeni bir ihlaldir.
Ekonomik ve sosyal aç›dan da mümkün de¤ildir.
Çünkü insanlar tarlas›ndan, evinden, sosyal
çevresinden uzak bir bölgeye yerleflti¤i zaman, bu
insanlar tarla ister, ifl ister, kalacak yer ister. Bunlar
temin edilse bile bu insanlar›n sosyal çevreleri yok
ortada. Arkadafllar›, akrabalar›, dostlar›, tan›d›klar› yok
orda. Dolay›s›yla böyle bir projede ancak insanlar
zorlanarak tutulabilir.”

30 Kas›m günü Güneydo¤u Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyareti s›ras›nda aç›klamalarda bulunan OHAL Bölge
Valisi Gökhan Ayd›ner, köye dönüflün sa¤lanmas› için
tespit çal›flmas› yapt›klar›n›, bu çal›flmalar
tamamland›ktan sonra, dönmek isteyenlerin köylerine
gönderileceklerini belirtti. Kent yaflam›na al›flan
kiflilerin ço¤unun geri dönmek istemedi¤ini öne süren
Ayd›ner, “Ancak dönmek isteyenler de var. Tespit
çal›flmalar›m›z tamamland›ktan ve flartlar da
sa¤land›ktan sonra dönmek isteyen vatandafllar›m›z›
köylerine gönderece¤iz. Devlet olarak bunu sa¤lamak
için tüm imkanlar›n›z› kullanaca¤›z” dedi. Bölge
kalk›nmas›n›n Türkiye’nin kalk›nmas› üzerinde
oldu¤unu iddia eden Ayd›ner, “Türkiye genelinde
kalk›nma h›z› yüzde 5, Diyarbak›r baflta olmak üzere
Mardin, fi›rnak ve fianl›urfa’da kalk›nma h›z› yüzde
7’dir. Yine KOB‹ kredileri için 10 trilyonluk bir
ödenek ayr›lm›fl. Bunun 1,5 trilyonu Diyarbak›rl›
yat›r›mc›lar taraf›ndan kullan›l›yor” dedi. Son iki y›l
içinde bölgeye yat›r›m yapmak isteyen ifladam›
say›s›nda art›fl oldu¤unu ifade eden Ayd›ner, organize
sanayi bölgesinde 40 fabrika temelinin devam etti¤ini,
13’ünün ise tamamland›¤›n› söyledi. Enerji kesintisi
konusuna da de¤inen OHAL Bölge Valisi Ayd›ner,
dünyada birçok çevreci örgütün karfl› ç›kt›¤› nükleer
santrallerin bölgede kurulmas›n› önerdi. 

Zorunlu Göç Ma¤durlar›n›n Geri Dönüfl Giriflimleri

Haziran ve kas›m aylar›nda Göç-Der’e dilekçe ile
baflvurarak köyüne dönüfl ortam›n›n yarat›lmas›n› ve
maddi zararlar›n›n tazminini talep eden yüzlerce
ailenin dilekçeleri ‹çiflleri Bakanl›¤› ve TBMM
Baflkanl›¤›’na iletildi. Benzer flekilde çok say›da
ailenin  de Hadep ‹zmir ‹l Örgütü’ne baflvurarak
köylerine dönmek istediklerini aç›klad›klar› bildirildi. 
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HADEP ‹zmir ‹l Baflkan› Ali Yavuz aral›k ay›nda
yapt›¤› aç›klamada, PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
bar›fl ça¤r›lar›n›n ard›ndan geçen süre içinde köye
dönüfl istemlerinin yo¤unlaflt›¤›na dikkat çekerek 4 ay
içinde yaklafl›k bin kiflinin geri dönme talebiyle
kendilerine baflvurdu¤unu belirtti. Yavuz, geri dönüflte
bar›nma, yerleflim ve köy boflaltmalar› nedeniyle
oluflan hukuksal sorunlar›n ç›kaca¤›n› dile getirerek,
insanlar›n her türlü olumsuzlu¤u göze alarak dönmek
istediklerini vurgulad›. 

HADEP Siirt ‹l Örgütü’ne 27 Kas›m günü düzenlenen
bask›nda köye dönüfl isteklerine iliflkin 55 dilekçe ve
TÜS‹AD’›n haz›rlad›¤› raporlara el konuldu. Siirt
HADEP ‹l Baflkan› Ahmet Konuk, “Bask›ndan 4 gün
önce de köyüne dönmek istediklerini haz›rlad›klar›
dilekçelerle Göç-Der Genel Merkezi’ne bildiren il
yöneticimiz Ali Timurtafl ve Merkez ‹lçe Baflkan›m›z
Abdurrahman Taflç› ile Muhyettin Timurtafl,
Abdurrahman Timurtafl, Halil Selçuk, Hasan Selçuk,
Abdullah Selçuk, A. Bari Selçuk, ‹brahim Öner, fiükrü
Öner, Abdullah Öner ve Ahmet Erzen adl› kifliler
evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›narak
Emniyet Müdürlü¤ü’nde 3 gün boyunca
sorgulanm›fllard›r.” dedi.

Geri dönmeyi deneyen zorunlu göç ma¤durlar›
köylerine döndükten sonra yine bask› ile karfl› karfl›ya
kald›lar. Nisan ay›nda tarlalar›n› ekmek üzere
köylerine dönen Batman’›n Sason ilçesine ba¤l› fiexika
köyü sakinlerinin askerler taraf›ndan köyü terk
etmeleri için tehdit edildikleri bildirildi. fiêxika
köylüleri, askerlerin korucu olmalar› için uygulad›¤›
bask›lar nedeniyle 1993 y›l›nda çeflitli yerlere göç
etmifllerdi.

Ocak ay›nda fi›rnak’›n Cizre ilçesine ba¤l› Yeflilyurt
köyüne yeniden yerleflmek için gelen köylüler ile
köydeki korucular aras›nda çat›flma ç›kt›¤› bildirildi.
Çat›flmada Bahattin Madak adl› kiflinin a¤›r
yaraland›¤› ve 30 köylünün gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi.

1993 y›l›nda askerler taraf›ndan boflalt›ld›ktan sonra
yak›lan Diyarbak›r’›n Hazro ilçesine ba¤l› Çiftlikbahçe
(Helhel) köyüne haziran ay› bafl›ndan itibaren geçici
olarak yerleflen 90 aileye köye yerleflme izni verildi.
Hazro Jandarma Tabur Komutan›’n›n “daha önce
devlete karfl› suç ifllediklerini iddia etti¤i ve
kuflkuland›¤›” köylülere yerleflme iznini vermedi¤i
ö¤renildi.

Deprem bölgelerine göç eden köylülerin bir k›sm› da
17 A¤ustos depreminden sonra memleketlerine
döndü. HADEP ‹zmit Merkez ‹lçe Baflkan› Mehmet
fiah Tekiner, depremi takip eden 10 gün içinde hem
deprem korkusu yaflayan hem de devletten yard›m
göremeyen yaklafl›k 500 ailenin bölgeye geri
döndü¤ünü ve çok say›da ailenin de Adana, Mersin
ve ‹zmir gibi illere, akrabalar›n›n yan›na gitti¤ini
söyledi. Tekiner, geri dönen ailelerden büyük

ço¤unlu¤unun daha önce köyleri yak›l›p y›k›ld›¤› için
buralara göç etti¤ini, bir k›sm›n›n köylerinin hala
iskana aç›lmad›¤›n› belirtti. Tekiner, göç eden
köylülerin kendilerinden köylerinin iskana aç›lmas›
için devlet nezdinde giriflimlerde bulunmalar›n›
istediklerini söyledi. 

4.5. Zorunlu Göç ve ‹ltica Hakk›

Asya ve Avrupa ülkeleri aras›ndaki s›¤›nmac›
trafi¤inde önemli geçifl noktalar›ndan biri olan
Türkiye’de 1999 y›l›nda da önceki y›llarda oldu¤u
gibi binlerce kifli “kaçak göçmen” olduklar›
gerekçesiyle yakalan›p s›n›rd›fl› edildi. Çok say›da
göçmen ve s›¤›nmac›n›n göç yollar›nda öldü¤üne dair
haberler bas›na yans›d›.

Türkiye’nin mülteci sorununun alt›nda yatan en temel
neden olan yasal düzenlemelerde de bir de¤ifliklik
yap›lmad›. Türkiye 1954 Cenevre Sözleflmesi’ne
koydu¤u çekince nedeniyle Avrupa d›fl›ndan gelenlere
mülteci statüsü tan›m›yor. Avrupal› olmayan
mültecilere üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmelerine
kadar geçici s›¤›nma hakk› tan›yan 1994 S›¤›nma
Yönetmeli¤i de uygulamada çok say›da s›¤›nmac›y›
s›¤›nma prosedürlerinin d›fl›nda b›rakmaya devam
ediyor. Bu düzenlemeye göre  Türkiye’ye kaçak
yollarla giren kifliler en fazla 5 gün içerisinde en yak›n
mülki amirli¤e baflvurmak zorunda. Bu flekilde
baflvuranlar›n çok az›na “geçici s›¤›nmac›” statüsü
verilerek Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserli¤i (BMMYK) taraf›ndan üçüncü bir ülkeye
yerlefltirilinceye kadar belli bir süre kendi
olanaklar›yla Türkiye’de yaflamalar›na izin veriliyor.

Aral›k ay›nda ‹zmir Barosu ve BMMYK taraf›ndan
Türkiye ve dünyadaki mülteci sorununun tart›fl›ld›¤›
“Türkiye Ba¤lam›nda Mülteci Hukuku” konulu
seminer düzenlendi. Türkiye’nin mültecilik sorununa
yaklafl›m› üzerinde duran BMMYK Ankara Temsilcili¤i
Hukuk Bölümü Baflkan› Furio De Angelis, “Türkiye
sözleflmeye co¤rafi çekince koyan tek ülke. Türkiye,
1951 Sözleflmesi’nin hükümlerini sadece Avrupa’dan
gelen mülteciler için kabul etmifltir” dedi. BMMYK
Ankara Temsilcili¤i’nde görevli Av. Fahrünnisa
Akbatur da Türkiye’ye ‹ran ve Irak gibi ülkelerden
gelen insanlar›n s›¤›nma talebinde bulunduklar›n›
belirterek, “S›¤›nma talebinde bulunan kifliler,
ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan s›n›rd›fl›
edilemezler. S›n›rd›fl› etme karar› ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan verilir” dedi.

Resmi kay›tlara göre 1999 y›l›nda, Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n sorumluluk alanlar›nda
toplam 47.529 “kaçak göçmen” yakaland›.  BMMYK
verilerine göre Türkiye’ye 1999 y›l›nda 6 bin 606 kifli
s›¤›nma talebinde bulundu.

Türkiye’de s›¤›nmac› ve göçmen trafi¤ine karfl› al›nan
önlemler, 1999 y›l›nda da yakalanan kiflilerin
gözalt›na al›narak s›n›rd›fl› edilmesinden ibaret kald›.
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1999 y›l›nda gemi, otobüs veya TIR’larla Türkiye’den
Avrupa ülkelerine kaçmaya çal›flan çok say›da
yabanc› göçmen gözalt›na al›nd›. Resmi kaynaklara
göre Edirne’de, 1999 y›l›n›n ilk 10 ay›nda kaçak
yollardan s›n›r› geçmek isteyen 14 bin 837 yabanc›
uyruklu gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n 3 bin
546’s› Irak, 5 bin 493’ü ‹ran, bin 415’i Bangladefl, 2
bin 265’inin de Pakistan uyruklu oldu¤u bildirildi.

‹nsan haklar› kurulufllar› bu dönemde de s›¤›nmac› ve
göçmenler konusundaki devlet politikalar›n›
elefltirmeye devam ettiler. A¤ustos ay›nda ‹zmir’den
‹talya’ya gitmek isterken yakalanan 200 mültecinin
s›n›rd›fl› edilmesi üzerine Mazlum-Der ‹zmir fiubesi
taraf›ndan yap›lan aç›klamada ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nin 14. maddesinde yer alan “Herkesin bir
zulüm ve bask› karfl›s›nda baflka ülkelere s›¤›nma
hakk›ndan yararlanma hakk› vard›r” ilkesine ayk›r›
hareket edildi¤i belirtildi. Mültecilerin s›n›rd›fl›
edilmesiyle mülteci hukukundaki en temel prensip
olan “Non-Refoulment” (geri gönderilmeme) kural›n›n
çi¤nendi¤ini kaydedilen aç›klamada insan ticareti
yapan mafyan›n mültecileri ihbar etti¤ini ileri sürüldü.
Aç›klamada, “Türkiye bu kiflilere mülteci statüsü
vermese bile geçici iskan sa¤lamal›d›r.” denildi.

Türkiye’nin yan› s›ra Kuzey Irak ve ‹ran göçmenlerinin
Avrupa ülkelerine kaçak olarak girme çabalar›na
karfl›n Avrupa hükümetlerinin giderek artan iltica
ak›n›n› durdurma aray›fllar› devam etti. Avrupa
Parlamentosu, 23 Mart günü onaylad›¤› bir karar ile
Kuzey Irak ve bölgeye komflu ülkelerden Avrupa
Birli¤i’ne gelen yasad›fl› göçmenler konusunda daha
sa¤l›kl› bir eylem plan› belirlenmesini istedi. Kararda
Kuzey Irak ve çevre bölgelerden Avrupa Birli¤i’ne
gelen insanlar›n baz›lar›n›n, güvenliklerinin tehlikede
olmas› nedeniyle bir k›sm›n›n ise daha iyi ekonomik
koflullar aray›fl›yla göç ettikleri belirtilerek Avrupa
Birli¤i’ne göç eden mülteciler konusunda genel bir
program ve eylem plan›n›n benimsenmesi gere¤i
üzerinde durdu. Kuzey Irak ve komflu bölgelerinden
göçün, suç örgütleri ve ticari amaçl› kifliler taraf›ndan
organize edildi¤ine de dikkat çeken parlamento, AB
Konseyi’nin konu hakk›nda Türkiye’ye dan›flma tavr›n›
da elefltirdi ve “Türkiye’nin, konumundan
kaynaklanan rolünü, Kuzey Irak’tan kaçan
göçmenlerin ilk s›¤›na¤› oldu¤unu kabul etti¤ini, bu
çerçevede insan haklar›na sayg› gere¤inin

hat›rlat›lmas› gerekti¤ini” savundu. Türkiye’ye gelen
göçmenler için organizasyon ve ilk a¤›rlaman›n BM
Mülteciler Yüksek Komiserli¤i taraf›ndan ele al›nmas›
gerekti¤ini savunan Avrupa Parlamentosu, “bu
mültecilerin, kendi kültürlerine yak›n bölgelerde
a¤›rlanmalar›n›n yararl› olaca¤›n›, sadece Türkiye ile
de¤il, bölgedeki di¤er ülkelerle de temas kurulmas›
gerekti¤ini” savundu. 

Göçmen ve S›¤›nmac›lar›n Yaflam Hakk›

Bas›nda yer alan haberlere göre 1999 y›l›nda Türkiye
topra¤›ndan geçen mülteci adaylar›ndan en az 10 kifli
vurularak hayat›n› kaybetti.

Van’›n Baflkale ile Saray ilçeleri aras›ndaki s›n›r
bölgesinden Türkiye s›n›r›n› geçmek isteyen ‹ran ve
Irak vatandafl› Kürtlerden oluflan yaklafl›k 45 kiflilik bir
gruba 19 May›s günü askerler taraf›ndan atefl aç›ld›.
Olayda, Erifl Muhammed Salih (17), Azaze Nagada
(57), Azaze Muhammede (24) Nasare Tarane (30),
Ekber Muhammedi, Muhammed fierif ile adlar›
ö¤renilemeyen Sercile, Bahtiyar ve Aras soyadl› kifliler
öldü, 5 kifli de yaraland›. 

Mültecilerin, Türkiye’ye Saray’a ba¤l› Keklidüzü köyü
korucular› taraf›ndan getirildi¤i ve ard›ndan askerlere
ihbar edildi¤i bildirildi. Olaydan yaral› olarak kurtulan
mülteciler Van Emniyet Müdürlü¤ü’nde verdikleri
ifadede, ‹ran’dan Baflkale’nin U¤urlu köyüne
tan›mad›klar› kifliler taraf›ndan getirildiklerini, buradan
Ramazan Bilici, Cafer Bilici, Süleyman Demir,
Muhammet Bilici ve Reis Özgür taraf›ndan
Keklikdüzü köyüne götürüldüklerini söylediler.
Mülteciler, “Biz korucuyuz, kimse size bir fley demez”
diyen korucular›n olay yerinde, üzerlerindeki 20 bin
dolar, saat ve alt›n gibi de¤erli eflyalar› ald›ktan sonra
ortadan kayboldu¤unu, hemen sonra da üzerlerine
atefl aç›ld›¤›n› söylediler. Van Emniyet Müdürlü¤ü
Yabanc›lar fiubesi’nde tutulan 36 mültecinin 25 May›s
günü Keklikdüzü köyüne götürülerek korucularla
yüzlefltirildi¤i, mültecilerin korucular› teflhis etmesi
üzerine Cafer Bilici, Süleyman Demir, Muhammet
Bilici’nin gözalt›na al›nd›¤›, korucular›n evlerinde de
mültecilere ait de¤erli eflyalar›n bulundu¤u ö¤renildi. 

25 Kas›m günü Hatay’›n Yaylada¤› ilçesinde
Suriye’den Türkiye’ye girmek isteyen Bangladefl
uyruklu Moha Abu Tamer adl› kifli “dur ihtar›na
uymad›¤›” gerekçesiyle askerler taraf›ndan öldürüldü.
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K‹fi‹ GÜVENL‹⁄‹ HAKKI

Türkiye’de 1999 y›l›nda kifli güvenli¤inin korunmas›
yönünde yeterli olmamakla birlikte baz› ad›mlar at›ld›.
‹flkence yapan kamu görevlilerine verilen hapis
cezalar›n›n art›r›lmas›na yönelik yasal düzenleme,
Devlet Memurlar› Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikler bu
kapsamda de¤erlendirilebilir. Ancak bu dönem içinde
iflkence yapan kolluk görevlileri hakk›nda soruflturma
aç›lmas› ve yarg›lanmas› aflamalar›nda yaflanan
eksikliklerin giderildi¤inden sözedebilmek yine
mümkün olmad›. Ceza ve tutukevlerine yönelik
bask›lar›n artt›¤› 1999 y›l›nda cezaevlerine yap›lan
operasyonlarla muhalif toplum kesimlerinin büyük
tepkilerle karfl›lad›¤› “F tipi” cezaevlerine geçiflin
zemini haz›rland›.

a) Yasal Düzenlemeler

Dan›fltay 10. Dairesi 1999 y›l› içinde 1 Ekim 1998
tarihinde yürürlü¤e giren “Yakalama, Gözalt›na Alma
ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i”nin 8’inci maddesinin
birinci f›kras›nda yeralan “utanma duygusunu rencide
edecek nitelikte ise” ibaresinin, “onbefl yafl›n›
doldurmufl, ancak onsekiz yafl›n› doldurmam›fl
olanlar›n haz›rl›k soruflturmas› kolluk kuvveti
taraf›ndan yap›labilir” hükmünü içeren 18. maddenin
2. f›kras›n›n ve 21. maddesinin son cümlesinde
yeralan “Dosya içeri¤inin müdafi taraf›ndan
incelenebilmesi Cumhuriyet Savc›s›n›n verece¤i
karara ba¤l›d›r” hükmü hakk›nda yürütmeyi durdurma
karar› verdi.

Yönetmeli¤in 1998 y›l›nda yay›nlanmas›n›n ard›ndan
Ankara Barosu, ‹zmir Barosu ve Türkiye Barolar Birli¤i
taraf›ndan hukuka ayk›r› oldu¤u iddias›yla dava aç›ld›.
Dan›fltay’›n 21. maddenin son cümlesinin
yürütülmesinin durdurulmas› ile ilgili karar›nda, “Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 143. maddesinde;
müdafinin haz›rl›k evrak›n› incelemesi ve istedi¤i
evrak› almas›n›n bir hak olarak tan›mlanmas›
karfl›s›nda, dava konusu yönetmeli¤in 21. maddesinin
son cümlesinde, yasan›n 143. maddesinin, bu hakk›n,
haz›rl›k soruflturmas›n›n gayesini tehlikeye düflürecek
hallerde cumhuriyet savc›s›n›n talebi üzerine sulh
hakiminin karar›yla k›s›tlayabilece¤i yolundaki
düzenlemesine uygunluk bulunmamaktad›r” denildi.

“Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i”nin baz›

maddelerinde öngörülen de¤ifliklikler, 15 A¤ustos
günü Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
De¤iflikli¤e göre, kad›nlar›n üst aramas› sadece bir
kad›n görevli taraf›ndan yap›lacak. Yönetmelikte
ayr›ca, çocuklar›n DGM’nin görev alan›na giren suç
soruflturmalar› da dahil soruflturma s›ras›nda bir
avukat›n yard›m›ndan yararlanmalar›na olanak
tan›nd›. 

b) Türk Ceza Yasas›’ndaki De¤ifliklikler

1999 y›l›nda insan haklar› alan›nda at›lan en önemli
ad›mlardan biri TCY’nin 243. ve 245. maddelerinde
yap›lan de¤ifliklik oldu. ‹flkenceyle mücadele etmek
amac›yla haz›rlanan yasa tasar›s› 10 A¤ustos günü
TBMM’de görüflüldü. Görüflmede, Adalet Bakan›
Hikmet Sami Türk’ün “iflkenceyi teflvik etti¤i”
gerekçesiyle itiraz etti¤i ve tart›flmalara neden olan
‹çiflleri Komisyonu bünyesinde oluflturulan alt
komisyonun iflkence suçuna iliflkin cezalarda indirim
öngören düzenlemesi, kabul edilmedi. Alt Komisyon
Baflkan› Yaflar Topçu ile Hikmet Sami Türk aras›nda
sert tart›flmalar›n yafland›¤› görüflmede, Genel Kurula
Hikmet Sami Türk taraf›ndan haz›rlanan tasar›n›n
gönderilmesi oy çoklu¤u ile kabul edildi.

Tasar›da, “iflkence yapan, zalimane, gayri insani veya
haysiyet k›r›c› uygulamalarda bulunan” kamu
görevlilerine, 1 y›ldan 8 y›la kadar a¤›r hapis ve
memuriyetten men cezas› verilmesi, güvenlik
görevlilerinin “kötü muamele yapmalar› veya cismen
eza vermeleri halinde” 5 y›la kadar hapis cezas›
verilmesi öngörüldü. ‹flkenceyi gizleyen ya da gerçek
d›fl› rapor haz›rlayan sa¤l›k görevlileri hakk›nda 6
aydan 2 y›la kadar a¤›r hapis ve 100 milyondan 300
milyona kadar a¤›r para cezas› verilebilmesinin
öngörüldü¤ü tasar›da, gerçek d›fl› raporlar›n ç›kar
karfl›l›¤› verilmesi durumunda ise cezan›n 3 y›ldan 5
y›la kadar art›r›labilmesi getirildi. 

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen tasar› ile ilgili olarak
yapt›¤› de¤erlendirmede, TCY’de de¤ifliklik öngören
tasar›n›n tek bafl›na yeterli olmayaca¤›n› kaydederek,
Memurin Muhakemat› Kanunu’nun da de¤ifltirilmesi
gerekti¤ini söyledi. Önen, suç iflleyen kamu
görevlilerinin sorgulanmas›, yarg›lanmas› ve suçu
sabitse cezaland›r›lmas›n›n beklendi¤ini söyledi.
Hükümetin bu yönde getirdi¤i önerilerin
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desteklenmesi gerekti¤ini kaydeden Önen, ‘‘Fakat
Türkiye uygulamas›nda yasalarla, yaflanan aras›nda
çok büyük çeliflki ve çat›flma var. Burada siyasi
iradenin olumlu bir noktaya gelmifl olmas› kuflkusuz
güzel bir fley’’ diye konufltu. 

Türkiye’nin gerçek anlamda polis devleti haline
geldi¤ini belirten Önen, ‘‘Polis adeta yarg›ç yerine
konmufl. Teflkilat bu konumunu bir ç›rp›da b›rakmak
istemeyecektir. Bir direnifl olacakt›r. O nedenle
e¤itimin ve siyasi iradenin denetiminin sürekli
çal›flmas› laz›m’’ de¤erlendirmesini yapt›. Yavuz
Önen, insan haklar› sorununun daha kapsaml› ele
al›nmas› gerekti¤ini belirterek, flöyle konufltu:

‘‘Memurin Muhakemat› Kanunu’nda soruflturma
aç›lmas›n›n koflullar› çok a¤›r. Vali bir komisyon
kurduruyor, bu komisyon görevli hakk›nda soruflturma
aç›l›p aç›lmamas›na karar veriyor. Burada da objektif
bir durum yakalamak, otomatik iflleyen bir süreç
yaratmak laz›m. Memurin Muhakemat› Kanunu’nun
da buna uygun duruma getirilmesi laz›m ve
soruflturma s›ras›nda görevliye görevinden el
çektirilmesi laz›m.’’

26 A¤ustos günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edilen tasar›, 29 A¤ustos günü Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Düzenleme ile iflkence,
‹flkence ve Onur K›r›c› Muamelelerin Önlenmesine
Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi do¤rultusunda
yeniden tan›mlanarak, TCY’nin 243, 245 ve 354.
maddelerindeki cezalar art›r›ld›. TCY’nin 243 ve 245.
maddelerindeki cezalar iflkencede 8 y›l a¤›r hapse ve
kötü muamelede 5 y›l hapse ç›kart›ld›. ‹flkence veya
kötü muamele yap›ld›¤›n› gizlemek ya da bir suçun
ifllendi¤ini gizlemek için gerçe¤e ayk›r› sa¤l›k raporu
verilmesinin de TCY’nin 354. maddesine eklenen bir
f›kra ile 4 y›ldan 8 y›la kadar hapis cezas› verilmesi
öngörüldü.

c) Piflmanl›k Yasas›

Kamuoyunda “‹tirafç›l›k Yasas›” olarak bilinen ve
“örgütü çökertecek bilgi vermek flart›yla teslim
olanlara” ceza verilmemesini ya da ceza indirimini
öngören “Piflmanl›k Yasa Tasar›s›” 11 A¤ustos günü
TBMM Baflkanl›¤›’na sunuldu. Güvenlik görevlilerini
öldüren ya da yaralayanlar›n bu yasadan
yararlanmamas›n›n öngörüldü¤ü tasar›dan örgüt
kurucu ve yöneticilerinin de yararland›r›lmamas›
öngörüldü. Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan
yasa tasar›s›n›n gerekçesinde, “Halen terör
örgütlerinin çok say›daki mensubunun an›lan
kanundan yararlanmak için taleplerinin bulunmas› ve
devam eden iç güvenlik harekat› sonucunda
da¤›lmaya bafllayan terörist gruplar›n çözülmesinin
h›zland›r›lmas› için 3419 Say›l› Kanunun 1.
maddesinin yeniden düzenlenmesi ve yürürlük
süresinin alt› ayla s›n›rl› tutulmas› öngörülmektedir.
Ayr›ca, 4085 say›l› kanunla yeniden düzenlenen 1.
maddenin yürürlükten kalkt›¤› 8.7.1995 tarihinden

bugüne kadar geçen süre içinde 3419 Say›l› Kanun’un
kapsam›nda kalan suçlar› iflleyenlerin ve bu suçlardan
mahkumiyet hükmü alanlar›n da bu kanundan
yararlanmalar›n› sa¤lamalar› amaçlanmaktad›r.”
denildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 26 A¤ustos günü kabul
edilen ve Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel
taraf›ndan onaylanan Piflmanl›k Yasas› 29 A¤ustos
günü Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Yasa, siyasi ve ideolojik amaçla kurulan silahl› örgüt
mensubu olanlardan, yasalarda suç say›lan fiileri
ifllemeyenlerle, yasan›n yay›mlamas›ndan önce
ifllenen suçlara kat›lmakla beraber hakk›nda tahkikata
bafllanmayanlardan kendili¤inden teslim olanlara
“örgütü çökertecek bilgi verme” flart› ile ceza
verilmemesini öngörüyor. 

6 ay boyunca yürürlükte kalacak olan Piflmanl›k
Yasas›’na göre, “silahl› örgüt kuranlar ile böyle bir
örgütü yönetenler ile bizzat silah kullanarak güvenlik
güçleri mensuplar›ndan birini veya di¤er bir kimseyi
öldürmek ve yaralamaktan suçlu bulunanlar”
yararlanamayacak. Yasadan yararlanmak isteyenler,
iflledikleri suçu ve örgüt üyelerini yetkili makamlara
ihbar ederse, ölüm cezas› yerine 9 y›l, müebbet a¤›r
hapis cezas› yerine 6 y›ldan az olmamak üzere a¤›r
hapis cezas›na çarpt›r›lacak. Yasan›n yay›m›ndan
sonra ifllenen suçlara kat›lanlar da, haklar›nda tahkikat
bafllamadan önce teslim olup suç ve örgüt hakk›nda
bilgi verip silahlar›n› teslim ederse ceza indiriminden
yararlanabilecek. Ceza indiriminden örgüte yard›m ve
yatakl›k edenler de yararlanacak. 

Yasan›n geçici maddesi ile en son piflmanl›k yasas›n›n
yürürlükten kalkt›¤› 1995 y›l›ndan sonra güvenlik
güçlerine teslim olarak itiraflarda bulunanlara da
kademeli olarak ceza indirimi getirildi. Haklar›nda
son soruflturma yap›lanlarla, mahkumiyetleri
kesinleflenler, 3 ay içinde itiraflarda bulunan ve
itiraflar›n›n do¤ru oldu¤u anlafl›lanlara verilen ölüm
cezas› 20 y›la, müebbet hapis cezas› da 15 y›ldan az
olmamak üzere a¤›r hapis cezas›na indirilecek, di¤er
cezalar da üçte bir oran›nda düflürülecek.

Son soruflturma aflamas›nda itiraflarda bulunanlara da
idam yerine 15, müebbet hapis cezas› yerine 10
y›ldan az olmamak üzere a¤›r hapis cezas› verilecek,
di¤er cezalar dörtte bir oran›nda indirilecek. Daha
önce ç›kar›lan piflmanl›k yasas› hükümlerinden
yararlananlar, bu yasan›n kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›. 

‹lk Piflmanl›k Yasas› 1988 y›l›nda ç›kart›lm›fl, 3419
Say›l› Yasa ile yap›lan düzenleme iki y›l yürürlükte
kalm›flt›. 1995 y›l›nda ç›kart›lan “Piflmanl›k yasas›” ise
4 ay süre ile yürürlükte kalm›flt›.

d) Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin
Yarg›lanmas› Hakk›nda Yasa

Osmanl› Devleti döneminde 1913 y›l›nda ç›kar›lan
Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanun’un
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yürürlükten kald›r›larak memurlar›n yarg›lanmas›n›
h›zland›rmas› amaçlayan “Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Yasa”
tasar›s›n›n görüflülmesine 19 Kas›m günü TBMM’de
baflland›. Muhalefet partilerinin engelleme çabalar›na
karfl›n, suç iflleyen memurlar hakk›nda soruflturma
aç›lmas›n› amirin iznine ba¤layan yasa maddesi
benimsendi. Görüflmeler s›ras›nda ANAP
milletvekilleri Ertu¤rul Yalç›nbay›r ve Ekrem
Pakdemirli’nin “a¤›r cezay› gerektiren suçüstü halleri
ile iflkence suçlar›nda herhangi bir soruflturma iznine
gerek olmadan memurlar›n yarg›lanmas›na” iliflkin
önergesi, koalisyon orta¤› ANAP, MHP ve DSP
milletvekillerinin oylar›yla reddedildi. Tasar›, 2 Aral›k
günü TBMM Genel Kurulu’nda görüflülerek kabul
edildi. Yasa, 3 Aral›k günü de Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

Yasa, Türk Silahl› Kuvvetleri, yarg› mensuplar›,
ö¤retim elemanlar› gibi özel soruflturma ve
kovuflturma yöntemlerine tabi olanlar d›fl›ndaki kamu
personeline uygulanacak. Yasaya göre, memurlar›n
yarg› güvencesi sadece görev sebebiyle ifllenen
fiillerle s›n›rland›r›l›yor. A¤›r cezay› gerektiren suçüstü
hali ise genel hükümlere tabi olacak. Memurlar ve
kamu görevlileri hakk›nda ihbar ve flikayet olmas›
durumunda, haklar›nda soruflturma aç›l›p
aç›lmayaca¤›na karar verme yetkisi bir üst makama
b›rak›l›yor. Ancak memurlar›n as›ls›z isnat ve
ihbarlarla suçlanmas›n› önlemek için de haklar›nda
yap›lacak ihbar ve flikayetlerde kifli ve olay
belirtilmesi zorunlulu¤u getiriliyor. Ceza kovuflturmas›
aç›lmadan önce ilgili memur hakk›nda ön inceleme
yap›lacak. Ön incelemeyi yapanlar gerekti¤inde
hakk›nda inceleme yap›lan kiflinin de ifadesini alarak
bir rapor düzenleyip yetkili makama sunacak. Yetkili

makam, bu rapora göre soruflturma izni verilip
verilmeyece¤ine karar verecek. Yasada belirtilen
süreler içinde herhangi bir karar verilmedi¤i takdirde,
soruflturma izni verilmifl say›lacak. Soruflturma izni
veya itiraz›n kabulü durumunda dosya görevli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’ na gönderilecek. ‹zin üzerine
ilgili baflsavc›l›k CMUK ve di¤er yasalardaki yetkilerini
kullanarak haz›rl›k soruflturmas›n› yürütecek ve
sonuçland›racak. Bu karara karfl› itiraz yollar› da aç›k
tutulacak. Kanun, memurlar ve di¤er kamu görevlileri
hakk›nda kin, garez veya hakaret için as›ls›z ihbarda
bulunuldu¤unun belirlenmesi halinde, bu kifliler
hakk›nda Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan resen
soruflturma aç›labilecek. As›ls›z ihbar ve flikayetlerden
ma¤dur olan memurlar, haks›z isnatta bulunanlara
karfl› tazminat davas› açabilecek. 

e) TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu

18 Nisan seçimlerinden önceki dönemde ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’nun yapt›¤›
çal›flmalarla ilgili olarak haz›rlanan rapor, 1999
y›l›nda da TBMM Baflkanl›¤›’na sunulmad›. Çok
say›da cezaevinde hem mahkumlar hem de
yöneticilerle görüflülerek haz›rlanan kapsaml› raporda,
cezaevlerinde bulunan iflkence aletlerine yer verilmifl
ve sorumlulular hakk›nda suç duyurusunda
bulunulmufltu. Raporda cezaevlerinde al›nmas›
gereken önlemlere de de¤inilmifl, ancak bu rapor,
kamuoyundan gelebilecek tepkilerden “çekinildi¤i
iddias›yla”, Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt
taraf›ndan TBMM Baflkanl›¤›’na verilmemiflti. Bununla
ilgili bir aç›klama yapan Piflkinsüt ise raporun siyasi
kayg›larla aç›klanmamas›n›n söz konusu
olamayaca¤›n› savunarak, raporun seçim dönemine
rastlamas› nedeniyle aç›klanmad›¤›n› söyledi. 
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Yaz›lamayan raporda neler var?

Komisyonun, 10 bin sayfal›k döküm elde edilen araflt›rmas›nda flu tespitler yer alm›flt›:

Komisyon çal›flmalar› s›ras›nda iflkence aletleri bulunurken, iflkence gören mahkûmlar saptand› ve cezaevlerindeki yaflam
koflullar›n›n olumsuzlu¤una iliflkin ifade ve foto¤raflar elde edildi. 

fianl›urfa’da bir a¤an›n traktörünü çalan mahkumun kötü flekilde dayak yemifl oldu¤unu gören komisyon, baflkan›ndan tutanak
memuruna kadar ortak bir suç duyurusu haz›rlayarak savc›l›¤a verdi. Yap›lan araflt›rma sonucunda mahkumun dayak yedi¤ini
söyledi¤i karakol kay›tlar› bulundu, ancak adli t›ptan ‘sa¤lam’ raporu verildi¤i belirlendi. Cezaevi doktorunun dayak nedeniyle
yaral› oldu¤unu belirten bir belgeyle mahkumu teslim ald›¤› ortaya ç›kt›. Bunun üzerine dava aç›ld›, ancak ilk duruflmada
iflkence gören kifli, dayak yemedi¤ini ifade edince dava düfltü.

Komisyon Mu¤la’da son dakikada karar verip bir karakola girdi¤inde kap›n›n arkas›nda ayak parmaklar›na geçirilmek üzere
kablolardan halkalar›n bile haz›r oldu¤u manyetolu telefon buldu. Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt arkas›n› döndü¤ünde
bütün polislerin ortadan kayboldu¤unu gördü. Karakolda güçlükle bir kad›n polis bulundu ve iflkence aletlerinin bulundu¤una
iliflkin bir tutanak tutuldu. Piflkinsüt’ün iste¤i üzerine polisler ça¤r›ld› ve befl polis tutana¤› imzalad›. Piflkinsüt’ün bas›nda
ç›kan aç›klamalar›ndan sonra ‹çiflleri Bakanl›¤› olay› araflt›rd›. Sema Piflkünsüt’te bulunan iflkence aletlerinin foto¤raflar›
bakanl›k uzmanlar›na gösterildi. 

Mahkûmlar, cezaevi yöneticileri olmadan yap›lan görüflmelerde komisyon üyelerine, iflkence gördüklerini anlatt›. Baz›
gardiyanlar›n kendilerini ç›r›lç›plak soyduklar›n›, s›rtlar›na binerek kendilerini yar›flt›rd›¤›n›, arkada kalana ise insanl›k d›fl›
muamele yap›ld›¤›n› öne sürdüler. 

Baz› mahkûmlar da, gardiyanlar›n rüflvet ald›¤›n›, can güvenlikleri olmad›¤› için kendilerini korumak amac›yla flifl gibi aletler
bulundurduklar›n›, s›cak su bulunmad›¤›n›, k›fl ay›nda camlar› k›r›k ko¤ufllarda kald›klar›n› ifade etti.



Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde yaflanan katliam
nedeniyle Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu, Ankara Merkez Kapal› Cezaevi ve
Bayrampafla Cezaevi’nde yaflanan olaylar› araflt›rmak
üzere bir alt komisyon kurulmas›na karar verdi. Alt
komisyon, devlet yöneticileri, gardiyanlar, tutuklu ve
hükümlüler ile mahkum yak›nlar›yla görüfltükten
sonra haz›rlayaca¤› raporu komisyona sunacak. 

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun 7 Ekim günü
yapt›¤› toplant›da Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde
yaflananlar ele al›nd›. Toplant›dan sonra bir aç›klama
yapan Komisyon Baflkan› Sema Piflkinsüt, Adalet
Bakanl›¤› yetkililerinin, mahkumlar›n kendi
silahlar›ndan ç›kan saçmalarla öldü¤ü yolunda bilgi
verdi¤ini söyledi. Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin
olaylar›n ölümle ve daha sert sonuçlanmamas› için
bugüne kadar Jandarman›n olaylara müdahale
ettirilmedi¤ini kaydettiklerini de söyleyen Piflkinsüt,
“Ancak olaylar›n bafl›ndan itibaren jandarman›n
arama çal›flmalar›na kat›lmas› bu noktaya gelinmesini
engelleyebilirdi. Bize verilen bilgiler resmi ya da
olmas› gereken bilgiler olabilir. Bu konuda yerinde
incelemeler de yap›lacak” dedi. 

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu üyelerinin sorular›n›
yan›tlayan Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Ali Fuat Ertosun, tutuklular›n firar
etmek amac›yla adli tutuklular›n ko¤ufllar›n› iflgal
ettiklerini ileri sürerek, istihbarat›n kendilerine
emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinden 2
Eylül’den sonra gelmeye bafllad›¤›n› belirtti. “Devletin
cezaevlerine hakim olamad›¤›n›” söyleyen Ertosun,
“Mahkumlar cezaevinde mahkeme kurmufl, karar
veriyor. Sorgulamalar videoya çekilip d›flar›
gönderiliyor” dedi.

TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu ise,
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde yapt›¤›
incelemeler sonunda 10 kiflinin ölümüyle sonuçlanan
operasyonun yap›lma gerekçesi olarak gösterilen
‘‘tünel kaz›ld›¤›’’ iddialar›n› inand›r›c› bulmad›.
Tünelin, d›flar›ya do¤ru aç›lmad›¤›na iflaret eden
komisyon üyeleri, böyle bir tünelden d›flar›ya
ç›k›lamayaca¤› saptamas›nda bulundular. Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’nde say›m vermeme eyleminin
olaylardan 1 ay önce bafllad›¤›n› bildiren alt komisyon
üyeleri, olaylardan 2 gün önce cezaevi müdürünün
izne ayr›lmas›n› ve hâlâ görevine dönmemesini
‘‘kuflkulu’’ buldular.

Alt Komisyon üyeleri Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’ndeki yaral›lar›n yan›s›ra olayda
yaraland›ktan sonra baflka cezaevlerine gönderilen
tutuklu ve hükümlüler ile de görüfltü. Ancak
komisyonun bu konudaki çal›flmalar› da 1999 y›l›
içinde tamamlanamad›. 

f) Adli T›p

‹flkencenin önlenmesi ve faillerinin bulunmas›nda
önemli bir rol oynayan Adli T›p Raporlar›n›n

haz›rlanmas› aflamas›nda hekimler üzerindeki bask›lar
1999 y›l›nda da sürdü. Türkiye genelinde Adli T›p
Uzman› yetersizli¤i sorununun çözümüne yönelik
olarak herhangi bir ad›m›n at›lmad›¤› bu dönemde
hekimlerin ba¤›ms›z olarak çal›flabilece¤i özerk bir
yap› oluflturulmas› yönünde de bir geliflme
sa¤lanmad›. 

Türk Tabipleri Birli¤i Baflkan› Füsun Sayek, fiubat
ay›nda yapt›¤› aç›klamada, daha çok yasal
düzenlemelerdeki boflluklar nedeniyle Türkiye’de adli
raporlar›n di¤er ülkelerden farkl› verildi¤ine dikkat
çekti. Sayek, adli raporlar›n hekimin ba¤›ms›z oldu¤u
mekanlarda haz›rlanmas› gerekti¤ini vurgulad›.

fiubat ay› bafllar›nda Avrupa Konseyi taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, gözalt›nda iflkence ve kötü
muamelenin önüne geçilebilmesi için otopsi
kurallar›n›n üye ülkelerle uyumlu hale getirilmesi
istendi. Bakanlar Komitesi taraf›ndan kabul edilen
metinde, otopsinin nerede ve ne flekilde yap›laca¤›
ayr›nt›l› biçimde yeral›rken, üye ülkelerin, bu
kurallar›n iflleyiflini gözetlemek için kendi içlerinde
denetim mekanizmalar› kurmas› öngörüldü. Ancak
Türkiye’de Adli T›p Kurumu’nda uluslararas›
standartlara uygun düzenlemeler yap›lmas› bir yana
zaten az say›da olan Adli T›p hekimleri üzerindeki
bask›lar daha da artt›. 

Cumhur Akp›nar

Adli T›p Kurumu hekimlerinden ve Ankara Tabip
Odas› (ATO) eski yöneticisi Cumhur Akp›nar, 8 Ocak
günü Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Zeki
Rüzgar’›n gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan Rüzgar’›n
telefon defterinde ad› bulundu¤u gerekçesiyle
Ankara’da gözalt›na al›nd›. 

Tutuklu Aileleri ve ‹nsan Haklar› ‹çin Dayan›flma
Yard›mlaflma Derne¤i (T‹YAD) Baflkan› Ayfle Betül
Göko¤lu ve Ali Ercan Göko¤lu ile birlikte gözalt›na
al›nan Akp›nar, 13 Ocak günü ç›kar›ld›¤› Ankara
DGM taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest
b›rak›ld›. Hakk›nda “Adli tabiplik raporlar› yoluyla
örgüte yard›m etti¤i” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca dava aç›lan Akp›nar, Ankara DGM
Savc›s›’n›n itiraz› üzerine 15 Ocak günü tekrar
gözalt›na al›narak tutukland›. Akp›nar, önce Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’ne ard›ndan da K›rflehir
Cezaevi’ne gönderildi. 

ATO taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Adli T›p
Kurumu hekimlerinden Cumhur Akp›nar,
mesle¤indeki dürüstlü¤ü ile tan›nan bir
meslektafl›m›zd›r. Akp›nar’›n meslek faaliyetindeki
performas›n›n baz› kifli ve kurumlar› rahats›z etti¤i
aç›kt›r. DGM Savc›l›¤›n›n bu uygulamas›, mesle¤ini
uygulamaktan baflka kayg›s› olmayan tüm hekimlere
yönelik bir gözda¤› olarak görülmelidir. Hekimler
bask› nereden gelirse gelsin, haz›rlad›klar› raporlara,
hekimlik yeminini unutmadan imza atmaya devam
edeceklerdir.” denildi. 
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Ankara DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, flubat ay›
bafl›nda Ankara Adli T›p Kurumu doktoru Cumhur
Akp›nar ve avukat Zeki Rüzgar’›n da aralar›nda
bulundu¤u 4 san›k hakk›nda, “anayasal düzeni silahl›
mücadele ile yayarak Marksist-Leninist ilkeler
do¤rultusunda bir düzen kurmak isteyen DHKP-C
mensubu olduklar› ve bu örgüte yard›m ettikleri”
iddias›yla 4 y›l 6’flar ay ile 22 y›l 6’flar ay aras›nda
hapis cezas› istemiyle dava açt›. 

4 Mart günü Ankara 1 No’lu DGM’de bafllayan
davan›n ilk duruflmas›nda, Mahkeme Baflkan› Orhan
Karadeniz ile asker üye Erman Baflol, DHKP-C adl›
yasad›fl› örgütün “ölüm listesinde” bulunduklar›n›
iddia ederek “suçtan zarar görmüfl kifliler” s›fat›yla
davadan çekilmek istediler. Karadeniz ve Baflol’un
yerine Tanju Güvendiren ve Süreyya Gönül getirildi.
Yeni üyelerden Süreyya Gönül’ün de ayn› gerekçeyle
davadan çekilmek istedi¤ini belirtmesi üzerine
durumu inceleyen Ankara 2 Nolu DGM, Mahkeme
Baflkan› Orhan Karadeniz ve di¤er iki yedek üyenin
davadan çekilme taleplerini kabul etmedi. Bunun
üzerine yeniden Orhan Karadeniz baflkanl›¤›nda
bafllayan duruflmada, müdahil avukatlar davadan
çekilerek tavr›n› belirtmifl bir heyetle adil yarg›lama
yap›lamayaca¤›n› ifade ederek “reddi hakim”
talebinde bulundular. Mahkeme avukatlar›n bu
talebini kabul etmedi. 

Davan›n 5 Mart günü yap›lan duruflmas›nda savunma
yapan Rüzgar, DGM Savc›s› Nuh Mete Yüksel ve
Ankara TEM’e ba¤l› polislerin kendisine kurdu¤u bir
komplo sonucu tutukland›¤›n› belirtti. Duruflmada,
Ayfle Betül Göko¤lu, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
belirterek, yaflad›klar›n› anlatt›.

Gözlerinin ba¤lanarak banyo gibi bir yere
götürüldü¤ünü belirten Göko¤lu, polislerin soyunma
talebine karfl›l›k vermeyince de 3-4 polisin üzerine
do¤ru atlayarak zorla üzerini soydu¤unu ve tazyikli su
s›kt›klar›n› anlatt›. Polislerin tecavüz etmekle tehdit
etti¤ini, fenalafl›nca da bayan bir polisin kendisini
giydirerek hücreye götürdü¤ünü belirten Göko¤lu,
kendisine iflkence yapan polisleri göz ba¤›n›n aç›lmas›
ile gördü¤ünü söyledi. Göko¤lu, “Bu iflkenceciler
dünkü duruflmada salondayd›. Bugün de duruflma
kap›s›n›n arkas›nda bekliyorlar. Bunlar› teflhis
edebilirim. Bu sözlerimin bir suç duyurusu olarak
kabul edilmesini istiyorum” dedi. Avukatlar›n da
müdahalesiyle bu sözlerin tutana¤a geçmesi sa¤land›. 

Duruflman›n ö¤leden sonraki bölümünde savunmas›n›
yapan Akp›nar, “Hiçbir terör örgütü ve yasad›fl› örgüt
sempatizan› ve üyesi de¤ilim. Cumhuriyet’in temel
ilkelerine inanan bir insan illegal bir örgütün
sempatizan› olamaz” dedi. Mahkeme heyeti,
Akp›nar’›n tahliyesine, di¤er san›klar›n tutukluluk
hallerinin devam›na karar vererek, duruflmay› erteledi. 

Akp›nar’›n yarg›land›¤› dava, 30 Aral›k günü
sonuçland›. Duruflmada, tümü tutuksuz olan Cumhur

Akp›nar, Zeki Rüzgar, Ayfle Betül Göko¤lu ve Ali
Ercan Göko¤lu suçsuz olduklar›n› belirterek,
beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme, Zeki
Rüzgar, Ayfle Betül Göko¤lu ve Ali Ercan Göko¤lu’nu,
“yasad›fl› silahl› çetenin sair efrad› olmak suçu sabit
görüldü¤ünden” 15’er y›l a¤›r hapis cezas›na çarpt›rd›.
Akp›nar hakk›nda beraat karar› verildi¤ini bildiren
Mahkeme Baflkan›, ceza verilen 3 kiflinin yurtd›fl›na
ç›k›fllar›n›n da yasakland›¤›n› kaydetti. 

Nur Birgen

‹flkence izlerine karfl›n sa¤lam raporu veren Adli T›p
Kurumu 3. ‹htisas Dairesi Baflkan› Dr. Nur Birgen1 ise
TTB’nin 6 ay meslekten men cezas›na karfl›n Adalet
Bakanl›¤›’n›n tasarrufu nedeniyle görevinden
al›nmad›. Birgen hakk›nda, “Beyo¤lu Adli T›p
Kurumu’nda görevli oldu¤u s›rada, 13 Temmuz 1995
tarihinde gözalt›na al›nan ve 5 gün gözalt›nda tutulan
Mahir Karaçam, Bülent Güzel, Bar›fl Arslan, Gülsare
Akkufl, Fikret Korkmaz, Tekin ‹me ve Aflur Tavflan’a
vücutlar›ndaki belirgin darp izlerine karfl›n sa¤lam
raporu verdi¤i” gerekçesiyle aç›lan davaya 15 Ocak
günü Beyo¤lu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Duruflmada, müdahil avukat Metin Narin, Nur
Birgen’in 1 Haziran 1998 tarihinde Türk Tabipleri
Birli¤i taraf›ndan 6 ay süreyle meslekten men
edildi¤ine ancak bu karar›n uygulanmad›¤›na iliflkin
bir dilekçeyi mahkemeye sundu.

Bu arada Adalet Bakanl›¤› ise Birgen hakk›nda TTB
taraf›ndan verilen 6 ay meslekten men cezas›n›n
uygulanmayaca¤›n› ileri sürdü. Adalet Bakanl›¤›
karar›n uygulanmamas›na gerekçe olarak, Birgen’in
Adli T›p Kurumunda memur olarak görev yapmas›n›
gösterdi. TTB Genel Sekreteri Erifl Bilalo¤lu ise, Adalet
Bakanl›¤› ve Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›’n›n TTB
Kanunu’nu yanl›fl yorumlad›klar›n› belirterek,
“Meslekten men cezas›yla Birgen’in devlet
memurlu¤undan ç›kart›lmas› istenmiyor. Ancak,
TTB’nin ald›¤› kararla birlikte, Birgen’in aktif biçimde
mesle¤ini icra edemeyece¤i geri görevlerde
çal›flt›r›lmas› gerekiyor” dedi. 

Davan›n 5 Temmuz günü yap›lan duruflmas›nda tan›k
olarak dinlenen Beyo¤lu Adli Tabipli¤inde görevli
memurlar Sinan A¤ca ve Erol Tetik, tabipli¤e
getirilenlere kontrol edilmeden rapor verildi¤ini
söylediler. A¤ca, olay günü gelenlerden ikisi hariç
di¤erlerinin, vücutlar›nda darp izi bulunmad›¤›
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1 Nur Birgen’in görevden al›nmas› için 21 A¤ustos 1998 tarihinde
Adli T›p Kurumu’na dilekçe veren Dr. Cem Cemal ‹flyapan hakk›nda
“Nur Birgen’e görevi nedeniyle hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 482.
ve 273. maddeleri uyar›nca 4 y›la kadar hapis cezas› istemi ile dava
aç›ld›. Dava, 9 Haziran günü Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllayan dava, 99 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Dr. Cem Cemal ‹flyapan ile birlikte dilekçe veren Avukat Metin Narin,
hakk›nda da Birgen’e hakaretten dava aç›lmas› için Adalet
Bakanl›¤›’na gönderilen yaz›ya yan›t eylül ay›nda geldi. Adalet
Bakanl›¤›, Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›’na Narin hakk›nda dava
aç›labilme iznini verdi. 



gerekçesiyle muayene edilmedi¤ini söyledi. Avukat
Metin Narin de, Nur Birgen’in söz konusu kiflilere
üzerlerinde kan izi olmas›na karfl›n sa¤lam raporu
verdi¤ini belirterek “Sa¤lam raporu ald›ktan bir gün
sonra DGM Adli Tabipli¤inden toplam 17 gün rapor
ald›lar. Nur Birgen kas›tl› olarak onlara sa¤lam raporu
verdi. Bu nedenle görevi ihmalden de¤il, suistimalden
yarg›lanmal›d›r” dedi.

Bu arada ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan Adalet
Bakanl›¤› ve Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›’na temmuz
ay› içinde gönderilen mektupta, Birgen’e TTB
taraf›ndan verilen 6 ay meslekten men cezas›n›n bir
an önce uygulanmas›, cezay› uygulamayanlar
hakk›nda ise idari soruflturma bafllat›lmas› istendi.
Mektupta, “Dr. Nur Birgen’in hala 3. ‹htisas
Dairesi’nin bafl›nda bulunmas› meslek onurumuzu
zedelemektedir” ifadesine yer verdi. 

Birgen, Meclis taraf›ndan kabul edilen ve 28 A¤ustos
günü yürürlü¤e giren “memur sicil aff›” ile iflkenceyi
gizledi¤i için kendisine verilen 6 ay meslekten men
cezas›ndan kurtuldu. 

Birgen’in iflkenceyi gizledi¤i gerekçesiyle yarg›land›¤›
dava ise 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Eda Güven

Yarg›tay 4. Ceza Dairesi, Ayd›n’›n ‹ncirliova Sa¤l›k
Oca¤› doktoru Dr. Eda Güven hakk›nda gözalt›na
al›nan 3 kifliye “iflkence yap›ld›¤›” fleklinde rapor
vererek, “görevini kötüye kulland›¤›” gerekçesiyle
yarg›land›¤› davan›n ilk duruflmas›nda “derhal
beraatine” hükmeden ‹ncirliova Sulh Ceza Mahkemesi
karar›n› onad›. 

Yerel Mahkeme’nin beraat karar›n› temyiz eden
‹ncirliova Cumhuriyet Savc›s›’n›n istemini

de¤erlendiren Yarg›tay 4. Ceza Dairesi, may›s ay›
içinde Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
tebli¤namesine uygun olarak temyiz istemlerini
esastan reddederek, yerel mahkemenin beraate iliflkin
karar›n› hukuka ve yasaya uygun bularak oybirli¤i ile
onad›. 

Nevin Semerci

Çorum’un O¤uzlar ilçesinde, h›rs›zl›k yapt›¤›
iddias›yla gözalt›na al›nan Mustafa Bak›rc› adl› kiflide
‘darp izine rastland›¤› ve k›r›k flüphesi’ tan›s› ile rapor
veren sa¤l›k oca¤› doktoru Nevin Semerci hakk›nda,
“gerçek d›fl› rapor vermek ve adli görevi ihmal”
iddias›yla 3 y›la kadar hapis istemi ile aç›lan dava 12
May›s günü O¤uzlar Asliye Ceza Mahkemesi’nde
bafllad›. 

19 Mart günü, gözalt›na al›nan Mustafa Bak›rc› (23)
adl› kifli polisler taraf›ndan götürüldü¤ü sa¤l›k
oca¤›nda Nevin Semerci taraf›ndan muayene edildi.
Dr. Semerci, muayene sonucunda haz›rlad›¤› raporda,
“Künt travmaya (vurma ve çarpma) ba¤l› kolda, yüzde
ve s›rtta 4-5 santimetre çaplar›nda ekimoz (morart›lar),
çenede, sa¤ kulak kepçesinde, sol diz alt›nda ekimoz
mevcuttur. Hayati tehlikesi yoktur. Geçici hekim
raporudur. Ancak kürek kemi¤inde ve üst çenede
çatlak ve k›r›k olabilir” bulgular›na yer verdi ve
Mustafa Bak›rc›’y› kesin rapor verilmesi için Çorum
Devlet Hastanesi’ne sevketti. Burada yap›lan
muayenede ise Bak›rc›’da, k›r›klara rastlanmad›.
Çorum Devlet Hastanesi’nde düzenlenen raporda, bu
durum “fracture ya da acil pataloji saptanamad›”
biçiminde ifade edildi. Dr. Nevin Semerci hakk›ndaki
iddianameyi haz›rlayan savc›n›n ise t›bbi bir terim
olan “fracture” sözcü¤ünü yanl›fll›kla “faktör” olarak
alg›lad›¤› ve bunu “gerçek d›fl› rapor haz›rlanmas›”
biçiminde yorumlad›¤› belirtildi. ‹ddianamede ayr›ca,
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4 Aral›k günü Diyarbak›r Barosu, Diyarbak›r Tabip Odas› ve T‹HV Diyarbak›r Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen “‹flkence
Karfl›s›nda Hekimlerin ve Hukukçular›n Sorumlulu¤u” konulu panelde özetle flu sonuçlara var›ld›:
*‹flkenceyi önlemek ve faillerini adalet önüne ç›karmak, en baflta devletin görevidir. Bu yükümlülük, iç hukukumuzun bir
gere¤i oldu¤u gibi, taraf oldu¤umuz uluslararas› sözleflmelerin de bir gere¤idir. Tüm insanl›¤a karfl› ifllenmifl say›lan bu
insanl›k d›fl› suça karfl›, kesin tutum almak, insan yaflam› ve savunma hakk› ile ilgili iki mesle¤in mensuplar› olan biz hekim ve
hukukçular›n mesleki etik de¤erlerinin de gere¤idir.
*Y›lard›r iflkenceyi di¤er insanl›k d›fl› uygulamalar›n önlenmesi gerekçesiyle birçok yasal düzenleme yoluna gidilmifl, ancak
uygulamada yap›lan de¤ifliklikler amac›na uygun ve gere¤i gibi yaflama geçirilmemifltir. Ceza Muhakemeleri Usul Yasas›nda
yap›lan ve zanl› haklar›n›n korunmas›nda ciddi birtak›m de¤ifliklikler öngören düzenlemeler uygulamada, iflkence faillerini
koruyan, neredeyse iflkence ma¤durlar›n›n aleyhine bir mekanizmaya dönüflmüfltür. ‹flkence, zanl›lar›n kovuflturulmas›nda
temel bir sorgulama yöntemi ve ikrar elde etme arac› olarak yayg›n bir uygulamad›r. ‹flkence, daha çok devlet aleyhine
ifllenen suçlar›n soruflturulmas› s›ras›nda yak›nma konusu yap›ld›¤›ndan, 3842 say›l› yasa ile, baflta müdafiinin ifade s›ras›nda
haz›r bulunmas› olmak üzere, genel suçlardan farkl› olarak birçok konuda getirilen ayr›mc› ve iflkenceyi teflvik edici hüküm
yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
*Gözalt› süreçlerinde yap›lan sa¤l›k kontrolü sonucunda düzenlenen Adli T›p raporlar›, iflkencenin önlenmesinde ve iflkence
faillerinin kovuflturulmas›nda önemeli bir delil niteli¤indedir. Uygulamada iflkence bulgular›n›n kay›tlara geçirilmemesi için
hekimlere çeflitli flekillerde bask› yap›lmakta, gerçek d›fl› raporlar düzenlenmektedir. Ülke genelinde mevcut Adli T›p uzman›
yetersizli¤i nedeniyle fiilen bu görevi adli t›p konusunda uzman olmayan pratisyen hekimler yerine getirmektedir. Ayn›
zamanda, bir devlet memuru olan hekimler, ço¤u kez görevlerini gere¤i gibi yerine getirememektedir. Adli t›p uzman› say›s›
artt›r›lmal›, her türlü bask›ya karfl› özerk olabilecekleri bir statüye kavuflturulmal›d›r.
*Genel olarak insan haklar›n›n tüm alanlar›nda, özellikle de iflkence yasa¤› ihlalinin önlenmesinde, iflkence ma¤durlar›na
hukuki ve tedavi hizmetlerinde, insan haklar› örgütü ve savunucular›n›n rolü son derece önemlidir. ‹nsan haklar› örgütleri ve
savunucular›na yönelik bask›lara son verilmelidir. 



rapora ‘künt travman›n’ ne zaman ve hangi nedenle
olufltu¤unun yaz›lmamas› da “gerçek d›fl› rapor
düzenlemeye” gerekçe gösterildi. 

25 May›s günü yap›lan karar duruflmas›nda,
Dr.Semerci’nin beraatine karar verildi. 

TTB Yüksek Onur Kurulu, may›s ay› içinde 13 hekime
“hasta haklar›n› ihlal ettikleri” gerekçesiyle 15 günle 6
ay de¤iflen sürelerde meslekten men cezas› verdi. Bu
hekimlerden Dr. Kemal Mintafl, Dr. Mustafa Özgür,
Dr. Zekeriya Gür, Dr. Do¤an Mermi, Dr. Halil fiaflt›m
ve Dr. Y›lmaz T›rpan, “gerçe¤e ayk›r› rapor
düzenledikleri, iflkence izlerinin gizlenmesine
yard›mc› olduklar›, adli muayeneyi güvenlik
görevlilerinin yan›nda yapt›klar›” için birer ay
meslekten men edildiler.  

g) Dinleme ve ‹zleme Uygulamalar›

TBMM Genel Kurulu’nda 29 Temmuz günü kabul
edilerek 30 Temmuz günü de Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Ç›kar Amaçl› Suç
Örgütleriyle Mücadele Yasas›” ile gizli ses ve görüntü
kayd›n›n yap›lmas›na olanak sa¤land›. “Bilgisayarlar›n
da izlenmesi”nin de hükme ba¤land›¤› yasada
dinleme için flu hüküm öngörüldü: 

“Kanunda öngörülen suçlar› iflleme veya bunlara
ifltirak yahut iflledikten sonra faillere her ne surette
olursa olsun yard›m veya arac›l›k veya yatakl›k etme
kuflkusu alt›nda bulunan kimselerin kulland›klar›
telefon, faks ve bilgisayar gibi kablolu, kablosuz veya
di¤er elektromanyetik sistemlerle al›nan veya iletilen
sinyalleri, yaz›lar›, resimleri, görüntü veya sesleri ve
di¤er nitelikteki bilgiler dinlenebilir.” 

Yasada, dinlemeye veya kay›tlar›n incelenmesine,
hakimin en çok üç ay için karar verme yetkisinin
bulundu¤u belirtilerek, bu sürenin üçer aydan fazla
olmamak üzere en çok iki defa art›r›labilmesi
öngörüldü. Yasada ayr›ca, ç›kar amaçl› suçlar
kapsam›na giren suçlar›n soruflturmas›nda, suç
ifllediklerinden kuflku duyulanlar›n ikametgahlar›n›n,
iflyerlerinin ve kamuya aç›k yerlerdeki faaliyetlerinin
izlenebilmesine, ses ve görüntü kayd› yap›lmas›na ve
kamu görevlilerinin “gizli görevli” olarak
kullan›lmas›na olanak tan›nd›. Gizli görevli,
gerekti¤inde örgüt içine s›zarak gözetlemek, izlemek,
örgüte iliflkin her türlü araflt›rmada bulunmakla
yükümlü olacak, görevlendirildi¤i örgütün iflledi¤i
suçlardan sorumlu tutulmayacak ve kimli¤i sakl›
tutulacak. 

1999 y›l›nda uluslararas› normlara ayk›r› telefon
dinleme kararlar› al›nd›. Örne¤in Diyarbak›r Emniyet
Müdürlü¤ü’nün baflvurusu üzerine Diyarbak›r DGM
kas›m ay› içinde PKK lideri Abdullah Öcalan’›n
avukat› Kenan Sidar’›n ev, iflyeri ve cep telefonlar›n›n
dinlenmesi karar› verdi. Karara tepki gösteren Kenan
Sidar, “Eskiden beri Avrupa sözleflmelerine
uyulmuyor. Bu kararla bir anlamda vekil-müvekkil

aras›ndaki iliflki deflifre edilecektir. Hakk›mda
ç›kar›lan bu rahats›z edici karar›n bir an önce geri
al›nmas›n› istiyorum.” dedi. 

1999 y›l›nda Türk hukuk sistemindeki yasal
düzenlemelere dayanmadan gerçeklefllefltirilen bir dizi
telefon dinleme olay› ortaya ç›kt›. ‹stanbul Narkotik
fiube eski Müdürü Ferruh Tankufl’un nisan ay›nda
Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican’›n o¤lu Murat
Bilican’›n telefon kay›tlar›ndan bahsederek, “Murat
Bilican, devletin cep telefonunu kullan›p 2.5 milyarl›k
faturay› da yine devlete ödetiyor” aç›klamalar›n›n
ard›ndan aç›lan soruflturma çerçevesinde Murat
Bilican’›n kulland›¤› telefon kay›tlar›n›n Ankara
Emniyet Müdürlü¤ü ‹stihbarat fiubesi görevlileri
taraf›ndan incelendi¤i ve ayr›nt›l› konuflma
dökümlerinin al›nd›¤›n› belirlendi. Bu arada belgelerin
kamuoyuna yans›mas›nda Fethullah Gülen raporunu
haz›rlayan Ankara Emniyeti’nin “Fethullahç› çevreler”
taraf›ndan y›prat›lmak istenmesinden kaynakland›¤›
iddia edildi. 

May›s ay› bafl›nda usulsüz olarak telefon dökümleri
ald›¤› belirlenen Ankara Emniyet Müdürlü¤ü ‹stihbarat
fiube’den sorumlu Müdür Yard›mc›s› Osman Ak,
‹stihbarat fiube Müdürü Ersan Dalman ve Zafer Aktafl
görevden al›narak, istihbarat d›fl› görevlere atand›.
Olayla ilgili olarak ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan 31
May›s günü soruflturma açt›rd›. 

‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n talimat›yla, ‹çiflleri
Bakanl›¤› Mülkiye Büflmüfettiflleri taraf›ndan May›s
ay›nda haz›rlanan raporda, Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nün sekizinci kat›nda oluflturulan dinleme
merkezinde May›s 1998-May›s 1999 tarihleri aras›nda
963 kiflinin sadece telefon dökümlerinin al›nmad›¤›
ayn› zamanda yasad›fl› olarak telefonla›n›n dinlendi¤i
bildirildi. 

Raporda, Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k,
Genelkurmay Baflkanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Milli Güvenlik Kurulu, bakanlar, milletvekilleri,
gazeteciler, belediye baflkanlar›, büyük holding
patronlar›, Emniyet Genel Müdürü, ‹stanbul Emniyet
Müdürü, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire
Baflkanl›¤›’n›n telefonlar›n›n savc› ve hakim karar›
olmaks›z›n kanunsuz olarak dinlendi¤i kaydedildi.

Üç telefon dinleme sistemi ile dinlendi¤i tespit edilen
toplam 1160 telefon numaras›yla 1997, 1998 ve 1999
y›llar›nda dinlenmesi için mahkeme karar› al›nm›fl
olan ve belirlenen listede mevcut telefon
numaralar›n›n ‹stihbarat Daire Baflkanl›¤›’n›n üç
görevlisi taraf›ndan bilgisayar ortam›nda
karfl›laflt›r›lmas› sonucunda; mahkeme karar›
al›nmad›¤› halde dinlenen telefon say›s›n›n 86’s›
çeflitli partilere, derneklere, sendikalara, flirketlere,
gazetelere ait oldu¤u, 36’s› ankesörlü telefon oldu¤u,
üçü isim ve adresi tespit edilemeyen, 835’i de gerçek
kiflilere ait olmak üzere toplam 963 oldu¤u belirlendi. 

Raporda, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’a
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ba¤l› olarak çal›flan Ankara Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Osman Ak, ‹stihbarat fiube Müdürü Ersan Dalman,
‹stihbarat Müdür Yard›mc›s› Zafer Aktafl’›n bafl›n›
çekti¤i bir grup polisin dinleme yapt›klar›n›n
belirlendi¤i belirtildi. 

Aç›lan soruflturma çerçevesinde haziran ay› bafllar›nda
Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Emniyet Genel
Müdür Yard›mc›s› Halil Tu¤, Ankara Emniyet Müdür
Yard›mc› Vekili Osman Ak, Emniyet Genel Müdürlü¤ü
‹stihbarat Daire Baflkan› Sabri Uzun, Ankara Terörle
Mücadele fiube Müdürü Ersan Dalman, Ankara
Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdür Yard›mc›s›
Zafer Aktafl, Ankara ‹stihbarat fiubesi’nde Komiser
Yard›mc›s› Dündar Özbayrak, ile Yavuz Sa¤d›ç, Tolga
Y›lmaz adl› komiserler ile Salih Aydemir, Elif
fiahmeto¤lu adl› polis memurlar› görevden al›nd›.

Temmuz ay› içinde de soruflturmay› yürüten
müfettifllerin haz›rlad›klar› raporlar do¤rultusunda
aralar›nda Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican’›n
da oldu¤u 44 görevli hakk›nda soruflturma bafllat›ld›.

Dan›fltay 2. Dairesi, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan eylül
ay› içinde 38 emniyet görevlisi hakk›nda gönderilen
soruflturma dosyas›n› 19 Ekim günü karara ba¤lad›.
Dan›fltay aralar›nda Ankara Emniyet eski Müdürü
Cevdet Saral’›n da bulundu¤u 38 emniyet görevlisinin
TCY’nin “görevi ihmal” ve “görevi kötüye kullanma”
suçlar›ndan yarg›lanmalar›na karar verdi. Dan›fltay, 25
Ekim günü de görevlerini ihmal ettikleri gerekçesi ile
Emniyet eski Genel Müdürü Necati Bilican ile
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu eski Baflkan›
Halit Karabulut’un TCY’nin 230. maddesine göre
yarg›lanmalar›na karar verdi.

Telefon izleme kay›tlar›n› içeren dosyalar›
bilgisayardan sildikleri, izleme dökümlerinin
fotokopilerini çekip flube d›fl›na ç›kartt›klar› ve
bilgisayarda yüklü gizli bilgileri yedekleyerek özel
arflivlerine ald›klar› iddias›yla ‘görevlerini kötüye
kullanmak’ iddias›yla Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde Osman Ak, Ersan Dalman ve Zafer
Aktafl’›n yarg›land›¤› dava, , 6 Aral›k günü sonuçland›.
Mahkeme, üçüncü duruflmada verdi¤i kararda,
Osman Ak ve Ersan Dalman’› delil yetersizli¤inden
beraat ettirdi. Tan›k ifadelerini ‘varsay›m’ olarak
niteleyen mahkeme, Zafer Aktafl’› alt› ay hapse
mahkûm etti. Ancak Aktafl’›n cezas›, önce 1/6
oran›nda indirildi, sonra paraya çevrildi ve ertelendi. 

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan 1998- 1999
y›llar› aras›nda telefon dökümleri izlenen ve telefon
konuflmalar› dinlenen kiflilerden baz›lar› flunlar:

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi üyeleri Yusuf Kenan Do¤an,
Muhittin M›hçak, Ahmet Köksal

Baflbakanl›k, MGK, Cumhurbaflkanl›¤›, DTP telefonlar› 

Hüsamettin Özkan (Baflbakan Yard›mc›s›)
Salih Y›ld›r›m (Devlet Bakan›)
Hikmet Ulu¤bay (Milli E¤itim Bakan›)

Metin Bostanc›o¤lu (Milli E¤itim Bakan›)
Zekeriya Temizel (Maliye Bakan›)
Ersin Tarano¤lu (Orman Bakan›)
Metin Gürdere (Devlet Bakan›)
R›fat Serdaro¤lu (Devlet Bakan›)
Ifl›n Çelebi (Devlet Bakan›)
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Özel Kalem
Murat Baflesgio¤lu (ANAP), 
Tevfik Diker (ANAP), 
‹rfan Köksalan (ANAP), 
fiinasi Alt›ner (ANAP), 
Enis Sülün (ANAP), 
Ahmet Derin (FP), 
Saffet Ar›kan Bedük (DYP), 
Ali Uyar (ANAP), 
Ahmet ‹yimaya (DYP), 
Osman Çilsal (DYP), 
Ahmet Derin (FP), 
Fikri Sa¤lar (CHP), 
Mustafa Bayram (FP), 
Mehmet Sa¤lam (DYP), 
Sedat Bucak (DYP), 
Ataullah Hamidi (ANAP), 
Önder K›rl› (CHP), 
Tekin Enerem (DYP)
Ali Haydar Veziro¤lu (Bar›fl Partisi Genel Baflkan›) 
Tuncay Özkan (Kanal D Genel Yay›n Yönetmeni)
Bedri Baykam (CHP PM eski üyesi-ressam)

Çankaya Belediyesi eski Baflkan› Do¤an Tafldelen’in
telefonlar›n›n yan›s›ra Efli ‹lksen Tafldelen, o¤lu Alper
Tafldelen, annesi Ane Tafldelen, k›zkardefli Gülsen
Tafldelen, erkek kardeflleri Ali Ekber Tafldelen, Ahmet
Tafldelen

Emin Çölaflan (gazeteci)
Mine K›r›kkanat (gazeteci)
Koray Düzgören (gazeteci)

Öte yandan benzer bir dinleme olay› da ‹stanbul’da
ortaya ç›kt›. Ankara’da süren soruflturman›n bir aya¤›
da may›s ay› içinde ‹stanbul’a kayd›r›ld›. Bu
çerçevede yasad›fl› yollardan, aralar›nda
milletvekilleri, ifladamlar› ve sanatç›lar›n da
bulundu¤u ünlü kiflilerin telefonlar›n› dinledikleri ve
kayda ald›klar› iddias›yla Senkron TV’nin sahibi
Levent Alt›nay gözalt›na al›nd›. 

Emniyet’te günlerce sorgulanan Alt›nay ve
adamlar›n›n ifadeleri do¤rultusunda sanatç› Sibel Can,
10 May›s günü gözalt›na al›nd›. Can, eski efli Hakan
Ural’la Ural’›n babas› Selçuk Ural’›n bir televizyon
kanal›nda yay›nlanan telefon görüflmelerini içeren
kasetle ilgili sorguland›. 

Alt›nay’›n Dolmabahçe Turizm A.fi. sahibi, KENT
TV’de ortak oldu¤u ifladam› Mustafa Süzer taraf›ndan
Dolmabahçe’deki “Gökkafes” inflaat›yla ilgili yaz›lar›
nedeniyle Perihan Ma¤den ve Oktay Ekinci’yi
dinlettirdi¤i ileri sürüldü. Ancak Süzer, bu iddialar›
yalanlad›. 
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Dinleme skandal›n› organize etti¤i belirlenen Murat
Peker ve Önal Peker 8 May›s günü dinleme yapt›klar›
yerleri polise gösterdiler. San›klar›n yurt d›fl›ndan
getirdikleri özel dinleme cihazlar› ile birçok kifliyi
dinleyerek flantaj amaçl› kaset doldurdu¤u ortaya
ç›kt›. ‹çiflleri eski bakan› Meral Akflener’in bir bas›n
toplant›s›nda aç›klad›¤› Hürriyet Genel Yay›n
Yönetmeni Ertu¤rul Özkök ile dönemin Devlet Bakan›
Günefl Taner’in konuflmalar›n› bu çetenin kaydetti¤i
belirlendi. 

Dinleme çetesinin yurt d›fl›ndan getirdi¤i modern
cihazlar› kullanarak özel programlanm›fl bilgisayarlar
arac›l›¤›yla internete girdikleri buradan da Turkcell ile
Telsim’in kulland›¤› uyduya ç›karak bilgisayar
flifrelerini açt›klar› belirlendi. Bu flekilde uydunun
güvenlik flifresini açan çetenin, istedikleri telefon
numaralar›n› bilgisayar kullanarak uyduya yükledikleri
ve bütün telefon görüflmelerini kaydettikleri ortaya
ç›kt›. 

‹stanbul DGM, may›s ay› içinde Levent Alt›nay’›n
aralar›nda oldu¤u 11 san›k hakk›nda “haberleflme
hürriyetine ayk›r› davranmak” iddias›yla dava açt›. 

‹stanbul 1 No’lu DGM’de 23 Temmuz günü yap›lan
bafllayan davaya, tutuklu yarg›lanan Mehmet Levent
Alt›nay, ‹hsan Peker, Selçuk Y›lmaz, Önal Peker,
Murat Peker, Özgür Kelefl ve Korkmaz De¤irmenci ile
tutuksuz yarg›lanan Emine Gülerman, Volkan
Dalgak›ran, Mehmet Yavuz Denizmen ve Devrim Erin
kat›ld›. Duruflmada ifade veren Mehmet Levent
Alt›nay savunmas›nda, tutuklu Murat Peker’in,
elindeki bir kaseti kendisine ulaflt›rd›¤›n› anlatt›.
Alt›nay, “Kaseti dinledi¤imde haber de¤eri tafl›d›¤›n›
düflündüm, ancak kullanmad›m. Kaseti, elime
geçtikten 1.5 ay sonra yay›nlad›m” dedi. Murat Peker
de, Alt›nay’›n kendisinden, “Perihan Ma¤den ve Sibel
Can hakk›nda bilgi toplamas›n›” istedi¤ini söyledi,
kendisine zaman zaman telefon dinlenmesi için baz›
talepler geldi¤ini, söyledi. Tutuksuz yarg›lanan Emine

Gülerman ise, efliyle ilgili flüpheleri oldu¤unu, bu
nedenle Murat Peker’e baflvurup, “kocas›n›n
izlenmesini” talep etti¤ini söyledi. Peker’in bir süre
sonra, kocas›n›n bir görüflmesine iliflkin haz›rlad›¤›
kasedi kendisine verdi¤ini anlatan Gülerman, bu kaset
karfl›l›¤› Peker’e bin 200 dolar ödedi¤ini kaydetti. 

Mahkeme, Murat Peker ve Önal Peker’in tutukluluk
hallerinin devam›na karar vererek davan›n di¤er
tutuklu san›klar› ‹hsan Peker, Selçuk Y›lmaz, Mehmet
Levent Alt›nay, Özgür Kelefl ve Korkmaz
De¤irmenci’nin tahliyesini kararlaflt›rd›.

12 Ekim günü yap›lan duruflmada, Murat Peker ve
Önal Peker’in tahliyesine karar verildi. Tutuklu san›¤›n
kalmad›¤› dava, 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

1999 y›l›nda telefon dinleme olay›na bir baflka örne¤i
de Anayasa Mahkemesi’nde FP’nin kapat›lma
davas›nda sunulan delil oluflturdu. Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan Mahkeme’ye ek
delil olarak kapat›lan RP’nin son Genel Baflkan›
Necmettin Erbakan’›n 18 Nisan seçimleri öncesinde
FP’li TBMM Baflkanvekili Yasin Hatipo¤lu yapt›¤›
telefon görüflmesinin kaseti sunuldu. Anayasa
Mahkemesi’nde “yasad›fl› dinleme yoluyla elde edilen
bir telefon kayd›n›n delil olarak say›l›p say›lmayaca¤›”
tart›fl›ld›. Ancak dava, 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›. 

Bu arada 1998 y›l›n›n aral›k ay›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Ertu¤rul Özkök, Ankara Temsilcisi Sedat
Ergin ile ANAP’l› eski Ekonomiden sorumlu Devlet
Bakan› Günefl Taner, Yarg›tay üyesi Ahmet Köksal’›n
telefon konuflmalar›n› aç›klayan DYP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Meral Akflener y›l içinde ‘haberleflmenin
gizlili¤ini ve kiflilik haklar›n› çi¤nedi¤i’ gerekçesiyle
Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yarg›land›.
21 Ekim günü sonuçlanan davada, Mahkeme
Akflener’in yasal faizi ile birlikte Hürriyet Gazetesi
Ankara Temsilcisi Sedat Ergin’e 15 milyar lira
tazminat ödemesini kararlaflt›rd›. 
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5.1 KAYBED‹LENLER
1994 y›l›ndan itibaren azalma e¤ilimi gösteren
kaybedilme olaylar›nda 1999 y›l›nda yeniden art›fl
görüldü. Daha önceki y›llarda kaybedilme olaylar›nda
flüpheler kolluk güçleri, kontgerilla üzerine
yöneltilirken, 1999 y›l›ndaki kay›p olaylar›nda
kaybedilen kiflilerin kimlikleri do¤rultusunda dikkatler
daha çok Hizbullah üzerinde yo¤unlaflt›.

1999 y›l›nda kay›plar›n bulunmas› ya da kay›ptan
sorumlu oldu¤u iddia edilen kiflilerin cezaland›r›lmas›
yönünde herhangi bir ad›m at›lmad›. Örne¤in adli bir
olay nedeniyle aranan Murat Y›ld›z adl› kiflinin 23
fiubat 1995 tarihinde ‹zmir Bornova ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’ne teslim olduktan sonra kaybolmas›
nedeniyle Tahir fierbetçi ve fiah ‹smail Öztürk adl›
polisler hakk›nda TCY’nin “görevi ihmal suçuna”
iliflkin 250/1. madddesi uyar›nca aç›lan dava 1999 y›l›

içinde de tamamlanmad›. Gebze 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davan›n 5 May›s günü
yap›lan duruflmas›nda, müdahil avukat› Erhan Pekçe,
“silahla havaya atefl etti¤i” gerekçesiyle aranan Murat
Y›ld›z’›n Bornova’da teslim oldu¤unu iki gün sonra
polis nezaretinde Gebze’ye götürülürken “feribottan
atlad›¤›n›n iddia edildi¤ini ve bir daha kendisinden
haber al›namad›¤›n›” an›msatt›. Pekçe, kendi iste¤iyle
teslim olan birinin intihar etmesinin olanakl›
olmad›¤›n› belirterek keflif yap›lmas›n› istedi. Ancak
bu talebi redddedildi.

Mahkeme, 16 Haziran günü yap›lan duruflmada da,
davada bir geliflme sa¤lanamad›¤›n› belirterek Murat
Y›ld›z’›n annesi Hanife Y›ld›z’dan davadan
vazgeçmesini istedi. 



Y›ld›z’›n avukat› Ercan Pekçe de, mahkeme
heyetinden, tan›klar›n bir an önce dinlenmesini
isteyerek, “Bugüne kadar keflif yap›lmas› için üç kez
talepte bulunduk. San›k polislere soru sormam›z
engellendi. Y›ld›z’›n kelepçeleri çözüldükten sonra
aniden feribottan atlamas› söz konusu de¤il. Atlad›¤›n›
kimse de görmemifl. Y›ld›z’› ‹zmir’den getiren komiser
Tahir fierbetçi ve polis memuru fiah ‹smail Öztürk’ün
harc›rah› yaz›lmam›fl. Ayr›ca Y›ld›z’›n ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde ifadesi yok. Y›ld›z gözalt›nda
öldürüldü. Muhtemelen, fierbetçi ile Öztürk, yanlar›na
baflka birini alarak Murat Y›ld›z’›n yerine koyup,
feribotta kelepçelerini çözmek kayd› ile serbest
b›rakt›lar” diye konufltu.

Bu arada kay›p yak›nlar› ve insan haklar›
savunucular›n›n Hasan Ocak, R›dvan Karakoç ve
Ayflenur fiimflek’in gözalt›na al›nmalar›n›n ard›ndan
cesetlerinin kay›plar mezarl›¤›nda bulunmalar›ndan
sonra ilk kez 27 May›s 1995’te Galatasaray Lisesi’nin
önünde bafllatt›klar› oturma eylemine 1999 y›l›n›n
May›s ay›nda 200. haftas›nda ara verildi. 

1999 Y›l›nda Kaybedilenler

1999 y›l› sonu itibar›yla kendisinden haber
al›namayan kiflilerle ilgili olarak T‹HV’in belirlemeleri
flöyle:

Ahmet Küçükdal

Atatürk Üniversitesi A¤r› E¤itim Fakültesi ö¤rencisi
Ahmet Küçükdal’dan ekim 1998 tarihinden itibaren
haber al›namad›. Uzun süre haber alamad›klar›
Küçükdal’› aramak üzere A¤r›’ya giden yak›nlar›
buradan da herhangi bir sonuç elde edememeleri
üzerine ‹HD ve Mazlum-Der’e baflvurdu.

‹brahim Sar›, Hanifi K›l›ç

Diyarbak›r Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Genel
Sekreteri ‹brahim Sar›, 4 fiubat günü ifl ç›k›fl›nda
kaç›r›ld›. Sar›’n›n arkadafllar› ifl ç›k›fl›nda arabas›na
benzin ald›ktan sonra kendisini bir daha
görmediklerini belirterek, Sar›’n›n arabas›n›n ise ertesi
gün farkl› bir semtte bulundu¤unu aç›klad›. Sar›’n›n
kaybolmas› ile ilgili olarak resmi makamlara yap›lan
baflvurulardan da 1999 y›l› sonu itibar›yla bir sonuç
al›namad›. 

Ayn› üniversitenin hastanesinde temizlik iflçisi olarak
çal›flan Hanifi K›l›ç da ayn› gün kayboldu. K›l›ç ile
ilgili olarak y›l sonu itibar›yla herhangi bir bilgi
al›namad›.

M.Selim Sansarkan

Diyarbak›r’da M. Selim Sansarkan adl› kifliden 23
May›s’tan sonra bir daha haber al›namad›. ‹HD’ye
baflvuran Sansarkan’›n kardefli Hidayet Sansarkan,
k›rtasiyecilik yapan a¤abeyinin 23 May›s günü yan›na
ald›¤› baz› eflyalar› yeni açt›¤› dükkana götürmek
üzere ayr›ld›¤›n›, kendisinden daha sonra haber

alamad›klar›n› bildirdi. 4 Haziran günü Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na baflvurdu¤unu anlatan Sansarkan,
“Savc› bana ‘belki kafas›na esmifl, bir yere gitmifl’
cevab›n› verdi. Bir yere gitmifl olamaz. Çünkü kimli¤i,
pasaportu ve bir miktar paras› dükkandaki masan›n
çekmecesinde duruyor. Savc›l›¤a sonradan iki kez
daha dilekçe ile baflvurdum. Ama hiç bir sonuç
alamad›m” diye konufltu.

Hüseyin Bayburt

Adana Çukurova ‹lahiyat Fakültesi ö¤rencisi Hüseyin
Bayburt adl› kiflinin 21 Haziran günü üniversiteden
evine dönmek üzere yola ç›kt›¤› ve bir daha
kendisinden haber al›namad›¤› bildirildi. Hüseyin
Bayburt’un babas› Mehmet Bayburt yapt›¤›
aç›klamada, Hüseyin Bayburt’un kaybolmadan bir
hafta önce baz› kifliler taraf›ndan izlenildi¤ini bildirdi.
Bayburt, o¤lunun durumu ile ilgili olarak yapt›¤› resmi
baflvurulardan olumlu ya da olumsuz bir yan›t
alamad›¤›n› aç›klad›. Hüseyin Bayburt’un durumu ile
ilgili olarak 1999 y›l› içinde herhangi bir bilgi
al›namad›.

‹smail Eren 

Diyarbak›r’›n Kayap›nar beldesinde 18 Nisan
seçimlerinde FP’den belediye baflkan aday› olan
‹smail Eren’den 12 A¤ustos gününden itibaren bir
daha haber al›namad›. Mazlum-Der’e baflvuran
Avukat S›tk› Zilan yapt›¤› aç›klamada, imaml›k yapan
Eren’den 12 A¤ustos günü akflam namaz›n›n ard›ndan
bir daha haber al›namad›¤›n›, ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü’ne ve Jandarma Komutanl›¤›’na yapt›¤›
baflvurulardan da sonuç al›namad›¤›n› bildirdi.

Ayd›n Esmer

Diyarbak›r’›n Kulp ‹lçesine ba¤l› Karabulak köyünden,
10 Eylül günü gitti¤i Mufl merkeze ba¤l› K›z›la¤aç
köyünden ç›kt›ktan sonra Ayd›n Esmer adl› kifliden bir
daha haber al›namad›. Esmer’in yak›nlar›n›n, Mufl ve
Kulp Cumhuriyet baflsavc›l›klar›na ayr› ayr› yapt›klar›
baflvurular sonuçsuz kald›. Esmer’in a¤abeyi Necat
Esmer 12 Ekim günü ‹HD’ye baflvurdu. Baflvurusunda,
kardeflinin kayboldu¤u bölgede ayn› gün askeri
operasyon oldu¤una dikkat çeken Esmer, “Daha önce
birçok kez gözalt›nda iflkenceden geçirilmiflti” dedi. 

Baflvurusunda, kardeflinin kaybolan kat›r›n› aramak
üzere gitti¤i K›z›la¤aç köyünde korucu Siracettin
Zengin’in evinde 4 gün kald›ktan sonra kendilerini
telefonla arad›¤›n› belirten Necat Esmer, “Telefonda
dönece¤ini söyledi. Ama bir daha geri dönmedi” dedi.
Bunun üzerine amcas›n›n o¤lu Nusret Esmer ile
birlikte K›z›la¤aç köyüne giderek kardeflinin izini
bulmaya çal›flt›klar›n› belirten Esmer flunlar› söyledi: 

“Kardeflimin evinde kald›¤› Siracettin Zengin ile
görüfltük. Siracettin Zengin bize kardeflimin fienyayla
bölgesinden Kulp’a gitmek üzere sabah erkenden
ç›kt›¤›n› söyledi. Zengin, ayn› gün ise askerler ile
birlikte fienyayla bölgesinde operasyona ç›kt›klar›n›
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anlatt›. Zengin’in anlatt›¤›na göre, sabah ç›karken
kardeflime kendi ayakkab›lar›n› vermifl ve operasyon
s›ras›nda arazide bu ayakkab›n›n izlerini bulmufl.” 

Kaybolan kardeflinin 1993 y›l›ndan bu yana defalarca
gözalt›na al›nd›¤›na dikkat çeken Necat Esmer
“Kardeflim bu gözalt›lar s›ras›nda iki defa Diyarbak›r
Emniyet Müdürlü¤ü Çevik Kuvvet Müdürlü¤ü’ne
getirilerek iflkenceden geçirildi. Her iki sefer de
savc›l›kta serbest b›rak›ld›. En son a¤ustos ay›nda
gözalt›na al›nd›. Kulp’tan Diyarbak›r’a götürdüler.
DGM’de serbest b›rak›ld›ktan sonra gördü¤ü
iflkenceden dolay› 10 gün yatakta kald›. ‹yileflince de
K›z›la¤aç köyüne gitti ve bir daha dönmedi.” dedi.

Uluslararas› Af Örgütü, 29 Ekim günü Diyarbak›r’›n
Kulp ilçesinde 5 hafta önce kaybolan ve devlet güçleri
taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤› iddia edilen Ayd›n
Esmer’in ak›betini aç›klamas›n› istedi ve acil eylem
ça¤r›s› yapt›. Af Örgütü, Esmer’in can güvenli¤inden
endifle edildi¤ini de aç›klad›.

Ayd›n Esmer’in Kulp’ta ikamet etti¤ine dikkat çekilen
Af Örgütü, Esmer’in Mufl’un K›z›la¤aç ilçesinden
Kulp’taki evine dönerken kay›plara kar›flt›¤› belirtildi.
Af Örgütü, “Ayd›n Esmer’in ayn› gün bölgede
gerçekleflen askeri operasyonda gözalt›na al›nm›fl
olmas›ndan ya da öldürülmüfl olmas›ndan
endifleleniyoruz” dedi. 

Ayd›n Esmer için yap›lan tüm yasal giriflimlerin
sonuçsuz kald›¤›n› da belirten Af Örgütü, K›z›la¤aç
Jandarma Komutan›’n›n ise, Esmer’in akibetini soran
yak›nlar›n›, “O bir teröristti, o yola gitti. E¤er siz de
terörist iseniz o yoldan gidersiniz” fleklinde tehdit
etti¤ini an›msatt›.

fierif Uprak, Bayram Uprak

Mersin’de kullan›lm›fl beyaz eflya al›m sat›m› yapan
fierif (33) ve Bayram Uprak (28) adl› iki kardeflten 26
Temmuz gününden itibaren haber al›namad›¤›
bildirildi. 4 Ekim günü bir aç›klama yapan avukat.
Hamza Y›lmaz, geliflmeleri flöyle anlatt›: “26 Temmuz
günü saat 11.00 sular›nda uzun boylu, kot pantolonlu,
tiflörtlü ve günefl gözlü¤ü takm›fl bir kifli Uprak
kardefllerin dükkan›na gelerek, kendisinde kullan›lm›fl
beyaz eflya bulundu¤unu ve satmak istedi¤ini
söylemifl. Her iki kardefl de mallara bakmak için
dükkandan ayr›lm›fllar. Belediye binas› önünde bir
tan›d›klar› ile karfl›laflarak, Pozcu taraf›na do¤ru
gittiklerini söylemifller. Bu tarihten sonra iki kardeflten
bir daha haber al›namam›flt›r.” 

Uprak ailesine, Uprak kardefllerin emniyette oldu¤u
ve yak›nda serbest b›rak›laca¤›n›n söylendi¤ini
hat›rlatan Y›lmaz, “Uprak ailesi, bir arac› ile Orhan
Taflanlar’a durumu bildirmifl. Taflanlar da ‹çel Valisi
fienol Engin’i arayarak durumla ilgili bilgi isteyince
Vali Engin, emniyette bir grubun bulundu¤unu, bu
grubu kendilerinin de denetleyemedi¤ini, bu iki
kardeflin de bu grubun elinde oldu¤unu ve Mersin-
Tarsus aras›nda bir yerde tutuldu¤unu ve kurtarmaya
çal›flt›klar›n› söylemifl” diye konufltu. Ancak fierif ve

Bayram Uprak’›n durumu ile ilgili olarak 1999 y›l›
içinde herhangi bir bilgi edinilemedi. 

‹zzet Aksoy, Mehmet Hamdi Yücel, Nilüfer Sanc›,
Gaffur Gökalp

Ad›yaman’›n Gerger ilçesi Belediye Baflkan› ‹zzet
Aksoy ve beraberindeki Mehmet Hamdi Yücel, Gaffur
Gökalp ve Nilüfer Sanc›’dan 10 Ekim gününden
itibaren haber al›namad›¤› bildirildi. Ad›layaman
Valisi Kadir Çal›fl›c› yapt›¤› aç›klamada, Aksoy’un, 10
Ekim’de kendi kulland›¤› belediyeye ait 02 AK 257
plakal› otomobille ilçeden ayr›ld›¤›n› ve otomobilin
ertesi gün Valilik park alan›nda bulundu¤unu söyledi.
Aksoy’un ilçeden ayr›l›rken beraberinde Nilüfer Sanc›,
Mehmet Yücel ve Gaffur Gökalp isimli 3 kiflinin daha
bulundu¤unun belirlendi¤ini kaydeden Çal›fl›c›,
“Baflkan ve beraberindekilerden flu ana kadar hiçbir
bilgi elde edilemedi. Yap›lan çal›flmalardan sonuç
al›namad›” dedi. Aksoy, Yücel, Sanc› ve Gökalp’ten
1999 y›l› sonu itibar›yla herhangi bir bilgi al›namad›.

Ömer Ç›nar

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bir aç›klama yapan Serdar
Ç›nar, kardefli Ömer Ç›nar’dan 17 Kas›m gününden
beri haber al›namad›¤›n› bildirdi. Kapat›lan DEP’in
Siirt merkez ilçe örgütü eski baflkan› olan Ömer
Ç›nar’›n durumu ile ilgili olarak 1999 y›l› sonu
itibar›yla bilgi edinilemedi.

Mehmet Sümbül 

Tefeci Nesim Malki’nin öldürülmesini organize etti¤i
iddias›yla yarg›land›¤› davada tahliye edilen Mehmet
Sümbül’ün 8 Ekim günü kayboldu¤u bildirildi.
Sümbül’ün efli Mine Sümbül yapt›¤› aç›klamada,
eflinin’’Avukatlar›mla ve akrabalar›mla görüflmek için
‹stanbul’a gidiyorum’ diyerek 8 Ekim günü ayr›ld›ktan
sonra kendisinden bir daha haber alamad›¤›n› bildirdi.
Sümbül’den 1999 y›l› sonu itibar›yla herhangi bir
haber al›namad›.

‹zzettin Y›ld›r›m

Zehra E¤itim ve Kültür Vakf› Baflkan› ‹zzettin
Y›ld›r›m’›n 29 Aral›k akflam› kimli¤i belirlenemeyen
kifliler taraf›ndan evinden kaç›r›ld›¤› bildirildi. Vak›f
yetkilileri, Y›ld›r›m’›n evine akflam saatlerinde sivil
giyimli iki kiflinin geldi¤ini, burada bir süre tart›flt›ktan
sonra Y›ld›r›m’› kendiler ile birlikte götürdü¤ünü
bildirdiler. Y›ld›r›m’›n götürülmesinden yaklafl›k 2 saat
sonra, baz› kiflilerin evine geldi¤ini ve her taraf› didik
didik arad›ktan sonra ayr›ld›klar›n› belirten vak›f
yetkilileri, evin kap›s›n›n k›r›lmad›¤›n› ve muhtemelen
bir anahtar ile aç›ld›¤›n› belirttiler. Vak›f yetkilileri o
saatten sonra Y›ld›r›m’›n cep telefonunun da
kapat›ld›¤›n› ve kendisinden herhangi bir haber
al›namad›¤›n› aç›klad›. Y›ld›r›m’›n avukat› Yusuf
Bedirhano¤lu da konuyla ilgili ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nü arad›klar›n›, ancak bir sonuç elde
edemediklerini söyledi. Av. Bedirhano¤lu, ayr›ca
Üsküdar Savc›l›¤›’na giderek konuyla ilgili suç
duyurusunda bulundu.
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Özellikle toplumun muhalif kesimlerini hedef alan
kolluk güçlerinin sistematik iflkence uygulamalar›
1999 y›l›nda da sürdü. 18 Nisan seçimleri nedeniyle
sol partiler üzerinde bask›lar›n artt›¤› bu dönemde bu
partilerin üye ve yöneticilerine yönelik iflkence
olgular›nda da art›fl oldu¤u gözlendi. ‹flkence ve kötü
muamelede bulunan kamu görevlilerinin
cezaland›r›lmas›n› düzenleyen TCY’nin 243. ve 245.
maddelerindeki ceza art›r›m›n› öngören de¤ifliklik 26
A¤ustos günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Aral›k ay›nda da “Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Yasa” ç›kart›ld›.
Ancak yap›lan düzenlemeler, makyajdan öteye
geçemedi¤i için iflkence ve kötü muamelenin
azalmas› yönünde bir geliflme sa¤lanamad›.

Uluslararas› Af Örgütü taraf›ndan nisan ay› içinde
yay›nlanan “Türkiye ‹zleme, Soruflturma ve Yarg›lama
Sorumlulu¤u” bafll›kl› raporda, iflkencecilerin yarg›
önüne ç›kar›lmad›¤›na dikkat çekilerek, hükümetlerin
hak ihlalleri karfl›s›ndaki tavr› elefltirildi. Raporda,
“Hükümetlerin, bugüne kadar yasa uygulay›c› ve
memurlarca gerçeklefltirilen iflkence, kötü muamele,
gözalt›nda kay›p ve ölüm olaylar› karfl›s›nda
gösterdikleri gönül rahatl›¤› flafl›rt›c›d›r” denilerek,
kamu görevlilerinin iflledikleri suçlar nedeniyle

yarg›lanmalar›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas› ve
soruflturmalar›n daha inand›r›c› olmas› talep edildi.

Raporda, suçlular›n cezas›z kalmas›na yard›mc›
faktörler aras›nda; “oluflan korku dalgas›”, “tan›klar›n
sindirilmesi”, “eksik polis kay›tlar›”, “t›bbi kan›tlar›n
gizlenmesi” ve “savc›lar›n tereddütleri” gösterildi.
Yarg›lanman›n yap›lmas› durumunda bile, beraat
oran›n›n çok fazla oldu¤una dikkat çeken raporda,
Türk makamlar›na “Gözalt› kay›tlar›n›n uygun
tutulmas› ve incelemeye aç›k olmas›n›n sa¤lanmas›;
iflkence iddialar›yla ilgili flikâyetler, yarg›lamalar,
kararlar ve hükümlerin dosyalanmas› ve iflkenceyle
ilgili t›bbi kan›tlar›n saklanmas›n›n yasak say›lmas›n›n
sa¤lanmas›; sorumlu bulunanlar›n yarg›lanmas›n›n ve

bu davalarda yarg› sürecini engelleyen tüm yasal
engellerin kald›r›lmas›n›n sa¤lanmas›” gibi önerilerde
bulunuldu. 

Baflbakan Bülent Ecevit, 25 Haziran günü yay›nlad›¤›
“‹nsan Haklar›na Sayg›” bafll›kl› genelgesinde,
“Türkiye, insan haklar› ve temel özgürlüklerin
korunmas› ve gelifltirilmesini, Anayasa’da ifadesini
bulan insan haklar›na sayg›l›, demokratik, laik sosyal
hukuk devleti ilkelerinin bir gere¤i olarak
görmektedir” dedi.
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5.2 ‹fiKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl, iflkenceyle suçlananlar›n izne gerek olmadan yarg›lanabilece¤ine dikkat çekti ve
flu de¤erlendirmeyi yapt›:
“Görevliler de yanl›fl uygulama içinde. Memurlar hakk›nda genel bir yasa var, çeflitli yasalarda ise istisnalar var. CMUK’un
154. maddesi bunlardan en önemlisi. Polislerin üç türlü görevi var: Birincisi idari görev, evrak iflleri, getir götür iflleri. ‹kincisi
önleyici zab›ta görevi, yürüyüfl olursa onu önlemek, zanl›lar› karakola götürmek. Bu görev s›ras›nda da kötü muameleler
yap›labiliyor, televizyonlarda izliyoruz. Bu iki görev s›ras›nda ifllenen suçlar, MMHK’ya tabi. Yani bu görevleri s›ras›nda suç
iflleyen polislerin yarg›lanmas› izne ba¤l›.
Polislerin üçüncü görevi ise, adli görevdir. CMUK’un 154/3 f›kras›na göre polislerin adli görev s›ras›nda iflledi¤i suçlar,
MMHK’ya tabi de¤il. Bu madde özel maddedir ve öncelikle uygulanmal›d›r. ‹flkence suçu TCY’n›n 243. maddesinde
düzenlenmektedir. Bu suçun oluflmas› için, ifllenmifl bir suç olacak, ard›ndan o suçu aç›¤a ç›kartmak için iflkence yap›lm›flsa
bu maddeye göre yarg›lanacak. Bu suçlar, adli görevle ilgili suçlard›r, yani savc›ya ba¤l› yap›lan görev s›ras›nda ifllenen
suçtur. De¤ifltirilmek istenen MMHK’da da böyle kabul edilmifltir. Bu flu demektir; birisine suçunu söyletmek için iflkence
yapanlar›n yarg›lanmas› için izne gerek yoktur.”

T‹HV Baflkan› Yavuz Önen’in ‹flkence Görenlerle Dayan›flma Günü nedeniyle yapt›¤› bas›n aç›klamas›
De¤erli ‹nsan Haklar› Savunucular›,
‹flkence Görenlerle Uluslararas› Dayan›flma Gününde, dayan›flma görevlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 
‹flkence, yaln›zca Türkiye’de de¤il, dünyan›n pek çok ülkesinde yayg›n bir problem olarak sürmektedir. Özgürlü¤ünden
yoksun b›rak›lan pek çok kifli, bilimsel yöntemler ve ileri teknoloji araçlar› kullan›larak iflkenceye maruz b›rak›lmaktad›r.
‹flkenceye karfl› mücadele ile birlikte, iflkence yöntemlerinde de son elli y›lda ak›l almaz ve pervas›z bir ilerleme
gözlemlenmektedir.
‹flkence, öncelikle tüm insanl›¤›n sorunudur. ‹flkenceye karfl› mücadele, insan türünün bugünü ve yar›n› için yap›lan bir
mücadeledir; hemen bugün, burada, bizler taraf›ndan yap›lmas› gereken bir mücadeledir.
‹flkenceye karfl› duyars›zl›k, insan türünün, insan kiflili¤inin, insan toplumunun kuyusunu kazan bir suskunluktur. ‹flkencenin
en temel amaçlar›ndan biri de, ma¤duru konuflturmaktan çok, toplumu susturmakt›r. ‹flkenceye karfl› duyars›zl›¤›n hüküm
sürdü¤ü her yerde kifli, kalabal›kta tek bafl›na kalmaya mahkum edilmeye çal›fl›lmaktad›r. ‹flkenceye karfl› dayan›flma eylemi,
bu mahkumiyeti tersine çevirmeyi amaçlar.
Birleflmifl Milletler, 12 Aral›k 1997 tarihinde 26 Haziran gününü, ‹flkence Görenlerle Dayan›flma Günü olarak ilan etti.
‹flkenceye Karfl› Sözleflme, 26 Haziran 1987’de yürürlü¤e girmiflti. 
12 Eylül 1980’den beri Türkiye’de en az 1 milyon kiflinin do¤rudan iflkence ma¤duru oldu¤u tahmin ediliyor. Türkiye ‹nsan
Haklar› Vakf›’na, kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bugüne kadar tedavi ve rehabilitasyon amac›yla yaklafl›k 4.686 baflvuru yap›ld›.



‹flkence ve kötü muamele iddialar› hakk›nda gereken
kanuni ifllemlere vakit geçirilmeden bafllan›laca¤›
ifade edilen genelgede, flöyle denildi:

“Böylelikle, bu tür iddialar›n gereken ciddiyetle
soruflturulmad›¤›, iflkence veya kötü muamele yapt›¤›
öne sürülen kamu görevlileri hakk›nda soruflturma
aç›lmad›¤› veya soruflturmalar›n etkin bir flekilde
sürdürülmedi¤i yönündeki elefltirilere ve bu suretle
ülkemizin itibar›n›n zedelenmesine mahal
verilmeyecektir”

Kamu kurum ve kurulufllar›nda sürdürülen hizmet içi
e¤itim programlar›nda insan haklar› e¤itimine daha
genifl yer verilece¤i savunulan Genelgede,
yönetmeli¤in eksiksiz uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için
baflta vali, kaykamam ve cumhuriyet savc›lar› olmak
üzere mülkiye müfettiflleri, jandarma komutanlar› ve
emniyet müdürlerinin kendi alanlar› ile ilgili olarak
habersiz kontroller yapmalar›, giderilen eksikliklerin
giderilmesi için önlem almalar›, kusuru görülen
yetkililer hakk›nda gerekli ifllemlerin yap›lmas› ve
bunlarla ilgili olarak haz›rlanan raporlar›n ilgili
Bakanl›klara göndermeleri istendi. Genelgede,
haz›rlanan raporlar›n sonuçlar› hakk›nda ‹çiflleri ve
Adalet Bakanl›klar›n›n 1 Ekim tarihinden itibaren de
üç ayda bir düzenli olarak Baflbakanl›k Koordinatör
Üst Kurulu’na yaz›l› bilgi vermesi öngörüldü.

Türk hükümeti, aral›k ay› içinde Avrupa ‹flkence ve
Kötü Muameleyi Önleme Komitesi taraf›ndan 1998
y›l›nda yay›nlanan Türkiye raporuna yan›t gönderdi.
Yan›tta, insan haklar› alan›nda düzelmeler oldu¤u
savunulurken, “düzelme” olarak da yap›lan yasal
de¤ifliklikler ve yay›mlanan genelgeler gösterildi.
Karakol ve gözalt› merkezlerinin iyilefltirilmesine
yönelik önemli ad›mlar at›ld›¤› iddia edilen yan›tta,
iflkence ve kötü muamele yapt›¤› iddias›yla hakk›nda
idari ve cezai soruflturma aç›lan personel say›s›
konusunda bilgi verildi. Komite’nin talebi
do¤rultusunda, ‹zmir Buca, Ünye ve Mersin
Cezaevi’ndeki fiziki koflullarla ilgili iyilefltirmeler
yap›ld›¤›n›n ayr›nt›l› bir biçimde anlat›ld›¤› yan›tta,
tutuklulara yönelik katliamlara de¤inilmedi.Yan›tta,
Türkiye’nin Komite’nin ilgi alan›na giren konularda
eksiklikleri oldu¤u kabul edilirken, ancak Türk
hükümetinin en önemli hedeflerinden birinin bu
sorunlara çare bulmak oldu¤u iddia edildi.

Avrupa ‹flkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi
taraf›ndan 1998 y›l›n›n haziran ay›nda Türkiye ile
ilgili yay›nlanan raporda, cezaevlerindeki koflullar
elefltirilerek, cezaevi ve karakollarda kötü
muamelenin devam etti¤i belirtilmiflti.

Bu arada ‹HD ‹stanbul fiubesi, iflkenceye u¤rayanlara
yapmalar› gerekenler konusunda öneriler sunan bir
broflür haz›rlad›. ‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan
haz›rlanan broflürde, iflkenceye u¤rayanlara hemen bir
avukatla iletiflime geçmeleri, savc›l›¤a iflkence

yapanlar hakk›nda suç duyurusunda bulunmalar›, adli
tabiplikten sa¤l›k raporu almalar› gibi bir dizi öneride
bulunuldu. 

T‹HV Diyarbak›r Temsilcisi Av. Sezgin Tanr›kulu,
haziran ay› içinde yapt›¤› aç›klamada, bölgede
gözalt›nda iflkencenin tüm h›z›yla devam etti¤ini
belirterek, kendilerine çok say›da baflvuru yap›ld›¤›n›
söyledi. Bu baflvurular aras›nda daha önce hiç
karfl›laflmad›klar› iflkence yöntemleri oldu¤unu
belirten Av. Tanr›kulu, yeni iflkence yöntemlerini
flöyle s›ralad›:

“Ma¤durlar›n kafas›na poflet geçirilip havas›z
b›rak›larak kiflide, ‘ölecekmifl’ hissi yarat›l›yor. Yine
ma¤durlar zemine yat›r›l›p kollar› arkadan ba¤dafl
hale getirilip üzerine a¤›rl›k b›rak›l›yor. Kifli bir süre
sonra kollar›n› kaybetti¤ini düflünüyor. Bu, sonradan
büyük ac›lara neden oluyor.” Elektrik verme, ask›ya
alma, haya s›kma gibi iflkence yöntemlerinin s›k s›k
uyguland›¤›n› anlatan Av. Tanr›kulu, öyle ki elektrik
ve ask› iflkencesinden geçirilmeyenlerin, “iflkence
görmediklerini” söyler hale geldiklerine dikkat çekti. 

Tanr›kulu, Diyarbak›r’daki eksikliklerinin özel
flartlardan dolay› “alternatif rapor” verecek kurul
oluflturamamalar› oldu¤unu belirterek, flöyle devam
etti: “Uzman hekimler ve Tabipler Odas›na ba¤l›
hekimlerin ço¤u devlet hastanelerinde çal›flt›¤› için bu
mümkün olamad›. Talebi olan ma¤durlara Adana,
‹zmir ve Ankara’daki merkezlerimiz arac›l›¤›yla rapor
düzenlenebiliyor. T‹HV’in raporlar› hem ulusal ve
hem de uluslararas› mahkemelerde özel delil olarak
kabul edilmektedir. En son Yarg›tay, Manisa
davas›nda T‹HV raporlar›n›n dikkate al›nmas› gereken
raporlar oldu¤unu belirtti.”

a) T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu

T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri 1999 y›l›
Raporu’nda iflkenceden kaynaklanan rahats›zl›klar›n
tedavisi için 686 kiflinin baflvurdu¤u bildirildi. 1999
y›l›nda yap›lan baflvuranlar›n büyük bir bölümünün
emniyet merkezlerinde iflkence gördü¤ü belirtilirken,
“iflkence yap›lan yer” sorusuna herhangi bir gözalt›
merkezi ya da cezaevi d›fl›nda “di¤er” yan›t›n›
verenlerin say›s›nda 1998 y›l›na göre yüzde 100 art›fl
oldu¤u bildirildi. 686 kifliden de¤erlendirmeye al›nan
649 kifliden 595’inin siyasi nedenlerle gözalt›na
al›nd›klar›nda iflkence gördükleri belirlendi. Rapora
göre iflkence nedeniyle baflvuruda bulunanlar›n büyük
bir ço¤unlu¤unu 19-25 yafl grubundaki gençler
oluflturuyor. 

Tedavi merkezlerine baflvuran toplam 686 kifliden
649’unun verdi¤i bilgiler esas al›narak haz›rlanan
raporda en çok 19-25 yafl grubundaki gençlere
iflkence yap›ld›¤› belirtildi. 210’u kad›n 649 kiflinin
verdi¤i bilgilere dayan›larak haz›rlanan istatistiki
veriler, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde (301 kifli) ve
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde (131 kifli) do¤anlar›n daha
çok iflkence ile karfl›laflt›¤›n› ortaya koydu. Raporda,
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“Bu durumun en önemli nedenlerinden biri bu
bölgelerde yo¤un olarak yaflanan etnik kimli¤e
yönelik bask› ve iflkence uygulamalar›n›n göç ettikleri
bölgelerde de sürdürülmesidir” de¤erlendirmesi
yap›ld›. 

‹flkence gören kiflilerin, ifl-sosyal konumlar› ve e¤itim
düzeylerine iliflkin bilgiler de verilen raporda, T‹HV
tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine baflvuran
kiflilerin nerede iflkence gördükleri konusunda flu
bilgilere yer verildi.

“Baflvurular›n yüzde 20.8’i (135 kifli) son karfl›laflt›klar›
iflkence uygulamas›n›, Ola¤anüstü Hal Bölgesi s›n›rlar›
içerisinde gördü¤ünü belirtmifltir. Siyasal nedenle
iflkence gördü¤ünü belirten baflvurular›n oran› yüzde
91.7 (595 kifli) olarak belirlenirken, baflvurular›n
yüzde 8.3’ü (54 kifli) siyasal olmayan nedenlerle
iflkence gördü¤ünü beyan etmifltir. Önceki y›llar ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda siyasal olmayan nedenlerle iflkence
görerek T‹HV’ye baflvuranlar›n say›s›nda anlaml› bir
art›fl oldu¤unu söylemek mümkündür. Buna karfl›n
adli nedenlerle iflkence görenlerin baflvurular
aras›ndaki oran›n›n azl›¤›, bu grubun gözalt›
koflullar›n›n iyili¤inden çok, hak arama konusundaki
çekingenlikleriyle ve T‹HV’yi yeterince tan›mamas›yla
ilgili oldu¤u söylenebilir. Son iflkence sürecinin
yafland›¤› yer aç›s›ndan yap›lan de¤erlendirmede ilk
s›ray› önceki y›llarda oldu¤u gibi yüzde 48.5 (315
kifli) ile Emniyet Merkezleri alm›flt›r. Ancak “di¤er”
bafll›¤›nda izlenen anlaml› art›fl (bir önceki y›la göre
yüzde 100 oran›nda) dikkat çekicidir. Art›fl›n kayna¤›
büyük oranda resmi olmayan gözalt› ve kaç›rma
olaylar›d›r. Bu durum üzerinde dikkatle durmak ve
önlemler gelifltirmek önümüzde sorun alan› olarak
durmaktad›r.”

‹flkence yöntemleri de anlat›lan raporda, gözalt›nda en
çok karfl›lafl›lan iflkence yöntemlerinin bafl›nda hakaret
(642 kifli) ve daya¤›n (608 kifli) geldi¤i belirtildi.
Rapora göre, gözalt›nda en çok uygulanan iflkence
yöntemleri flöyle:

Hakaret (642 kifli), Dayak (608 kifli), Kendisine yönelik
baflka tehditler (539 kifli), Öldürme tehdidi (432 kifli),
Göz ba¤lama (424 kifli), So¤uk zeminde bekletme
(348 kifli), Yeme içmenin k›s›tlanmas› (347 kifli), ‹fleme
ve d›flk›laman›n engellenmesi (317 kifli), ‹flkenceye
görsel/iflitsel tan›kl›k ettirme (305 kifli), Yak›nlar›na
yönelik tehditler (290 kifli), Hücrede tecrit (270 kifli),
Saç, sakal, b›y›k yolma (259 kifli), Gürültülü müzik ya
da marfl dinletme (259 kifli), Soyma (224 kifli), Cinsel
taciz (219 kifli), Uyutmama (209 kifli), Bas›nçl›/so¤uk
su (186 kifli), Elektrik (159 kifli), Vücudun tek bir
noktas›na sürekli vurma (149 kifli), Afl›r› fiziksel
aktiviteye zorlama (136 kifli), Anlams›z istemlere itaat
etmeye zorlama (136 kifli), Haya burma (131 kifli),
Ask› (123 kifli), Ajanl›k teklifi (108 kifli), Havas›z
b›rakma (102 kifli), Yak›nlar›n›n yan›nda iflkence
yapma (91 kifli), Yalanc› infaz (89 kifli), Falaka (81
kifli), Yakma (29 kifli), Buz üzerine yat›rma (23 kifli),
Tecavüz (16 kifli), Di¤er (135 kifli). 

“T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu
1999”a göre, 649 kifliden 247’si sadece fiziksel, 37’si
sadece ruhsal yak›nmalarla vakfa baflvururken, 365
kifli hem fiziksel hem de ruhsal rahats›zl›klardan
flikayetçi oldu. Rapordaki verilere göre, iflkence gören
kiflilerin muayenesi sonucunda fiziksel sorunlarda ilk
s›ray› 387 kifli ile kas iskelet sistemindeki rahats›zl›klar
ald›. Bunu 112 kifli ile sindirim sistemi rahats›zl›klar›
izledi. 

‹flkenceden kaynaklanan ruhsal sorunlar›n bafl›nda
anksiyete (s›k›nt›) ve “uykuya dalma ya da sürdürme
güçlü¤ü”nün geldi¤i vurgulanan raporda, iflkence
gören kiflilerin psikiyatrik kontrolleri sonucunda en
çok rastlanan ruhsal sorunun Wietnam Sendromu
olarak da bilinen Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u
oldu¤u belirtildi. 17 A¤ustos Marmara depreminden
etkilenenlerde de s›kl›kla görülen Travma Sonras› Stres
Bozuklu¤u’na T‹HV’e baflvuranlar›n 154’ünde
rastland›. 

Raporun sonuç bölümünde ise iflkence ve iflkence
gören kiflilerin tedavisi konusunda özetle flu
de¤erlendirmeye yer verildi:

1999 y›l›nda baflvuruda bulunan 686 kifliden
de¤erlendirmeye al›nan 649 kiflinin yüzde 55’inin
(357 kifli) 1999 y›l› içerisinde iflkence görenler olmas›,
ülkemizde iflkencenin sistematik olarak uyguland›¤›
iddialar›n› destekleyicidir.

Adli nedenlerle gözalt›na al›nanlara da iflkence
uyguland›¤›, TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun
ziyaretleri s›ras›nda saptanm›fl ve inceleme raporlar›
ile kamuoyuna duyurulmufltur.

Gözalt› sürelerin uzunlu¤u iflkence uygulamalar›n›
kolaylaflt›r›c› bir rol oynamaktad›r. Gözalt› süresinin
OHAL Bölgesi d›fl›nda 7 gün ile s›n›rland›r›lmas› bir
kazan›m olarak de¤erlendirilebilir. Ancak tek bafl›na
sorunu çözmekten çok uzak oldu¤u 7 günlük gözalt›
süreçlerinde yaflananlardan aç›kça anlafl›lmaktad›r.
Gözalt›na al›nma an›ndan itibaren savunman
bulundurma hakk›n›n ayr›ms›z uygulanmas›, gözalt›
süresinin 24 saat ile s›n›rlanmas› acil olarak yürürlü¤e
konulmal›d›r. Baflvurular›m›z aras›nda savc›l›¤a
ç›kar›lmaks›z›n serbest b›rak›lanlar ile savc›l›k ya da
mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›lanlar›n toplam
baflvurular›n yüzde 70.7’sini oluflturmas›, gözalt›
kurumunun keyfi kullan›m› tart›flmalar› içerisinde
de¤erlendirilmelidir. 

‹flkence yöntemleri aras›nda, gözle görülen izler
b›rakmayan uygulamalar›n, psikolojik iflkence
yöntemlerinin ön plana ç›kt›¤› ancak elektrik floku ve
ask› gibi iflkence yöntemlerinin de sistematik olarak
uyguland›¤› anlat›mlardan anlafl›lmaktad›r. ‹flkencenin
önlenmesi ve iflkence bulgular›n›n t›bbi raporlarla
saptanmas› tart›flmalar›nda, görüntüleme
yöntemlerinin etkin kullan›m› ve psikolojik
de¤erlendirmenin adli rapor formu içerisindeki yeri bu
geliflmeler karfl›s›nda özel bir önem kazanmaktad›r.
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Adli t›p uzmanlar›n›n uzmanl›k e¤itimi programlar› ile
adli tabip olarak görev yapan tüm hekimlerin
mezuniyet sonras› e¤itim programlar›n›n gözden
geçirilmesi de bir ihtiyaç olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Siyasal iktidarlar genel söylemlerinin aksine,
iflkencenin önlenmesi için etkin yaklafl›mlar
gelifltirmemektedir. ‹flkencenin önlenebilmesi ve
iflkence suçunu iflleyenlerin cayd›r›c› flekilde
cezaland›r›lmas› için siyasal irade ortaya konulmas›,
iflkence uygulay›c›lar›n› cesaretlendiren
yaklafl›mlardan vazgeçilmesi samimi bir yaklafl›m için
ön koflul olarak görülmelidir. ‹flkence yapt›¤›
konusunda önemli bilgi ve delil bulunan kiflilerin bile
valiler ve içiflleri bakanl›¤› yetkilileri taraf›ndan
korunmaya çal›fl›lmas› iflkence uygulamalar›n› teflvik
edici rol oynamaktad›r.

1999 y›l› içerisinde, cezaevlerinden çok say›da
hükümlü ve tutuklu, sa¤l›k sorunlar›n› mektupla ya da
avukatlar› arac›l›¤›yla ileterek yard›m talebinde
bulunmufltur. Yak›nmalar›n önemli bir k›sm›, iflkence
ve kötü muamele ile iliflkili bulunmas›na karfl›n,
iletiflim ve hizmet sunumunda karfl›lafl›lan güçlükler
nedeniyle yeterince yard›mc› olunamam›flt›r. 

1996 y›l›nda yaflanan yayg›n açl›k grevi ve ölüm
orucu eylemleri sonras›nda yetersiz ya da yanl›fl
tedavi edilmeye ba¤l› yaflamsal sa¤l›k sorunlar› olan
çok say›da tutuklu ve hükümlü halen cezaevlerinde
bulunmaktad›r. Bu insanlar›n tedavi edilebilmeleri
için, CMUK 399. maddenin iflletilmesi giriflimlerinde
bulunulmas› öncelikli olmak üzere, çal›flmalar
yap›lmas› gerekmektedir.

Tutuklu ve hükümlülerin tedavi amac›yla
baflvurduklar› hastanelerde insan onuruna ayk›r›
davran›fllarla karfl›laflmalar› 1999 y›l› içerisinde bir
sorun alan› olarak öne ç›km›flt›r. Hekimlerin meslek
ahlak›na ve insan haklar›na ayk›r› uygulamalarda
bulunmaya zorlanmalar›, karfl› ç›kan hekimlere
yönelik idari ve adli mekanizmalar kullan›larak
uygulanan bask›lar, T‹HV ve Türk Tabipleri Birli¤i
gündemlerinde önemli bir yer tutmufltur. Adalet,
‹çiflleri ve Sa¤l›k Bakanlar› taraf›ndan imzalanan
“Cezaevleri Protokolü” ile insan haklar›na ayk›r› pek
çok düzenleme yap›lm›flt›r. 

Baflvuranlarda iflkence ile iliflkili pek çok tan›
saptanmas›na karfl›n bunlar›n adli raporlara
yans›t›lamam›fl olmas›, adli rapor süreçleri, Adli T›p
Kurumu, iflkencenin önlenmesinde hekim
sorumlulu¤u kapsam›nda de¤erlendirilmelidir. Adli
T›p Kurumunun yap›sal sorunlar› yan›nda bu alanda
görev yapan hekimlerin e¤itimi, hekimler üzerindeki
bask›lar karfl›s›nda korunma mekanizmalar›n›n
gelifltirilmesi önemli gündem maddeleri aras›ndad›r.

b) Gözalt›nda Ölenler

Süleyman Yeter

5 Mart günü Sömürüsüz Bir Dünya ‹çin Dayan›flma

Gazetesi’ne düzenlenen polis bask›n›nda gözalt›na
al›nan D‹SK’e ba¤l› Liman Tersane Gemi Yap› Onar›m
‹flçileri Sendikas› (Limter-‹fl) E¤itim Uzman› Süleyman
Yeter (37), ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi Polis
Merkezi’nde 7 Mart günü öldü. ‹stanbul Emniyet
Müdürü Hasan Özdemir, Yeter’›n ölümünün ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, “‹lk bulgular kalp krizini
gösteriyor” dedi.

Yeter’e 8 Mart günü otopsi yap›ld›. Otopsiye kat›lan
avukatlar Yeter’in vücudundaki bulgular› flöyle
anlatt›lar: 

“Aln›n sa¤ ve sol taraf›nda bir santimetre çap›nda
etraf› mor, henüz kabuk ba¤lamam›fl iki ayr› yara,
çenenin sol taraf›nda 1.5 santimetre çap›nda etraf›
mor kabuk ba¤lamam›fl yara, boynun ön taraf›nda
bütün bölgeye yay›lm›fl flifllik ve yo¤un k›zar›kl›k,
karn›n sa¤ taraf›nda böbreklere yak›n k›s›mda el
büyüklü¤ünde k›zar›kl›k, bu k›zar›kl›¤›n alt k›sm›nda
befl santimetre uzunlu¤unda cilt alt›nda kanamay›
and›ran morluk, sa¤ el bilek k›sm›nda iki santimetre
çap›nda ve sa¤ dirsek üstünde bir santimetre çap›nda
yara ve morluk, sa¤ ayak bile¤ini çevreler flekilde
tahrifl edilmifl alan ve bu alana yay›lm›fl aral›kl›
yaralar, s›rtta her iki kürek kemi¤i üzerinde yaklafl›k
10’ar santimetre çap›nda belirgin k›zar›kl›klar”

Adli T›p Kurumu Morg ‹htisas Dairesi taraf›ndan
Süleyman Yeter’in öldürülmesinden hemen sonra
haz›rlanan ‘ön otopside’ Yeter’in boynunda darp ve
cebir izine rastland›¤›n›n belirtilmesinin ard›ndan
uzman heyet, 6 ay üzerinde çal›flt›¤› “otopsi
raporunu” eylül ay› sonunda tamamlad›. Raporda,
Süleyman Yeter’in gözalt›nda bo¤az›n›n s›k›larak,
boyun kemi¤inin k›r›lmas› süretiyle öldürüldü¤ü
belirtildi. Yeter’in boyun bölgesinde derin darp ve
ekimozlara rastland›¤› kaydedilen otopsi raporunda,
ölümün “boyuna tazyik uygulanarak boyun
kemiklerinin k›r›lmas›” sonucu oldu¤u aç›kland›.
Yeter’in boyun bölgesi d›fl›nda vücudunun di¤er
bölgelerinde fazla darp izine rastlanmad›¤› ifade
edilen otopsi raporunda, Yeter’in, vücudunda
ölümüne neden olacak baflkaca bir bulguya
rastlanmad›¤› vurgulanarak, ölümün yap›lan iflkence
d›fl›nda baflka bir nedenle gerçekleflmifl olmas›n›n
imkans›z oldu¤u kaydedildi. 

Yeter ailesinin avukatlar› ve sendikac›lar, 9 Mart günü
‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Terörle
Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Atilla Ç›nar, Siyasi Polis Müdürü fiefik Kul ve Siyasi
fiube’de görevli polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Suç duyurusunda polislerin “iflkence
sonucu adam öldürmek” suçundan yarg›lanmas›
istendi. Bu arada Süleyman Yeter’in efli Ayfle Yeter,
eflinin daha önce de gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek,
son gözalt›na al›nmas›nda polislerin eflini “bu sefer
sa¤ ç›kt›n›z ama bir dahaki sefer kurtulamayacaks›n›z”
fleklinde tehdit ettiklerini aç›klad›. 
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Daha sonra ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde aç›klama yapan
avukatlar Gülseren Yoleri, Kelefl Öztürk ve Metin
Narin, 1997 y›l›nda Yeter ve 19 kifliye iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle 8 polis hakk›nda aç›lan
davan›n 29 Nisan günü devam edece¤ini hat›rlatt›lar.
Avukatlar, duruflmada iflkence ma¤durlar›n›n polislerle
yüzlefltirilece¤ini bildirdi. 

‹stanbul Barosu taraf›ndan 24 Mart günü yap›lan
aç›klamada da “Yeter’in son gözalt›na al›nmas› olay›
ile 29 Nisan günü yap›lacak teflhis duruflmas› aras›nda
bir ba¤lant› oldu¤u, gözalt›na alman›n teflhisi
engellemek amac›na matuf bulundu¤unun” dikkate
al›nmas› gerekti¤i vurguland›. Aç›klamada, Yeter’in,
anlat›mlara göre, gözalt›na al›n›rken, gözalt› listesine
ad›n›n ›srar üzerine ve zorlamayla yazd›r›lmas›n›n da
flüpheleri art›rd›¤› kaydedildi.

Yeter’le birlikte gözalt›na al›nan Bayram Namaz, ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 25 Mart günü bir aç›klama yapt›.
Namaz, Yeter’in öldürüldü¤ünü DGM Savc›s›n›n
kap›s›nda ö¤rendi¤ini ve polislere “Siz yapt›n›z”
dedi¤ini polislerin, “‹nsan bu. Ne olaca¤› belli
olmuyor. Sen buradan ç›kt›¤›nda araban›n biri çarpar,
ölürsen onu da m› bizden bileceksiniz?” yan›t›n›
verdi¤ini söyledi. 

Yeter’in ölümünden sonra Siyasi fiube’de görevli
polislerin Türkiye’ye s›¤›nan rejim muhalifi Askarov
Zeyneddin Abdurrasuloviç’e Yeter’in ölümünü
üstlenmesi için bask› yapt›klar› ortaya ç›kt›. Polislerin
Abdurrasuloviç’e “Gözalt›nda Süleyman Yeter ile
tart›flt›¤›n› ve ona yumruk att›¤›n›, birbirinizi
tartaklaman›z sonucu öldü¤ünü söyle, senin hakk›nda
dava açt›r›r›z ve böylece idamla yarg›land›¤›n ülkene
iadeni engelleriz” önerisi götürdükleri bildirildi. 

Özbekistan Cumhurbaflkan› ‹slam Kerimov’a suikast
girifliminde bulunduktan sonra Türkiye’ye s›¤›nan
Askarov Zeyneddin Abdurrasuloviç’in önce bu öneriyi
kabul etti¤i ve Bayrampafla Özel Tip Cezaevi’nde
Fatih Cumhuriyet Savc›s›’na bu yönde ifade verdi¤i
ö¤renildi. Süleyman Yeter’in avukat› Kelefl Öztürk,
Abdurrasuloviç’in piflmanl›k duyarak ifadesini daha
sonra geri ald›¤›n›, ‹HD ‹stanbul fiubesi’ne baflvurarak
polisin teklifini aç›klad›¤›n› belirtti. Öztürk,
Abdurrasuloviç’in ifadesini geri almas›ndan iki gün
sonra 25 Nisan günü “ölüm cezas›n›n infaz›n›n
gerçeklefltirilece¤i bilindi¤i halde” Özbekistan’a
gönderildi¤ini söyledi. A‹HM, Abdurrasuloviç’in
baflvurusu üzerine, hakk›ndaki ölüm cezas› karar›
nedeniyle Özbekistan’a iade edilmemesi için karar
alm›flt›.

Askarov Zeyneddin Abdurrasuloviç’in Bayrampafla
Cezaevi’nde 22 Nisan günü ‹HD yetkilileriyle yapt›¤›
görüflmede yaz›p imzalad›¤› dilekçe 22 Haziran günü
aç›kland›. Dilekçede Abdurrasuloviç, “Süleyman
Yeter, kendisine her gün elektrik, buz, ask› gibi
iflkence yap›ld›¤›n› söylüyordu. U¤ur adl› polisin
özellikle iflkence yapt›¤›n› söylüyordu. ‘Ben buradan

sa¤ ç›kmayaca¤›m. E¤er ölürsem sorumlusu U¤ur adl›
polistir’ diyordu.” dedi. 

Dilekçede özetle flunlar anlat›ld›:

“Polislerden biri bana, ‘Bana bak, sen yabanc›s›n.
Bizim elimizdesin. Yanl›fl ifade verirsen seni de
Süleyman Yeter gibi yapar›z. Ona göre ifade ver’ diye
tehdit etti. Daha sonra Savc› ifademi ald›¤› s›rada
polislerden biri beni göstererek, ‘Bu Süleyman Yeter’i
dövmüfltü’ dedi. Ben de aynen kabul ettim. çünkü
mahkeme benim iademe karar vermiflti. ‘E¤er kabul
edersem mahkeme benim iademi durdurur’ diye, ‘Ben
bir yumruk att›m’ dedim. Asl›nda flubede iflkenceyle
öldü. Beni de öldürmesinler diye polis iflkencesini
söylemedim. A‹HM, iademi süresiz durdurdu¤u için
ben bu gerçekleri söyledim.”

Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›, eylül ay› sonlar›nda
Yeter’i, gözalt›nda iflkenceyle öldürdükleri
gerekçesiyle Terörle Mücadele fiubesi’nde görevli 16
polis hakk›nda dava aç›lmas› için fezleke haz›rlad›.
Fezlekede, ‹stanbul Terörle Mücadele fiube
Müdürlü¤ü’nün düzenledi¤i bir operasyonda, MLKP
örgütü mensubu olduklar› iddias›yla ‹smet Yurtsever,
Yalç›n Demir, Celal Meral ve Süleyman Yeter’in
gözalt›na al›nd›¤› belirtildi. Adli T›p Kurumu
taraf›ndan düzenlenen raporda, Yeter’in, gözalt›nda
gördü¤ü iflkence nedeniyle öldü¤ü kaydedildi. Olayda
do¤rudan ya da dolayl› irtibat› bulunan, ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiube
Müdürlü¤ü’nden Sorumlu Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Atilla Ç›nar’›n da bulundu¤u 16 emniyet görevlisinin,
operasyon ve sorgulama esnas›nda zanl›ya zorla
suçunu söyletmek için iflkence yaparak, ölümüne
neden olduklar› öne sürüldü. 

Yeter’in gözalt›nda ölümü nedeniyle üç polis
hakk›nda 30 Eylül günü dava aç›ld›. ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Siyasi fiube’de görevli Komiser
Yard›mc›s› Ahmet Okuducu ile polis memurlar›
Mehmet Yutar ve Erol Erflan hakk›nda, TCY’nin 422/1
ve 243. maddeleri uyar›nca “öldürme kast› tafl›mayan
darp sonucu ölüme neden olmak” ve “kötü muamele”
suçlar›ndan 8 ile 16 y›l aras›nda hapis cezas› istendi. 

Süleyman Yeter’in efli Ayfle Yeter ve avukatlar› 28
Ekim günü Beyo¤lu A¤›r Ceza Mahkemesi’ne bir
dilekçe vererek, Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n, Yeter’i
iflkenceyle öldüren ve aralar›nda Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Atilla Ç›nar, Siyasi fiube Müdürü fiefik
Kul’un da bulundu¤u toplam 12 polis hakk›nda
verdi¤i takipsizlik karar›na itiraz etti.

Bu arada Yeter’in avukat› Gülseren Yoleri,
iddianameyi haz›rlayan ‹stanbul Cumhuriyet Savc›s›
Hasan Eker’in kendisine “‹flkence ile adam öldürmek
çok kötü bir fley. Sicillerine bir fley bulaflmas› kötü bir
fley. O sebeple bir polisin soruflturmaya u¤ramas› dahi
çok kötü. Onlar›n bu kara lekeyi daha sonralar›
silmeleri çok zor. O yüzden ben olabildi¤ince az polis
hakk›nda dava açt›m.” dedi¤ini aktard›. 
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Ahmet Okuducu, Mehmet Yutar ve Erol Erflan’›n
yarg›lanmas›na ise 29 Kas›m günü ‹stanbul 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde baflland›. Ankara’da görev
yapt›¤› ö¤renilen san›k polislerin kat›lmad›¤›
duruflmada ifade veren Yeter’in efli Ayfle Yumli Yeter,
gözalt›na al›nd›ktan sonra efliyle görüflmek için
baflvurdu¤unu ancak buna izin verilmedi¤ini, bir
buçuk gün sonra da ölüm haberini ald›klar›n› belirtti.
Eflinin bilinçli olarak öldürüldü¤ünü öne süren Yeter,
“‹flkence yapan polislerden sadece 3 tanesi
yarg›lan›yor, di¤erleri hakk›nda takipsizlik karar›
verildi. Ben bu polislerin de yarg›lanarak
cezaland›r›lmas›n› istiyorum.” dedi. Yeter ailesinin
avukat› Ercan Kanar da, soruflturman›n göstermelik
oldu¤unu belirterek Süleyman Yeter’i gözalt›na alan
tüm ekibin soruflturmaya dahil edilmesini ve polislerin
tutuklanmas›n› istedi. Savc›n›n da kat›ld›¤› bu görüfl
uyar›nca mahkeme heyeti, Siyasi fiube’de görevli
Komiser Yard›mc›s› Ahmet Okuducu ile polis
memurlar› Mehmet Yutar ve Erol Erflan hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› verdi. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nden 1 Aral›k günü yap›lan
yaz›l› aç›klamada, 1990-1997 y›llar› aras›nda dört kez
gözalt›na al›nan Yeter’in ölümü üzerine idari
soruflturma aç›ld›¤›, bu çerçevede 3 polisin 19
A¤ustos günü görevden uzaklaflt›r›ld›¤› belirtildi.

27 Aral›k günü ‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflma öncesinde polisler Yeter’in
yak›nlar›n› salondan uzaklaflt›rmak istedi. Bu
sa¤lanamay›nca, salonu dolduran sivil polisler,
müdahiller ve izleyicilere yer b›rakmad›. Gerginli¤in
t›rmanmas› üzerine mahkeme salonuna giren polisler
tüm izleyicileri d›flar› ç›kard›. Mahkeme, Ayfle Yumli
Yeter, Mustafa Yeter, avukatlar› ve san›k polislerin
avukat› ‹lhami Yelekçi d›fl›nda kimseyi duruflma
salonuna almad›. Müdahil avukatlardan Ercan Kanar,
g›yabi tutuklu polislerin yakalanmamas›n›n, emniyetin
san›klar› korudu¤unun göstergesi oldu¤unu belirterek,
görevini yapmayan emniyet mensuplar› hakk›nda
yasal ifllem yap›lmas›n› istedi. Bu talep reddedildi.
Dava, 2000 y›l›na ertelendi.

Musa Cabar

Mardin’in Nusaybin ilçesine ba¤l› Duruca köyü
yak›nlar›nda flubat ay›nda ç›kan bir çat›flmadan sonra
gözalt›na al›nd›¤› ve gözalt›nda iflkence gördü¤ü
ö¤renilen Musa Cabar (60) adl› kifli 2 Nisan günü
öldü. Bir o¤lu PKK militan› oldu¤u ve evinin alt›nda
s›¤›nak bulundu¤u iddias›yla gözalt›na al›nan Musa
Cabar’›n gözalt›nda 2 hafta kald›¤›, bu süreçte
vücudunda k›smi felç görüldü¤ü bildirildi. Cabar
serbest b›rak›ld›ktan sonra tedavisi sürerken yaflam›n›
yitirdi.

Rasim Kayra

18 Haziran günü Adana’n›n Hürriyet mahallesindeki
evine bask›n düzenleyen polisler taraf›ndan N.K.2 ve
Ayhan Kayra isimli yak›nlar› ile birlikte gözalt›na

al›nan Rasim Kayra’n›n cesedi 24 Haziran günü
Hatay’›n Dörtyol ilçesi yak›nlar›nda bulundu.

Rasim Kayra’n›n annesi Zeynep Kayra, 22 Haziran
günü ‹HD Adana fiubesi’ne ve Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na o¤lunun durumu hakk›nda bilgi almak
için baflvurdu¤unu, Savc›’n›n “O¤lunuz 25 Haziran
günü Savc›l›¤a ç›kar” dedi¤ini aktard›. Kayra’n›n
babas› Kas›m Kayra ise 22 Haziran gecesi Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ünü ve o¤lu gözalt›na
al›nd›¤›nda el konulan arabalar›n›n iade edildi¤ini
belirterek, “24 Haziran günü saat 11.00’de yeniden
Emniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤r›ld›m. Polisler bana ‘Biz
o¤lunu J‹TEM’e teslim ettik. O¤lun Dörtyol’da bir
çat›flmada öldü. Git cesedini al’ dediler. Bunun
üzerine Dörtyol Devlet Hastanesi’ne gittik ve
cenazemizi ald›k.” dedi. Rasim Kayra’n›n sa¤ kolunun
kopuk oldu¤u ve vücudunda çok say›da kurflun yaras›
bulundu¤u öne sürüldü. 

‹HD Adana fiube Baflkan› Süleyman K›l›ç, Kayra’n›n
gözalt›na al›nd›¤›n›n Emniyet Müdürlü¤ü Gözalt›
‹zleme Birimi taraf›ndan kabul edildi¤ini belirtti.
Anadolu Ajans› ise, Rasim Kayra’n›n Dörtyol’a ba¤l›
Kuzuculu beldesi fien Mahmut Yaylas›’nda may›na
basarak öldü¤ünü, olayda iki güvenlik görevlisinin de
yaraland›¤›n› duyurdu.

Bu arada 18-20 Haziran günlerinde Rasim Kayra ile
birlikte gözalt›na al›nan Bedri Tan, Ömer Aytifl, Nezir
Aytifl ve Mehmet Sad›k Y›lmaz (58) adl› kifliler 25
Haziran günü tutukland›. Bilal Kocabey ve Seyithan
Güven adl› kifliler ise serbest b›rak›ld›. Gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klayan Mehmet Sad›k Y›lmaz,
20 Haziran günü gözalt›na al›nan di¤er kiflilerle
birlikte muayene için Devlet Hastanesi’ne
götürüldüklerini belirterek, flunlar› anlatt›:

“Hastaneye 01.00-02.00 s›ralar›nda götürüldük. Rasim
de vard›. Ben tan›m›yordum ancak polisler ‘Rasim’
diye ça¤›r›yorlard›. Hastaneden döndükten sonra hiç
görmedim. Mahkemeye ç›kar›ld›¤›m›zda hakim Nezir
Aytifl’e bir foto¤raf göstererek ‘Bunu tan›yor musun?’
dedi, ben de hastanede gördü¤üm kiflinin Rasim
oldu¤unu anlad›m”

Kayra’n›n ölümü nedeniyle herhangi bir yasal ifllem
yap›lmad›¤› ö¤renildi. 

Mehmet fientürk

‹stanbul Pendik’te 10 yafl›nda bir k›za tecavüz etti¤i
iddias›yla polis taraf›ndan gözalt›na al›nan Mehmet
fientürk (56) 28 Haziran günü, tatbikat için
götürüldü¤ü dükkan›nda intihar etti. Polisin iddias›na
göre fientürk, polislerle birlikte içeri girdi¤inde,
lambay› yakma bahanesiyle, yandaki odaya girdi.
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2 24 Haziran günü Hatay’›n Dörtyol ilçesi yak›nlar›nda cesedi
bulunan Rasim Kayra ile birlikte gözalt›na al›nan N.K. (14) adl› k›z
çocu¤u iflkence gördü¤ünü aç›klad›. 



Karanl›ktan faydalanarak dolapta duran k›sa namlulu
av tüfe¤ini alan fientürk, kendisini vurdu. Kalbinden
yaralanan fientürk, hastaneye kald›r›l›rken öldü.

Mustafa Koca

6 Temmuz günü Çanakkale’nin Yenice ilçesinde “afl›r›
alkollü oldu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nan Mustafa
Koca (45) karakolda öldü. 6 Temmuz günü sabah
saatlerinde sahibi oldu¤u kahvede gürültü yapan
Mustafa Koca, flikayet üzerine gelen polislere hakaret
etti¤i iddia edilerek dövüldü. Koca hastaneye
kald›r›l›rken yaflam›n› yitirdi. Otopsi sonucunda
Mustafa Koca’n›n bafl›nda ve vücudunda darp izlerine
rastland›¤› bildirildi. 

Koca’n›n ölümü ile ilgili olarak aç›lan soruflturma
çerçevesinde karakolda görevli 2 polis ve bir bekçi
aç›¤a al›nd›. 7 Temmuz günü Mustafa Koca’n›n
cesedine Bursa’da otopsi yap›ld›. Koca’n›n kardefli
fieref Koca, yapt›¤› aç›klamada, “A¤abeyimin
ölümünün ard›ndan Yenice Karakolu’na giderek
polislerle götüfltüm. Polisler, a¤abeyimin kafas›n›
duvara vurmas› sonucu öldü¤ünü söylediler. Adli T›p
raporuna göre ise, a¤abeyimin künt bat›n travmas›na
ba¤l› ince ba¤›rsak mezosunun parçalanmas› sonucu
iç kanama geçirerek yaflam›n› yitirdi¤i belirlendi.
Ayr›ca kafas›nda çok fazla darbe var” dedi. 

Çanakkale Valisi Mehmet Seyman, Koca’n›n bafl›n›
duvarlara vurarak kendisini öldürdü¤ünü öne sürdü.
Seyman, “Bu kifli Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n talimat›yla
önce Yenice Sa¤l›k Oca¤›’na alkol muayenesi için
sevkedilmifl. Tekrar nezarethaneye getirilen Koca,
taflk›nl›k yapmaya devam edip bafl›n› duvarlara
çarpmaya bafllay›nca, görevli polislerce yeniden sa¤l›k
oca¤›na götürülmüfl. Yap›lan konrolden sonra Çan
Devlet Hastanesi’ne sevkedilen kifli yolda hayat›n›
kaybetmifltir.” dedi.

Aç›¤a al›nan polislerden Niyazi Ça¤lar 8 Temmuz
günü tutukland›. “Görevi ihmal” gerekçesiyle aç›¤a
al›nan polis Nihat Ç›r›k ve bekçi Akif Gürgen serbest
b›rak›ld›. Ç›r›k, daha sonra emekliye ayr›l›rken
Gürgen’in de tayini ç›kt›. Bu arada Ça¤lar’›n Koca’n›n
öldürüldü¤ü tarihte Yenice Emniyet Müdürlü¤ü’ne
vekalet etti¤i ortaya ç›kt›. 

Koca’n›n efli Düriye Koca 10 Temmuz günü Yenice
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. Koca’n›n polisler taraf›ndan
dövüldü¤üne tan›k olan fieref Birgül, olayla ilgili
olarak “D›flar›dan feryatlar geliyordu, pencereden
ç›k›p bakt›¤›m›zda uzun boylu, iri yap›l› bir polis
elleri arkadan kelepçeli bir haldeki Mustafa Koca’ya
sürekli vuruyordu.” dedi. 

Temmuz ay› ortalar›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
olay› araflt›rmak üzere iki müfettifl görevlendirildi.
Koca’n›n ölümüne sebep olduklar› iddias›yla Yenice
Emniyet Müdür Vekili Niyazi Ça¤lar ile bekçi Akif
Gürgen hakk›nda 2.5 ile 7.5 y›l hapis cezas› istemiyle
dava aç›ld›. 

Alpaslan Yelden

‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü Cinayet Masas› Faili Meçhul
Olaylar› ‹nceleme Birimi taraf›ndan 2 Temmuz günü
gözalt›na al›nan Alpaslan Yelden (37), 15 Temmuz
günü Yeflilyurt Devlet Hastanesi’nde öldü. 

Alpaslan Yelden’in babas› Halil Yelden, o¤lunun
Alman uyruklu eski k›z arkadafl›n›n 1997 y›l›nda
ölmesi nedeniyle gözalt›na al›nd›¤›n› ve 5 gün sonra
o¤lunu hastanede koma halinde buldu¤unu söyledi.
Yelden’in 3 Temmuz günü kendisini “pratisyen
doktor” olarak tan›tan bir kifli taraf›ndan hastaneye
getirildi¤i ve bu kiflinin Yelden’i “yolda buldu¤unu”
söyledi¤i ö¤renildi. Yelden’in hastane kay›tlar›na
“kimli¤i belirsiz erkek” olarak geçti¤i bildirildi. Polis
yetkilileri Yelden’in gözalt›nda düfltü¤ünü ve bafl›n›
yere çarpt›¤›n› öne sürdüler. Yelden ailesinin avukat›
Türkan Aslan ise “Yelden’in kar›n bölgesinde ve
kuyruk sokumunda morluklar, bafl›nda darp ve travma
izleri var. Düflme veya çarpma sonucu meydana
gelmifl bir ölüm de¤ildir” dedi. Halil Yelden, polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Yelden’in ölümü nedeniyle 7 polis hakk›nda
soruflturma aç›ld›. Avukat Türkan Aslan, “Baflkomiser
‹brahim Peker ve Komiser Hakan Ergüden
ifadelerinde, müvekkilimi gözalt›na ald›klar›n› kabul
etmifller, ancak iflkence suçlamas›n› kabul etmemifller.
Müvekkilimin sinirlendi¤ini, garip hareketler yaparak
yere düfltü¤ünü, daha sonra Yeflilyurt Devlet
Hastanesine götürdüklerini söylemifller.” dedi. Aslan,
polislerin aç›¤a al›nmas› için ‹zmir Valili¤ine
baflvurdu¤unu bildirdi. 

Aslan, Alpaslan Yelden’in 3 Temmuz günü Devlet
Hastanesinde yap›lan muayenesinde “vücudunda darp
izi yoktur” fleklinde rapor verildi¤i gerekçesi ile raporu
haz›rlayan Dr. Alim Mutlu hakk›nda da ‹zmir Tabip
Odas›na suç duyurusunda bulundu. Aslan, Yelden’in
vücudundaki iflkence izlerinin gözalt›ndan 13 gün
sonra düzenlenen ölüm raporunda bile tespit edildi¤i
belirterek, Mutlu taraf›ndan verilen raporun sahte
oldu¤unu vurgulad›.

Olaydan sonra nöbetçi Cumhuriyet Savc›s›yla birlikte
otopside bulundu¤unu belirten Avukat Suat Çetinkaya
ise flunlar› söyledi: 

“Müvekkilimin cesedini morgda gördüm. Kafas›n›n
arkas›nda, sol omzunda ve kuyruksokumunda
morluklar vard›. Vücuttaki bu olgular ölü muayene
tutana¤›na geçirildi. Ayr›nt›l› raporun verilmesi için
ceset, Ege Üniversitesi Adli T›p Kurumu’na gönderildi.
Adli T›p Kurumu’nca vücuttan al›nan parçalar›n
incelenmesinden sonra her fley ortaya ç›kacak.
Müvekkilim hastaneye getirildi¤inde acil serviste ilk
muayeneyi yapan doktorlar, hastan›n kar›n bölgesinde
morluklar oldu¤unu söylemifller. Ancak bu bulgular›n
tutana¤a geçmedi¤ini ö¤rendik.” 
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Yelden’in 6 Ekim günü aç›klanan otopsi raporunda,
vücudun çeflitli yerlerine sert cisim ile vuruldu¤u
belirtildi. Raporda, ma¤durun beyninin ileri derece
hasarl› oldu¤u belirtilerek, böbrek ve dolafl›m
yetmezli¤i sonucu öldü¤ü ifade edildi.

22 Temmuz günü ‹zmir Barosu, Yelden’in gözalt›nda
ölümüne iliflkin soruflturman›n sa¤l›kl› yürümesi ve
sonuçlanmas› için olaya ad› kar›flan polislerin
görevden uzaklaflt›r›lmas› istemiyle ‹zmir Valili¤ine ve
‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bir dilekçe ile baflvurdu.
Baflvuruda, “‹ddialar›n›n kan›tlanmas› halinde,
sorumlulu¤u olan kamu görevlileri bak›m›ndan, cezai
yapt›r›mlar›n yan› s›ra disiplin yapt›r›mlar›n›n da
uygulanmas› gerekmektedir. ‹snat edilen eylem;
ilgililerin sorumluluk derecesine göre 657 say›l›
Devlet Memurlar› Yasas›’n›n 125/E maddesine göre,
‘devlet memurlu¤undan ç›karma’ ve 23 Mart 1979
tarih ve 7/17339 say›l› Emniyet Örgütü Disiplin
Tüzü¤ü’nün 8/39 maddesi uyar›nca da ‘meslekten
ç›karma’ cezas›n› gerektiren eylemlerdendir” denildi.

Temmuz ay› sonlar›nda Yelden’in öldürülmesiyle ilgili
soruflturma dosyas›, ‹zmir Valili¤i’nin talimat›yla,
soruflturmay› yürüten Emniyet Müdür Yard›mc›s›
Fahrettin Coflkun’dan al›narak, polis müfettiflleri Nejat
Akar ve ‹brahim fiahintürk’e verildi. Bu arada ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan da olay› araflt›rmak üzere iki
müfettifl gönderildi. Müfettifllere ifade veren Faili
Meçhul Olaylar› ‹nceleme Araflt›rma Birim Amiri
Baflkomiser ‹brahim Peker’in, 1997 y›l›nda bir baflka
iflkence olay› nedeniyle de yarg›land›¤› ve ‹zmir 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nin, 1997/50 esas, 1998/223
say›l› karar karar› ile “Cürmü söyletmek üzere iflkence
yapmak” suçundan, TCY’nin 243/1, 59/2 ve 647-6
maddeleri uyar›nca 10 ay hapis, 2 ay 15 gün
memuriyetten men cezas›na mahkum edildi¤i ve
dosyan›n Yarg›tay’da bekledi¤i ö¤renildi. 

Yelden’in ölümü nedeniyle aç›lan soruflturma
çerçevesinde, Baflkomiser ‹brahim Peker, Komiser
Hakan Ergüden ve polis memuru Muharrem Çetinkaya
4 A¤ustos günü aç›¤a al›nd›. Yelden ailesinin
avukatlar›ndan Türkan Aslan, Yelden’i sorgulayan
ekipteki polislerden bir bölümünün halen görevde
oldu¤unu ve bu polislerin delilleri karartabilecekleri
endiflesi tafl›d›klar›n› belirterek, “Savc›l›kta, Alpaslan
Yelden’i gözalt›na alan ve sorgusuna kat›lan
polislerden yedi isim var. Bu isimlerden sadece
‹brahim Peker ve Hakan Ergüden aç›¤a al›nd›. Ancak,
‹smail Aktafl, Kamil Aka, Hikmet Kudu, U¤ur Koca ve
Zeki Gündo¤du ile ilgili herhangi bir ifllem
yap›lmad›.” dedi. Aslan, aç›¤a al›nan Muharrem
Çetinkaya’n›n ad›n›n kendi verdikleri listede
olmad›¤›n›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
görevlendirilen müfettifller Nejat Akan ve ‹brahim
fiahintürk taraf›ndan yürütülen idari soruflturma
s›ras›nda ortaya ç›kt›¤›n› kaydetti. 

Yelden’in ölümü nedeniyle ekim ay› bafllar›nda 10
polis hakk›nda dava aç›ld›. ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›

taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Baflkomiser
‹brahim Peker, komiser yard›mc›lar› Tarkan
Gündo¤du ve Hakan Ergüden ile polis memurlar›
Muharrem Çetinkaya, Ali Aykol, Hikmet Kudu, Yusuf
Oyan, U¤ur Koca ve Nevzat Sa¤o¤lu hakk›nda
“Yelden’e suçunu söyletmek için iflkence yaparak
ölüme sebebiyet vermek” iddias›yla 15 y›la kadar,
Baflkomiser Cemil Bulut hakk›nda da “görevi
savsaklamak” iddias›yla 3 aydan bir y›la kadar hapis
cezas› istendi.

10 polis hakk›nda aç›lan davaya ise 9 Aral›k günü
‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baflland›. 

fiaban Cad›ro¤lu

Van’da Çarfl› Karakolu önünde seyyar sat›c›l›k yapan
fiaban Cad›ro¤lu (14) adl› çocuk, polisler taraf›ndan
dövülerek öldürüldü. Ayn› yerde seyyar sat›c›l›k yapan
Abdullah Kurt, baflka yerde tezgah kurmalar› için bir
süredir bask› yapan polislerin 16 A¤ustos günü
kendilerini döverek tezgahlar›n› da¤›tt›¤›n› belirtti.
Kurt, “Son bir ayd›r polis bask› uygulamaya bafllad›.
16 A¤ustos günü de iki polis, dört kiflinin eflyalar›n›
da¤›tt›. Bu s›rada fiaban eflyalar›n› al›p kaçmak
isterken sar›fl›n bir polis onu tekmelemeye bafllad›.
fiaban fazla kaçamadan yere düfltü. Ben ve arkadafl›m
yan›na gittik. Nefes alam›yordu. Polis b›rak›p gitti.
Ben ve arkadafl›m Yusuf onu bir araca bindirerek
hastaneye götürdük. Ancak ölmüfltü.” dedi. 

Daha sonra polisler taraf›ndan karakola
götürüldüklerini ve kendilerine tutanak imzalat›ld›¤›n›
söyleyen Kurt, ifadelerini alan Savc›n›n kendilerine
“iftira at›yorsunuz” dedi¤ini iddia etti. Cad›ro¤lu’nun
babas› Süleyman Cad›ro¤lu da, polislerin “ölümün
kalp krizi sonucu oldu¤una dair rapor vermesi için”
doktorlara bask› yapt›klar›n› ileri sürerek Abdullah
Lenk adl› doktorun “darp izine rastlanmad›¤›n› ancak
ölümün kuflkulu oldu¤u “gerekçesiyle cesedi otopsi
için Diyarbak›r’a gönderdi¤ini bildirdi. 

Bu arada cesedin morgdan al›nmas› s›ras›nda hastane
önünde bekleyenlerin protestolar›n› engelleyen
polisler, yaklafl›k 30 kifliyi gözalt›na ald›.
Cad›ro¤lu’nun cenaze törenine sadece befl kiflinin
kat›lmas›na izin veren polis, cenazeyi kald›rmak
isteyen 100 kiflilik gruba müdahale ederek, 3 kifliyi
gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›.

Olaydan sonra kald›r›ld›¤› Van ve Diyarbak›r devlet
hastanelerinde otopsi yap›lmayan Cad›ro¤lu’nun iç
organlar› otopsi yap›lmak üzere ‹stanbul’a gönderildi.
Ailenin avukatl›¤›n› üstlenen Abdulmenaf K›ran,
soruflturma ve dava aç›lmas› aflamas›nda zorluklarla
karfl›laflt›klar›n› belirterek, “Cad›ro¤lu davas›nda
polisin ad› geçiyor. Bu nedenle zorluklarla
kafl›lafl›yoruz. Olay yerinde bulunan iki tan›¤a ulaflt›k.
Bunlar›n ifadelerini ald›k. Dava dosyas›na koymak
üzere ifadeleri tasdik ettirmemiz gerekiyordu. Van’da
bulunan üç notere de gittim. ‘Bu ifadeler devlet
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aleyhinde. Sonra bafl›m›z belaya girer’ diyerek tasdik
etmediler. Bu tan›klar›n mahkemede istedikleri bir
flekilde ifade vermeyecekleri ortada. Tehdit
edilecekler, bask› alt›na al›nacaklar, bir insan›n
yaflam›na mal olan dava böylece geçifltirilecek.” dedi. 

Cad›ro¤lu’nun öldürülmesine tan›k olan 8 kifli ile
fiaban Cad›ro¤lu’nun babas› Süleyman Cad›ro¤lu, 22
Ekim günü Van Emniyet Müdürlü¤ü’nde ifade verdiler.
Abdülrezzak Kurt, Adil Kurt, Hac› Kurt, Nazmi Kurt,
Yusuf Kurt, Abdullah Kurt, Veysi Kurt ve Ramazan
Özer adl› tan›klar, ifadelerinde “fiaban Cad›ro¤lu’nu
polisin öldürdü¤ünü” söylemeleri üzerine
dövüldüklerini, kafalar›n›n duvara vuruldu¤unu ve
polisler taraf›ndan haz›rlanan ifadeleri imzalamaya
zorland›klar›n› bildirdiler. Baba Cad›ro¤lu da, Asayifl
fiube Müdürü Sadettin Bora’n›n “davac› olmamas› için
kendisini ikna etmeye çal›flt›¤›n›” bildirdi.

Aç›lan soruflturma çerçevesinde 1999 y›l› içinde
tan›klarla yüzlefltirilmeyen Seyit Demir ve Mustafa
S›vac› adl› polisler hakk›nda “Lüzum-u Muhakame”
karar› ç›kt›. Ancak san›k polislerin itiraz› üzerine dava
Dan›fltay’a gönderildi.Dan›fltay’dan 1999 y›l›nda bu
konuda herhangi bir karar ç›kmad›.

Mehmet Solmaz

Uyuflturucu kaçakç›l›¤› yapt›¤› iddias›yla gözalt›na
al›nan Mehmet Solmaz adl› kifli 24 Eylül günü
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde öldü. Mehmet
Solmaz’›n 6. kattan atlayarak intihar etti¤i öne
sürüldü. 

Bir t›rda yakalanan 166 kilogram eroini Hollanda’ya
kaç›rmak isteyen flebekenin organizatörü oldu¤u
iddias›yla gözalt›na al›nan Mehmet Solmaz, ifadesinin
al›nmas› için B Blok 6. katta bulunan ekipler amirinin
odas›na ç›kar›ld›. Hangi odada oldu¤unu anlamamas›
için eflofman› kafas›na geçirilen Mehmet Solmaz’›n,
yan›nda bekleyen polisin dalg›nl›¤›ndan yararlanarak
aç›k duran pencereden atlad›¤› iddia edildi. Mehmet
Solmaz, olay yerinde öldü. Bu arada Mehmet
Solmaz’›n atlad›¤› odan›n, 6. katta pencerelerinde
demir olmayan tek oda oldu¤u ö¤renildi. 

Yak›nlar›, daha önce 9 kez gözalt›na al›nan
Solmaz’›n, “Konuflmak ve para vermek istemedi¤i için
polis taraf›ndan afla¤›ya at›ld›¤›n›” öne sürerken, polis
yetkilileri Solmaz’›n ölüm korkusu içinde oldu¤unu ve
mal sahibini ele vermemek için intihar etmifl
olabilece¤ini iddia ettiler.

Solmaz’›n ölümü ile ilgili olarak Fatih Nöbetçi
Cumhuriyet Savc›l›¤› soruflturma bafllatt›. ‹stanbul
Emniyet Müdürü Özdemir yapt›¤› aç›klamada,
“Arkadafllar›m›z güzel bir operasyon yapt›lar. Bas›n
aç›klamas›n› bizzat ben yapt›m. Daha sonra flahs›n
görevli personelimizin elinden kurutularak, ani bir
intiharda bulunmas› bizleri de üzdü. Bununla ilgili
adli ve idari soruflturma devam ediyor” dedi. 

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
Solmaz’›n ölümünün flüpheli oldu¤unu bildirildi.

Aç›klamada, “Emniyette gözalt›nda bulunan
birilerinin, intihar etti¤ine inansak dahi; O’nun ihtihar
etmeye sevk edecek kadar korkutulmufl olmas› çok
düflündürücüdür” denildi. Aç›klamada, flu görüfllere
yer verildi: 

“Kald› ki, Mehmet Solmaz’›n gözlerinin ba¤l› olmas›
da ‘serbest iradesi’nin bask› alt›nda oldu¤unun aç›k
göstergesidir. Emniyet binalar›nda, yaln›z ad›m
atmalar›na dahi izin verilmeyen san›klar›n, 6. kattan
atlayacak kadar süreyi bulduklar› da inand›r›c› de¤il.
Olay tüm yanlar›yla flüphelidir.” 

Solmaz’›n ölümünde ihmali oldu¤u belirlenen
‹stanbul Narkotik fiube’de görevli Baflkomiser Murat
fiahin, Emniyet Amiri ve fiube Müdür Yard›mc›s›
Mahmut Karabulut ve polis memuru Salman Gökhan
Gür hakk›nda ekim ay› bafllar›nda TCY’nin 230/1
maddesi uyar›nca 3 aydan 1 y›la kadar hapis cezas›
istemi ile dava aç›ld›. Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, san›k Mehmet
Solmaz’›n baz› itiraflarda bulunaca¤›na dair haber
üzerine, gözü ba¤l› olarak Narkotik fiube Müdürlü¤ü
Ekipler Amiri Murat fiahin’in 6. kattaki odas›na
getirildi¤i belirtildi. ‹ddianamede, “San›k Müdür
Muavini Mahmut Karabulut ve Ekipler Amiri
Baflkomiser Murat fiahin, M‹T mensuplar›n›n ça¤r›s›na
uyarak oday› bir süre için terk ederken, Mehmet
Sormaz’› hiçbir önlem almadan görevli olmayan polis
memuru Salman Gökhan Gür nezaretine b›rakarak
görevlerini ihmal etmifllerdir” denildi.

Fehmi Kaplan

“Afl›r› içkili oldu¤u” gerekçesiyle 14 Kas›m gecesi
Erzurum’un Narman ilçesinde gözalt›na al›nan Fehmi
Kaplan (45) adl› kifli gözalt›nda öldü. Gözalt›na
al›nd›ktan sonra rahats›zland›¤› için sa¤l›k oca¤›na
götürülen Fehmi Kaplan’›n daha sonra yeniden
Emniyet Amirli¤i’ne getirildi¤i ve 15 Kas›m sabah›
nezarethanede cesedinin bulundu¤u bildirildi.
Kaplan’›n iflkence sonucu öldü¤ünü savunan yak›nlar›
Narman Emniyet Amirli¤i önünde protesto gösterisi
yapt›. Narman Kaymakam› Levent K›l›ç ise Fehmi
Kaplan’a iflkence yap›lmad›¤›n›, ölüm nedeninin
intihar ya da kalp krizi olabilece¤ini ileri sürdü.

Fehmi Kaplan’›n kardefli Vehbi Kaplan, abisi
öldürüldükten sonra olaya intihar süsü verildi¤ini
savunarak, “Abimi gözalt›na ald›ktan bir saat sonra
sa¤l›k oca¤›na götürüyorlar ve orada 3 i¤ne
vuruyorlar. Sonra bayg›n flekilde nezarete
götürüyorlar. Ertesi gün ‘gelin kardefliniz hasta’
dediler. Karakola gittikten sonra öldü¤ünü söylediler.
Kendisini ast›¤›n› söyledikleri yer, bir metre
yükseklikte. Orada kendisini asmas› imkans›z. Ayr›ca
kendisini asarken kulland›¤›n› söyledikleri kemere
bakt›k, o da abime ait de¤il. Vücudunda darp izleri
gördük. Kendisini asmas› için hiçbir nedeni yoktu.
Üstelik bize haber vermeden önce ilçeye çevik kuvvet
ve jandarma takviyesi yapm›fllard›. Her tarafta önlem
alm›fllard›. Bunlar kuflkulu fleyler.” dedi.
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Kaplan’›n ölümü nedeniyle Erzurum Valili¤i’nce adli
ve idari soruflturma açt›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü de
polis baflmüfettifli görevlendirdi. Emniyet Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
“Olay yerine giden ekipler, alkol raporu al›nmas› için
Fehmi Kaplan’› sa¤l›k oca¤›na götürdü. Narman
Merkez Sa¤l›k Oca¤› Tabipli¤i, Fehmi Kaplan
hakk›nda ‘dahili ve harici muayenesi normal,
vücudunda darp ve cebir izi yok ve flahs›n ileri
derecede alkollü’ oldu¤unu belirten bir rapor verdi.
Daha sonra karakola götürülen Kaplan, saat 06.00
s›ralar›nda, karakol nöbetçisine ‘gözlem odas›na
geçmek ve orada yatmak istedi¤ini’ söyledi. Kaplan’›
eski polis memuru oldu¤u için tan›yan karakol
nöbetçisi izin verdi, hatta gözlem odas›n›n kap›s› aç›k
b›rak›ld›. Kaplan, sabah saat 07.30 s›ralar›nda kontrol
edildi ve gözlem odas›n›n kap›s›na kemeriyle
kendisini asarak intihar etti¤i görüldü. Durum
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bildirildi. Savc›l›¤›n iste¤i
üzerine Kaplan’›n cesedi saat 10.00 s›ralar›nda olay
yerinden kald›r›larak ilçe sa¤l›k oca¤›na, buradan da
Aziziye T›p Fakültesi’ne gönderildi.” denildi.
Aç›klamada, Kaplan’a yap›lan otopside “yüzeysel
olarak herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmad›¤›”
öne sürüldü.

‹brahim Ay

3 Aral›k günü Mardin’in Dargeçit ilçesine ba¤l› Alt›yol
köyünde gözalt›na al›nan ‹brahim Ay (72) adl›
köylünün iflkence sonucu öldü¤ü iddia edildi. 

Edinilen bilgiye göre, akflam saatlerinde köye bask›n
düzenleyen askerler ‹brahim Ay’la birlikte, fierif Ay,
Fahrettin Ay, Selim Aktafl, Latif Aydo¤du adl› köylüleri
ve Hamit Erik, Ali Kaya adl› korucular› gözalt›na ald›.
Alt›yol Jandarma Karakolu’nda dipçik darbeleriyle
dipçikle dövülen ve kafas›ndan yaralanan ‹brahim
Ay’›n fenalaflmas› üzerine Dargeçit Devlet
Hastanesi’ne götürüldü¤ü ve burada öldü¤ü bildirildi.
Otopsi için Diyarbak›r Devlet Hastanesi’ne götürülen
Ay, daha sonra Alt›yol köyünde topra¤a verildi. Ay’la
birlikte gözalt›na al›nan köylüler, ‹brahim Ay’›n
öldü¤ünün anlafl›lmas› üzerine askerlerin kendilerine
“kafas›n› duvara çarparak fenalaflt›¤›” yolunda tutanak
imzalatmaya çal›flt›¤›n› ancak bunu kabul
etmediklerini bildirdiler. Ay’›n akrabas› Fahrettin Ay,
cesedi y›kad›klar› s›rada, bafl›nda ve vücudunun çeflitli
yerlerinde darp izleri gördüklerini söyledi. Fahrettin
Ay, olay›n duyulmas› üzerine köye gelen Dargeçit
Cumhuriyet Savc›s› ve Emniyet Müdürü’nün
kendilerine davadan vazgeçmelerini önerdiklerini
anlatt›. ‹brahim Ay’›n k›z› Cirva Kelefl ise babas›n›n
ölümünden Karakol Komutan› ile kendilerine sürekli
bask› yapan Kemal Kaya, Ali Kaya ve Hamit Erik adl›
korucular›n sorumlu oldu¤unu ileri sürdü.

Ay’›n ölümünün ard›ndan askerlerin köye dört kez
bask›n düzenleyerek, Ay’›n yak›nlar›n› davac› olmalar›
durumunda köyü boflaltacaklar› yönünde tehdit
ettikleri ö¤renildi. 

Medine Öncel

Diyarbak›r’da gözalt›na al›nmamak için 7. kattan
atlayan Medine Öncel adl› kad›n öldü. Edinilen
bilgiye göre olay flöyle geliflti: 14 Temmuz günü saat
03.00 s›ralar›nda Diyarbak›r Ba¤lar ilçesinde Ekrem
Öncel adl› kiflinin evine polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Binan›n d›fl kap›s›n› k›rd›ktan sonra 7.
kattaki eve ç›kan polisler, Ekrem Öncel’in k›z› Medine
Öncel’i gözalt›na almak istediler. Medine Öncel ise
gözalt›na al›nmamak için pencereden atlad›. 

Ekrem Öncel olay› flöyle anlatt›: “Biz, hava s›cakl›¤›
nedeniyle damda uyuyorduk, 5 polis geldi. Biri
maskeliydi ve komando elbisesi giymiflti, di¤erleri
sivildi. Beni ve eflimi damdan indirerek dairenin
kap›s›n› açmam› istediler. Medine için geldiklerini,
onu emniyete götüreceklerini söylediler. K›zlar›m
uyuyordu. Polislerin sesiyle uyand›lar. Polisler
silahlar›n› do¤rultarak salonda beklediler. Ben
Medine’ye sakin olmas›n› söyleyip, giyinmesini
istedim. Medine, ‘Baba ne olur b›rakma, bunlar beni
götürmesin. Beni bu defa öldürürler’ dedi. Ben de,
sakin olmas›n›, serbest b›rakacaklar›n› söyledim. Ama
bir türlü sakinleflmedi. Çok titriyordu. Medine ve öbür
k›z›m Devran giyindikten sonra salona geldiler.
Medine aniden koflmaya bafllad›. Salonun yan›ndaki
odaya giderek pencereye do¤ru gitti. Annesi
arkas›ndan kofltu ama yetiflemedi. Kendisini
pencereden afla¤› att›.” 

HADEP üyesi Medine Öncel’in 16 Kas›m 1998
tarihinde HADEP Diyarbak›r il binas›na düzenlenen
bask›nda gözalt›na al›nd›¤› ve 12 gün boyunca
iflkence gördü¤ü bildirildi. Ayn› bask›nda gözalt›na
al›nan Hamit Çak›r adl› kifli de Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence sonucu ölmüfltü. 

Ekrem Öncel’in polisler hakk›nda yapt›¤› suç
duyurusu üzerine aç›lan soruflturma, temmuz ay›
sonunda takipsizlikle sonuçland›. Cumhuriyet Savc›s›
Ümit Yüksel, soruflturma sonucunda Medine Öncel’in
pani¤e kap›larak kendini att›¤›, olayda polislerin
kusurlar›n›n bulunmad›¤› ve soruflturmaya gerek
olmad›¤›na karar verdi. 

Gözalt›nda ölüm davalar›

Baki Erdo¤an

Baki Erdo¤an’›n 21 A¤ustos 1993 tarihinde Ayd›n
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence sonucu ölümü
nedeniyle 6 polisin yarg›lanmas›na Yarg›tay’›n ilk
karar› bozmas› üzerine yeniden baflland›.

Ayd›n 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde “efrada kötü
muamele ve iflkence sonucu ölüme neden olmak”
suçundan yarg›lanan ve 21 Nisan 1998 tarihinde 5 y›l
6 ay 20’fler gün hapis cezas›na mahkum edilen
Emniyet Müdür Yard›mc›s› ‹brahim Türedi, Ayhan
Erdal, Abdurrahman Çetinkaya, Cahit Sand›kç›, Ali
Kumal, Siyasi fiube Müdürü Necmettin Ayd›nkaya adl›
polisler hakk›ndaki karar, Yarg›tay taraf›ndan 23
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Aral›k 1998 tarihinde “eksik soruflturma” gerekçesiyle
bozulmufltu.

Yarg›tay, san›k vekillerince temyiz aflamas›nda kan›t
olarak sunulan, “Zafere Yürüyen Devrimci Gençlik”
dergisinde yay›mlanan “Baki Erdo¤an’›n epilepsi
hastas› oldu¤u “na iliflkin haberi, bozma gerekçeleri
aras›nda saym›flt›. 

Yarg›tay’›n bozma karar›n›n ard›ndan davaya 11
May›s günü Ayd›n 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yeniden baflland›. 24 Haziran günü yap›lan
duruflmada Mahkeme, Baki Erdo¤an’›n gördü¤ü
iflkence sonucu yaflam›n› yitirdi¤i kan›s›na vararak,
san›klar› ikinci kez 5 y›l 6 ay 20’fler gün a¤›r hapis
cezas›na çarpt›rd›. Mahkeme ayr›ca, san›klar›n ömür
boyu memuriyetten men edilmesini de karara ba¤lad›.

Ayd›n 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin Erdo¤an’›n
öldürülmesi ile ilgili olarak TCY’nin 452. maddesi
uyar›nca 6 polis hakk›nda verdi¤i karar 28 Aral›k
günü Yarg›tay Ceza Genel Kurulu taraf›ndan bozuldu. 

Öte yandan Ayd›n’da, Baki Erdo¤an’› iflkenceyle
öldürdükleri için yarg›lanan polislerin 21 Nisan 1998
tarihindeki duruflmas›ndan sonra, davay› izleyen
gazetecilerin polisler taraf›ndan dövülmesi nedeniyle
polisler, gazeteciler ve avukatlar hakk›nda aç›lan
davaya da 1999 y›l› içinde devam edildi. 

Cengiz Aksakal

Yarg›tay, Artvin’in fiavflat ilçesinde 18 Ekim 1980
tarihinde Cengiz Aksakal’›n, gözalt›nda iflkenceyle
öldürülmesi nedeniyle dönemin ‹l Jandarma Alay
Komutan› Üste¤men Ferit Ild›rar ile Merkez Jandarma
Karakol Komutan› Astsubay Mecdi Cengiz hakk›nda
“iflkenceyle adam öldürdükleri” gerekçesiyle Ardahan
A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan verilen ikifler y›l
birer ay hapis cezas›n› 22 Aral›k 1998 tarihinde
onad›. 

Ancak Ardahan A¤›r Ceza Mahkemesi, temmuz ay›
içinde san›klar›n suçu ifllemediklerine iliflkin yeni
kan›tlar gösterdi¤i gerekçesiyle iki y›ll›k hapis
cezas›n›n infaz›n› erteledi ve ‘yarg›laman›n iadesine’
karar verdi. 

Mahkeme, 2 Temmuz günü bu istemi yenileme karar›
ald›. Kararda, san›klar›n suç tarihinde baflka yerde
operasyonda olduklar›na iliflkin kimi tan›k ifadeleriyle,
Yarg›tay’›n ‘üzerinde tahrifat yap›lm›flt›r’ dedi¤i
belgede asl›nda tahrifat yap›lamayaca¤› yönündeki
Jandarma Genel Komutanl›¤› yaz›s›n› dikkate ald›¤›
bildirildi.

Üç ayr› ilde görülmesi, dört de¤iflik karar verilmesi ve
19 y›l boyunca tamamlanamayan dava flu
aflamalardan geçti:

‹lk dava Erzurum S›k›yönetim Mahkemesi’nde üç polis
hakk›nda aç›ld›. Mahkeme, Askeri Yarg›tay’›n bozmas›
üzerine san›klar› beraat ettirirken Üste¤men Ferit
Ild›rar ile Astsubay Mecdi Cengiz hakk›nda suç
duyurusunda bulundu.

Artvin A¤›r Ceza Mahkemesi’nde komutanlar
hakk›nda aç›lan dava 1992 y›l›nda ‘maktule sorguda
iflkence yap›ld›¤›, önceden mevcut hastal›¤›na
iflkencenin de eklenmesi sonucu öldü¤ü anlafl›lm›flt›r’
karar›yla bitirildi, san›klar dört y›l ikifler ay hapis
cezas›na çarpt›r›ld›.

Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, karar› ‘eksik soruflturma’dan
bozdu. Yeni yarg›lamada ‘maktule suçunu söyletmek
için iflkence yap›lm›flt›r, ancak san›klar›n bizzat
iflkence yapt›klar› kan›tlanamam›flt›r’ gerekçesiyle
komutanlar beraat ettirildi. Yarg›tay, karar› bu kez
san›klar›n mevzuat gere¤i Adalet Bakanl›¤›’ndan izin
al›nmadan yarg›land›¤› gerekçesiyle bozdu. 

1994’te bu kez Ardahan A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
dava aç›ld›. Mahkeme, 1997’de ‘yap›lan iflkencelere
talimat vermek, yer tedarik etmek ve göz yummak
suretiyle iflkence suçuna kat›lmak’ suçlar›ndan
san›klar› önce befler y›l hapse çarpt›rd›. Bu ceza,
‘san›klar›n faili belli olmayan ölüm fiilinde fer’i fail
olduklar›’ gerekçesiyle ve ‘san›klar›n kiflilik ve sosyal
özellikleri’ de dikkate al›narak iki y›l birer aya
indirildi. 

Welathan Gülfleno¤lu

Welathan Gülfleno¤lu (19) adl› üniversite ö¤rencisini
22 Mart 1994 tarihinde “gözalt›nda tutuldu¤u
Kas›mpafla Polis Karakolu’nda silahla öldürdü¤ü”
iddias›yla Abdullah Bozkurt adl› polis hakk›nda aç›lan
davaya y›l içinde devam edildi. ‹stanbul Beyo¤lu 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2 flubat günü yap›lan
duruflma, tan›k polis memuru Mehmet Bozda¤’›n
ifadesi al›namad›¤› için ertelendi. Y›l içinde
sonuçlanmayan dava, 2000 y›l›na ertelendi. 

Newroz Bayram› nedeniyle ‹stanbul’un Kas›mpafla
semti Bahariye Caddesi’nde 22 Mart 1994 tarihinde
ö¤le saatlerinde düzenlenen izinsiz gösteriden sonra
gözalt›na al›nan Welathan Gülfleno¤lu götürüldü¤ü
Kas›mpafla Karakolu’nda öldürülmüfltü. Resmi
aç›klamada, Gülfleno¤lu’nun gözalt›na al›nan di¤er
kiflilerle birlikte getirildi¤i karakolda, yan›nda bulunan
tabancay› çekti¤i ve bu s›rada bir polis memuru
taraf›ndan vuruldu¤u öne sürülmüfltü.

Ali R›za A¤do¤an

Ali R›za A¤do¤an’›n gözalt›nda gördü¤ü iflkence
nedeniyle 17 fiubat 1991 tarihinde ölümü nedeniyle 6
polis hakk›nda aç›lan dava, Yarg›tay’›n ilk karar›
bozmas› üzerine 9 Mart günü yeniden baflland›.
Polislerin avukat› ‹lhami Yelekçi, Yarg›tay karar›
uyar›nca davan›n düflürülmesini isterken A¤do¤an
ailesinin avukatlar› san›klar›n cezaland›r›lmas›
görüflünü savundular. Duruflma polislerin ifadelerinin
al›nmas› için ertelendi. 6 fiubat 1998 tarihinde
Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan
davada, polisler Feyzullah Ard›ç, Ramazan K›l›ç,
Hüseyin Y›lmazer ve Mustafa fiahino¤lu beraat etmifl,
Seydi Yap›c› ve Recep Uçar adl› polisler ise 5 y›l 6 ay
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20 gün hapis cezas›na mahkum edilmiflti. Yarg›tay ise,
“iflkence suçunun zamanafl›m› süresi 5 y›l oldu¤u için
davan›n düflmesi gerekti¤i” görüflüyle karar›
bozmufltu. 

17 May›s günü ‹stanbul Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada ifade veren
emekli Baflkomiser Seydi Yap›c›, Yarg›tay’›n bozma
karar›na uyularak iflkence suçlamas›yla
yarg›lanmamas› gerekti¤ini savundu. 

25 Ekim günü sonuçlanan davada, ilk karar›nda
direnen Mahkeme, “iradeleri d›fl›nda adam öldürmeye
tam teflebbüs” suçlamas›yla Seydi Yap›c› ve Recep
Uçar adl› polislere 5 y›l 6 ay 20 gün hapis cezas›
verdi. 

Ali R›za A¤do¤an, 13 fiubat 1991 tarihinde protesto
amaçl› kepenk kapatt›¤› iddias›yla gözalt›na al›nd›ktan
sonra ‹stanbul Beyo¤lu Ekipler Amirli¤i’nin 3.
kat›ndan at›lm›flt›. A¤do¤an 17 fiubat 1991 tarihinde
de hastanede ölmüfltü.

Birtan Altunbafl

Birtan Altunbafl adl› gencin 1991 y›l›nda iflkence
sonucu ölümü nedeniyle 10 polisin yarg›land›¤› dava,
aradan yaklafl›k 8 y›l geçtikten sonra 18 Mart günü
yeniden bafllad›. Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmaya san›k polislerden sadece Tansel
Kayhan kat›ld›. Tansel Kayhan, olay tarihinde Birtan
Altunbafl’› Ahmet Yüzbafl›o¤lu ve Mehtap Özkul adl›
kiflilerle birlikte gözalt›na ald›¤›n› ve Siyasi fiube’ye
teslim etti¤ini, sorguya ise kat›lmad›¤›n› iddia etti.
Duruflmada ayn› tarihlerde gözalt›nda bulunan Murat
Böbrek adl› kifli de tan›k olarak dinlendi. Murat
Böbrek, gözalt›nda “Birtan” adl› bir kifliye yo¤un
iflkence yap›ld›¤›na tan›k oldu¤unu söyledi. Ayn›
tarihlerde Siyasi fiube nezarethanesinde görev yapan
‹hsan Uçum adl› tan›k da Altunbafl’›n rahats›z
oldu¤unu gördü¤ünü bildirdi. ‹hsan Uçum, durumu
yetkililere bildirdi¤ini, bunun üzerine Birtan
Altunbafl’›n nezarethaneden al›nd›¤›n› ve bir daha geri
getirilmedi¤ini anlatt›. Duruflma, emekli olan iki
san›¤›n adreslerinin belirlenmesi için 30 Nisan
gününe ertelendi. Birtan Altunbafl, Ankara Hacettepe
Üniversitesi’nde 10 Ocak 1991 tarihinde gözalt›na
al›nm›fl ve 16 Ocak 1991 tarihinde Gülhane Askeri
Hastanesi’nde ölmüfltü. Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan davada, mahkeme, “san›klar›n
memur olmas› nedeniyle” dosyay› Ankara ‹l ‹dare
Kurulu’na göndermiflti. Daha sonra yarg› ve Ankara ‹l
‹dare Kurulu aras›nda oluflan “olumsuz görev
uyuflmazl›¤›” nedeniyle dosya Yarg›tay’a
gönderilmiflti. Yaklafl›k 8 y›l sonra Yarg›tay, polislerin
yarg›lanmas›na karar verdi. TCY’nin “iflkence” suçuna
iliflkin 243 ve 245 ile “öldürme” suçuna iliflkin 452.
maddeleri uyar›nca yarg›lanan polislerin adlar› flöyle:
‹brahim Dedeo¤lu(18 Nisan seçimlerinde MHP
Karaman Milletvekili aday›), Sadi Çal›, Ahmet Bafltan,
H. Cavit Orhan, Süleyman Sinkil, Tansel Kayhan,

Talip Tafldan, Mehmet K›rk›c›, Muammer Eti ve Naif
K›l›ç.

Duruflmada, san›k polisler Birtan Altunbafl’›n neden
öldü¤ünü bilmediklerini söylediler. 

‹brahim Dedeo¤lu, davada ilk kez 15 Temmuz günü
yap›lan duruflmada ifade verdi. Dedeo¤lu, Birtan
Altunbafl’›n vücudundaki izlerin, “yakaland›¤› andan
siyasi polis merkezine getirilinceye kadar geçen
sürede” meydana geldi¤ini iddia etti. Dedeo¤lu,
kendisi hakk›nda defalarca iflkence iddias›yla dava
aç›ld›¤›n› belirterek, “Devlete yapaca¤›m hizmetler
engellenmek isteniyor” dedi. 

Davan›n 15 Ekim günü yap›lan duruflmas›nda,
Mahkeme, duruflmalara kat›lmayan Naif K›l›ç ve
Ahmet Bafltan adl› polisler hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verdi.

Davan›n 30 Kas›m günü yap›lan duruflmas›nda, bir
önceki duruflmada haklar›nda g›yabi tutuklama karar›
al›nan Ahmet Bafltan ile Naif K›l›ç’›n yakalanmalar›na
iliflkin tevkif müzekkeresine cevap al›namad›¤›n›n
aç›kland›. Mahkeme, Altunbafl’›n gözalt› dönemine
iliflkin Emniyet’in “Zimmet Defteri”nin Mahkeme’ye
ulaflt›¤›n› bildirdi. Dava, 2000 y›l›na ertelendi.

Memik Yazar

Memik Yazar (19) adl› genci 16 Kas›m 1998 tarihinde
Gaziantep Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkence ile
öldürdükleri iddias›yla Baflkomiser Köro¤lu K›raç,
komiser yard›mc›s› Yakup K›l›ç ile polisler Fikri fiirin,
Mustafa Aygül, Davut Bodur, fieyhmus Murat Kaya ve
Hasan Biçer hakk›nda 29 Aral›k 1998 tarihinde
TCY’nin 243. maddesi uyar›nca 10 y›la kadar hapis ve
memuriyetten men cezas› istemi ile dava aç›ld›. 

Davaya 14 Ocak günü Gaziantep 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde baflland›. Duruflmaya haklar›nda
g›yabi tutuklama karar› bulunan ve 13 Ocak günü
teslim olan Köro¤lu K›raç, Yakup K›l›ç, Mustafa Aygül,
fieyhmus Murat Kaya, Davut Bodur, Hasan Biçer ve
Fikri fiirin kat›ld›. Gazecilerin al›nmad›¤› duruflmada,
tan›kl›k yapan Memik Yazar’›n babas› fievket Yazar,
“Bana gelip ‘o¤lun zehirlendi’ dediler. Hastaneye
gitti¤imde ise doktorlar ‘zehirlenme de¤il, iflkence
görmüfl’ dediler. Takdiri size b›rak›yorum” dedi.
Duruflmada, tan›k olarak dinlenen GaziGaziantep
Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Erkan Mahsereci ise
Yazar’› yakaland›¤› gün muayene etti¤ini ve darp
izine rastlamad›¤›n› ileri sürdü. Duruflmada, Memik
Yazar ile birlikte gözalt›na al›nan Nihat O¤uz ve
Gökhan Y›lmaz’›n tutuklu polislerle yüzlefltirilmesine
karar verildi.

Dava, 1999 y›l› içinde tamamlanmad›.

Bayram Duran

Bayram Duran adl› kiflinin, ‹stanbul Gaziosmanpafla
Gazi Karakolu’nda 16 Ekim 1994 tarihinde ölmesi
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nedeniyle karakol eski amiri Ahmet fiengül ile polisler
Abdullah Çavuflo¤lu, Halit Ak, Mevlüt Salgar, Ahmet
Aflç›el, Ayhan Köflger ve ‹smail Usman hakk›nda
aç›lan davaya 23 Haziran günü Denizli A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Polislerin TCY’nin
452/2. maddesi uyar›nca 6 y›la kadar hapis cezas›na
mahkum edilmesi istendi¤i dava, 1999 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

‹smail Saydam(Saylan)

19 Eylül 1998 tarihinde Bursa’da gözalt›na ald›klar›
‹smail Saydam (Saylan) adl› kifliyi döverek
öldürdükleri gerekçesiyle dört polis hakk›nda aç›lan
dava 11 Ekim günü sonuçland›. Bursa 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, Turan Sönmez,
‹brahim Merdivenli ve fievket Asar “delil yetersizli¤i”
gerekçesiyle beraat etti. Tamer Kumru adl› polise ise
“kas›t olmadan ölüme sebebiyet vermek” suçundan 4
y›l 2 ay hapis cezas› verildi.

Sinan Demirbafl

14 Temmuz 1995 tarihinde Elaz›¤’da gözalt›na al›nan
Sinan Demirbafl adl› üniversite ö¤rencisinin ölümü
nedeniyle aç›lan davaya 17 Kas›m günü Elaz›¤ 1. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yeniden baflland›. 30 Kas›m
1998 tarihinde sonuçlanan davada Bünyamin Gök
adl› polis 14 y›l hapis cezas›na mahkum edilmifl,
polisler Erdo¤an ‹nal, Veysi Aslan, Hasan Çetinkaya,
Nazif Yazar, M. Faruk Uzel, Zihni Derin ve Mehmet
Karamehmeto¤lu ise “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle
beraat etmiflti. Yarg›tay, karar› 26 May›s günü
bozmufltu. Duruflma, karar›n aç›klanmas› için 2 fiubat
2000 tarihine erteledi.

Mehmet Yavuz

1998 y›l›nda h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla Diyarbak›r’da
gözalt›na al›nd›ktan sonra Adana Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen Mehmet Yavuz’un gözalt›nda
ölümüyle ilgili olarak komiser Murat Göldafl hakk›nda
verilen 1 y›l 8 ayl›k hapis cezas› 8 Aral›k günü
Yarg›tay 8’inci Ceza Dairesi taraf›ndan onand›.
Göldafl’›n avukatlar›n›n itiraz baflvurusunu
de¤erlendiren Ceza Dairesi, Adana 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin “suçunu söyletmek için iflkence
sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan verdi¤i
cezay› onad›.

Yavuz’un avukat› ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Osman Baydemir, “San›klar bir kifli de¤ildi. Birden
fazlayd›. Kendi aralar›nda anlafl›p bir kifliyi seçtiler.
Di¤erleri de flu anda görevleri bafl›nda. Bu kifliler
gözalt›na al›nan herkes için bir tehlike arzetmektedir.
Bundan Adana Emniyet Müdürlü¤ü ile ‹çiflleri
Bakanl›¤› da sorumludur. ‹flkencenin belgelenmesini
de önemsiyorum. Adana ‹dare Mahkemesi’nde
tazminat davas› açt›k. Davada adil bir sonuç
alabilece¤imizden kayg› duyuyoruz. ‹flkenceyi yapan
görevlilerin rehabilitasyon merkezlerinde tedavi
edilerek, iflkenceden vazgeçirilmeleri gerekir” dedi. 

Emin Y›ld›r›m

7 Ocak 1996 tarihinde Diyarbak›r’›n Çermik ilçesinde
Emin Y›ld›r›m (67) adl› kifliyi döverek öldürdü¤ü
gerekçesiyle Çermik ‹lçe Jandarma Komutan› Binbafl›
Sezai Akgün hakk›nda aç›lan dava sonuçland›. 15
Haziran günü Diyarbak›r 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yap›lan duruflmada Sezai Akgün, “kötü muamelede
bulundu¤u” gerekçesiyle TCY’nin “kötü muamele”
suçuna iliflkin 245. maddesi uyar›nca 2 ay hapis
cezas›na mahkum oldu. 7 Ocak 1996 tarihinde gece
saatlerinde ilçenin Kale-Çukur mahallesinden silah
sesleri gelmesi üzerine Emin Y›ld›r›m’›n dükkan›na
giren Binbafl› Sezai Akgün, silah seslerinin nereden
geldi¤ini sormufl, bilmedi¤ini söyleyen Emin Y›ld›r›m’›
dövmüfltü. Y›ld›r›m, yaklafl›k 20 gün sonra Diyarbak›r
Devlet Hastanesinde öldü. Y›ld›r›m’›n eflinin suç
duyurusunda bulunmas› üzerine Akgün hakk›nda
“kast› aflan eylem sonucunda adam öldürmek”
suçlamas›yla dava aç›ld›. Olay tarihinde yüzbafl› olan
Sezai Akgün, 1996 y›l› A¤ustos ay›nda binbafl›l›¤a terfi
ettirildi. 

Bu arada Y›ld›r›m’›n avukat› Mustafa Özer, davay›
1998 y›l›nda A‹HM’e gönderdiklerini ve A‹HM’in
Y›ld›r›m olay› ile ilgili 98/40074 Numaral› dava ile
ilgili olarak kabul edilebilirlik karar› verdi¤ini bildirdi.
Özer, Mahkeme’nin karar›na temyiz ettiklerini de
kaydetti.

Yücel Özen

12 Kas›m 1991 tarihinde ‹stanbul’da “h›rs›zl›k”
iddias›yla gözalt›na al›nan Yücel Özen adl› kiflinin 24
Kas›m 1991 tarihinde iflkence sonucu ölmesi
nedeniyle 7 polis hakk›nda aç›lan davaya Beyo¤lu 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde y›l içinde devam edildi.
Davan›n 21 Ekim günü yap›lan duruflmas›nda, esas
hakk›nda görüflünü aç›klayan Cumhuriyet Savc›s›,
Yücel Özen’in düflme sonucu de¤il fliddetli travma
sonucu öldü¤ünün anlafl›ld›¤›n› söyledi. Savc›, Ahmet
Güngör, Abdullah Süzer, Hasan Kirman, Yavuzhan
Boran, Nafiz Aktafl, Ünal Canl› ve Veysel Atasu adl›
polislerin 8 y›l a¤›r hapis cezas› ile
cezaland›r›lmalar›n› istedi. Dava, 1999 y›l› içinde
tamamlanmad›.

Fethi ‹pek

28 Eylül 1998 tarihinde Diyarbak›r’›n Çermik
ilçesinde Fethi ‹pek adl› kifliyi öldürdükleri ve çete
kurarak uyuflturucu ticareti yapt›klar› gerekçesiyle
haklar›nda dava aç›lan Çermik Jandarma Kaçakç›l›kla
Mücadele fiube Müdürü Yüzbafl› Coflkun Bayar,
astsubay Levent To¤rul, uzman çavufllar Serdar
Karabulut, Mehmet Yüksel ve Mustafa Alnak ile Ali
Y›ld›z’›n  yarg›lanmalar›na Diyarbak›r DGM’de 6
May›s günü devam edildi. Duruflmada, daha önce
tan›k olarak dinlenmesi için karar al›nan jandarma
muhbiri Kemal Türk’ün flubat ay› içinde Diyarbak›r’›n
Silvan ilçesinde a¤z›na tek kurflun s›k›larak
öldürüldü¤ü ortaya ç›kt›.
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Fethi ‹pek’in yak›nlar›n›n avukat› Hüseyin Tayfun,
Kemal Türk’ün Yüzbafl› Coflkun Bayar lehine ifade
vermedi¤i için öldürüldü¤ünü ileri sürdü. Coflkun
Bayar’›n avukat› Yaflar Altürk ise Kemal Türk’ün
öldürülmesi ile ilgili soruflturmay› yürüten Binbafl›
Zahit Engin ve uzman çavufllar Cemal Yaflar ile Mahir
Balc›’n›n gizli oturumda dinlenilmesini talep etti.
Talebin kabul edilmesi üzerine duruflma 15 dakika
gizli yap›ld›. Duruflmada tetikçi oldu¤u ileri sürülen
Ali Y›ld›z ise Fethi ‹pek’in uzman çavufllar Mehmet
Yüksel ve Serdar Karabulut taraf›ndan para
karfl›l›¤›nda öldürüldü¤ünü söyledi. Ali Y›ld›z, uzman
çavufllara ait cep telefon numaralar›n› mahkemeye
sunarak, araflt›r›lmas›n› istedi. 

Ali Y›ld›z, 10 Haziran günü yap›lan duruflmada ise
Fethi ‹pek’i kendisinin öldürdü¤ünü belirterek flunlar›
anlatt›: 

“Olay günü Fethi ‹pek benim yan›ma geldi ve beraber
arabaya bindik. Yan›m›zda uzman çavufllar Serdar
Karabulut ve Mehmet Yüksel de vard›. Tart›flma
s›ras›nda ‹pek’in boyun bölümüne iki b›çak
saplad›ktan sonra kafas›na da Amerikan yap›m› el
bombas› ile vurdum. ‹pek olay yerinde öldü. Daha
sonra uzman çavufllar ‹pek’i arabadan atarak, patika
yolun kenar›na b›rakt›. B›ça¤› olay yak›nlar›nda, el
bombas›n› da evimin yak›nlar›na saklad›m. Ben
bunlar› askerlikten kurtulmak için yapt›m. Biz çete
falan de¤iliz. Kaçakç›l›k flubesi beni peçete gibi
kulland›.”

Dava, 27 Eylül günü sonuçland›. Diyarbak›r DGM’de
yap›lan duruflmada san›klar hakk›nda “uyuflturucu
kaçakç›l›¤› ve suç ifllemek için çete kurmak”
suçlamas›ndan beraat karar› verildi. Ancak, Coflkun
Bayar ve Levent To¤rul’a “tasarlayarak adam
öldürmeye azmettirmek”, Serdar Karabulut, Mustafa
Alnak, Mehmet Yüksel ve Ali Y›ld›z’a da “tasarlayarak
adam öldürmek” suçlar›ndan TCY’nin 450/4. maddesi
uyar›nca ölüm cezas› verildi. Ceza daha sonra ömür
boyu hapis cezas›na çevrildi. 

‹smet Yencilek

‹zmir’de 31 Aral›k 1998 tarihinde gözalt›na al›nd›ktan
sonra polis otosunda ölen ve otopsi raporunda darp
sonucu öldü¤ü anlafl›lan ‹smet Yencilek’in (68)
ailesinin polisler hakk›nda yapt›¤› tüm giriflimler
sonuçsuz kald›.

‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulunan Yencilek’in yak›nlar›n›n, polislerin
yarg›lanmas› için bafllatt›¤› giriflimler sonuçsuz kald›.
Gözalt›na al›nd›¤›nda eflinin cebinde ast›m ilaçlar›
oldu¤unu belirten Gülbeyaz Taflyurt, polislerin
“Cinayeti üzerlerinden atmak” istedikleri için böyle
bir aç›klama yapt›klar›n› belirtti. 

Yencilek’i döverek gözalt›na alan ‹zmir Emniyeti
Araflt›rma Büro Amirli¤i’nde görevli polisler Hüseyin
Altuntafl ile Reflat Birlik hakk›nda, herhangi bir

soruflturma aç›lmad›. Polislerin cezaland›r›lmas› için
baflta ‹çiflleri Bakanl›¤› olmak üzere,
Cumhurbaflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› ve Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’ne dilekçe gönderdiklerini belirten
Yencilek’in o¤lu Duran Yencilek, tüm giriflimlerinin
sonuçsuz kald›¤›n› kaydetti. Ancak bu süreçte Duran
Yencilek’in polisler taraf›ndan tehdit edilmesi ve
dövülmesi nedeniyle yapt›¤› baflvurulardan vazgeçti¤i
ö¤renildi.

Metin Yurtsever

20 Kas›m günü HADEP Kocaeli ‹l Örgütü binas›nda
devam eden açl›k grevine yap›lan polis
müdahalesinde dövüldükten sonra Siyasi fiube’de
sorgulanan ve gördü¤ü iflkencenin ard›ndan
kald›r›ld›¤› Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde
yaflam›n› yitiren Yurtsever’in ölümü nedeniyle 1999
y›l› içinde herhangi bir dava aç›lamad›.

Hamit Çak›r

16 Kas›m 1998 tarihinde HADEP Diyarbak›r ‹l örgütü
binas›nda devam eden açl›k grevine yap›lan
müdahalede gözalt›na al›nan ve iflkence nedeniyle
ölen Hamit Çak›r’›n ölümü nedeniyle 1999 y›l› içinde
suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu üzerine
130 polis hakk›nda soruflturma aç›ld›, ancak y›l içinde
polisler hakk›nda herhangi bir dava aç›lmad›. 

c) Çocuklara ‹flkence 

E.A. (17)

Almanya’da 10 Mart günü gözalt›na al›nan ve 12 Mart
günü Türkiye’ye teslim edilen E.A. (17) adl› çocu¤un
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube’de iflkence
gördü¤ü bildirildi. Ümraniye Cezaevi’nden Yaflar
Çelik, Sait Üçlü ve Ramazan Morkoç taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, E.A.’n›n 15 Mart günü yar›
bayg›n bir halde cezaevine getirildi¤i belirtildi.
Aç›klamada, E.A.’n›n “ask›ya alma, bas›nçl› su s›kma,
elektrik verme, falaka, poflette nefessiz b›rakma, tek
bafl›na kirli-havas›z ve karanl›k bir hücrede tutma,
ormana götürüp bafl›na silah dayay›p ölümle tehdit
etme, testislerini s›kma” gibi iflkencelere maruz kald›¤›
belirtildi. Aç›klamada, “Gördü¤ü iflkencelerden dolay›
flu an arkadafl›m›z›n her iki kolu tutmamakta, nefes
al›p vermekte zorlanmakta, üst solunum yollar›nda
enfeksiyon görülmekte, testislerinde fliflme ve ekimoz
ve yine vücudunda kaba dayak sonucu yayg›n
ekimoz-morluklar bulunmakta, uykusuzluk ve uykuda
say›klama gibi rahats›zl›klar yaflamaktad›r.” denildi. 

Ö.fi. (12)

‹HD Adana fiubesi’nde 8 Nisan günü bas›n aç›klamas›
yapan Beycan fi., evinin polisler taraf›ndan bas›ld›¤›n›
ve Ö.fi.’nin, “Ka¤›t satan bir çocu¤u gösterece¤iz”
denilerek gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. Beycan fi.,
o¤lunun evden al›nd›ktan sonra kanala götürüldü¤ünü
ve burada kendisine iflkence yap›ld›¤›n› belirtti. Adana
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
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bulundu¤unu ifade eden Beycan fi., o¤lunun sa¤l›k
durumunun kötü oldu¤unu kaydetti. 

Y.S. (13), S.S. (10)

Erzurum Merkez Çocuk Yuvas›’nda kalan biri 10,
di¤eri 13 yafl›ndaki iki ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencisi k›z
çocu¤una tecavüz edildi¤i bildirildi. 4 May›s günü bir
aç›klama yapan Erzurum Vali Yard›mc›s› Fahrettin
Göncü, Yuva Müdürü Kenan ‹rfli’nin Kaz›m Karabekir
‹lkö¤retim Okulu’nda okuyan ve Merkez Çocuk
Yuvas›’nda kalan S.S. ve Y. S. adl› iki kimsesiz k›z
kardefle tecavüz etmekten, aç›¤a al›nd›¤›n› söyledi.

Göncü “Çocuklardan Y. S. 13 yafl›nda, küçük kardefli
S.S. ise 10 yafl›nda. U¤rad›klar› tecavüz olay› üzerine
bu iki kardefl yuvaya gitmeyerek sokakta’ kalm›fllar.”
dedi. 

Yap›lan soruflturma sonucunda, yuva görevlilerinin de
aralar›nda bulundu¤u befl kifli tutukland›.

N.K. (14)

Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözleri ba¤l›,
ç›r›lç›plak ba¤lanarak iflkence yap›lan N.K.’n›n annesi
Saadet K., 25 Haziran günü ‹HD’ye baflvurdu.

N.K. yapt›¤› aç›klamada, evlerinin 18 Haziran günü
sivil polislerce bas›ld›¤›n›3 ve götürüldü¤ü Adana
Emniyet Müdürlü¤ü’nde iflkenceye maruz kald›¤›n›
söyledi. Polislerin kafas›na topuklu ayakkab›yla
vurduklar›n› belirten N.K, “Vücuduma hiç vurmad›lar,
hep kafama vuruyorlard›. Çok kötü küfür ettiler” dedi.
Daha sonra day›s› fieref Bak›r’›n evine götürüldü¤ünü
oradan da Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nde sorguya
al›nd›¤›n› kaydeden N.K. flöyle dedi: 

“Önce gözlerimi ba¤lad›lar, beni bir yere götürdüler.
Üzerimdeki giysilerin hepsini ç›kard›lar. Odada kimler
oldu¤unu görmüyordum ama tuhaf sesler duydum.
Sürekli saç›m› çekiyorlard›. Kafamda bir toka bile
b›rakmad›lar ve bana ‘sen 14 yafl›nda de¤ilsin bize
yalan söylüyorsun, 20 yafl›ndas›n’ diyorlard›” 

Daha sonra üzerinin giydirilerek baflka bir odaya,
bodrum gibi bir yere gözleri ba¤l› olarak
götürüldü¤ünü ifade eden N.K, “Bir adam sürekli
yan›ndakilere ‘onu bana getirin onu .....’ diyordu. Çok
kötü küfür ettiler” dedi. N.K, sivil polislerin kendisini
peflini b›rakmayacaklar› fleklinde tehdit ettiklerini de
kaydetti.

Saadet K. de, “Eve yap›lan bask›nda, benim kafama
vurdular ve ‘k›zma söyle cephaneleri nereye
koydu¤unu söylesin’ diyorlard›. Ne cephaneli¤inden
bahsettiklerini sordu¤umda küfür ettiler” diye konufltu. 

S.fi. (17), F.Ç. (19), N.A. (17), Ü.I. (13), A.P., B.T.(19)

Haziran ay› sonlar›nda ‹stanbul Sefaköy’de “h›rs›zl›k”
iddias›yla gözalt›na al›nan 13-19 yafllar›ndaki 7
çocu¤a götürüldükleri karakolda iflkence yap›ld›¤›
bildirildi. S.fi (17), F.Ç (19), N.A. (17), Ü.I. (13), A.P.
adl› çocuklar›n da aralar›nda bulundu¤u çocuklara

adli tabiplik taraf›ndan 7 günlük rapor verildi.
Gözalt›na al›nan çocuklardan S.fi’nin a¤abeyi Dursun
fi:, gözalt›nda kardeflini görmeye gitti¤inde S.fi.’nin
“ayakta duramayacak halde” oldu¤unu söyledi.
Kardefline cinsel tacizde bulunuldu¤unu da ifade eden
Dursun fientürk, çocuklardan çeflitli suçlar›
üstlenmelerinin istenildi¤ini kaydetti. 

Gözalt›na al›nanlardan ikisinin sokak çocu¤u
di¤erlerinin de düflük gelirli ailelerin çocuklar›
oldu¤unu anlatan fientürk, polislerin kendisini de
“seni de içeri atar›z” diye tehdit ettiklerini vurgulad›.
Dursun fi., polislerin kendilerinden ve baz› çocuklar›n
ailelerinden para istedi¤ini de öne sürdü. 

Dört gün Asayifl fiube Müdürlü¤ü H›rs›zl›k Büro
Amirli¤i’nde gözalt›nda tutulan çocuklardan S. fi (17)
ve F.Ç (19), olay gününü flöyle anlatt›:

“Arkadafl›m›z B.T. 26 Haziran günü bir otomobille
gelerek bizi ald›. Araba çal›nt›ym›fl, biz arkadafl›m›z›
ehliyetsiz biliyorduk. Peflimize bir polis tak›ld›. Ondan
kaçarken, bir polis arac›na çarpt›k ve iki polisin
yaralanmas›na neden olduk. Ondan sonra bizi
Küçükçekmece Araflt›rma Amirli¤i’ne götürdüler.
Burada tekme, tokat, coplarla bize vurdular.
‘Arkadafllar›n›z› söyleyin’ dediler. Biz de hiç suçlar›
olmad›¤› halde S.fi., N.A. (17) ve Ü.I.’n›n (13) adlar›n›
verdik. Onlar› da evlerinden ald›lar.”

Ayn› gün Gayrettepe’ye götürüldüklerini belirten F.Ç
sözlerini flöyle sürdürdü:

“Bize h›rs›zl›k yap›yorsunuz’ deyip suçlar› üzerimize
almam›z› istediler. Elektrik verdiler, soyup so¤uk su
tuttular. Ters ve düz as›yorlard›, falakaya
yat›r›yorlard›. Hala yürüyemiyorum.
Yumurtal›klar›m›z› s›kt›lar. A.P bu yüzden idrar›n› bile
yapam›yor. ‹flkence s›ras›nda da sürekli küfür ve tehdit
ettiler. Bize ‘Savc›l›ktan 10 gün izin ald›k, iflkence
çekeceksiniz’ dediler. Üçer, dörder kiflilik gruplar
halinde iflkenceye geliyorlar. Bir grup gidince yerine
di¤eri geliyor. Gözlerimiz ba¤l› oldu¤u için
kendilerini göremiyorduk. Ben falakaya yat›r›ld›¤›mda
aral›ktan sakall› birini görebildim. Tahminim 7
kifliydiler. ‘Suç duyurusunda bulunursan›z flüpheli
olarak al›n›r, ayn› iflkenceleri yeniden çekersiniz’ diye
bizi korkuttular.”

S.fi de, di¤er arkadafllar›yla ayn› iflkenceyi gördü¤ünü
belirterek, “Gayrettepe’ye götürdükten sonra
iflkenceye ald›lar. Bize ‘söyleyin, kurtulun’ diyorlard›.
Suçumuz yok neyi, nas›l kabul edelim. Birçok suçu
üzerimize y›km›fllar. Kendi haz›rlad›klar› ifadeleri bize
iflkence zoruyla imzalatt›lar” diye konufltu.

E.G. (14)

14 yafl›ndaki E.G. adl› çocuk, Adana’da Özgür Bak›fl
gazetesinin da¤›t›m›n› yaparken, 13 Temmuz günü
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polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdi. ‹ki sivil polis
taraf›ndan zorla arabaya bindirilerek dövüldü¤ünü ve
gazete da¤›tmamas› için tehdit edildi¤ini kaydeden
E.G., araba hareket halindeyken afla¤›ya at›ld›¤›n›
söyledi. 

Z.D. (16), Y.E. (17), H.‹.C. (17), Y.Y. (17)

Çanakkale Bayramiç lisesi ö¤rencileri Z.D., Y.E.,
H.‹.C., Y.Y.’nin 30 Nisan günü 1 May›s öncesi
düzenlenen ‘huzur operasyonu’ çerçevesinde
gözalt›na al›nd›klar›nda iflkence gördükleri bildirildi.
“Yasad›fl› örgüte üye olmak, yatakl›k yapmak” ve
“silahl› çete oluflturmak” iddias›yla ç›kar›ld›klar›
mahkeme taraf›ndan tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›lan ö¤rencilerin dosyas›, görevsizlik
nedeniyle ‹stanbul 5 No’lu DGM’ye gönderildi. Z.D.
yapt›¤› aç›klamada, gözalt›nda gördükleri bask›
sonucunda kendilerine ne söylenirse kabul ettiklerini
kaydetti. Z.D., “Hepimiz çok korktuk ve kötü
davran›fllara maruz kald›k” diye konufltu. 

R.T. (15)

Özgür Bak›fl gazetesinin Batman’da da¤›t›m›n› yapan
R.T. (15) 18 Temmuz günü polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤›n›, iki saat süreyle dövüldü¤ünü ve
tehdit edildi¤ini bildirdi. Saat 17.00 s›ralar›nda
Batman Devlet Hastanesi önünden polisler taraf›ndan
arabaya bindirilerek gözlerinin ba¤land›¤›n› ve
Batman Çay› kenar›nda ›ss›z bir bölgeye
götürüldü¤ünü söyleyen R.T., burada dövüldü¤ünü ve
gazete da¤›t›mc›l›¤›na devam ederse öldürülmekle
tehdit edildi¤ini bildirdi. R.T., polislerin kendisini yine
gözleri ba¤l› olarak devlet hastanesi önünde serbest
b›rak›ld›¤›n› anlatt›. 

S.G. (13)

‹zmir Karfl›yaka’da “h›rs›zl›k yapt›¤›” iddias›yla eylül
ay› sonlar›nda gözalt›na al›nan S.G. adl› k›z çocu¤u,
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. ‹zmir Kemeralt›’nda
gözalt›na al›nd›¤›n› ve götürüldü¤ü Bozyaka Emniyet
Müdürlü¤ü’nde dövüldü¤ünü anlatan S.G., dayak
sonucu kula¤›nda bafllayan a¤r› nedeniyle 6 Ekim
günü Yeflilyurt Devlet Hastanesi’ne gitti¤ini bildirdi.
S.G., hastane önünde kendisini daha önce gözalt›na
alan polislerle karfl›laflt›¤›n›, “muayene olmak ve rapor
almak” için geldi¤ini söyleyince tekrar gözalt›na
al›nd›¤›n› belirterek, flöyle konufltu:

“Ellerimi ba¤layarak soydular. Daha sonra vücuduma
güldüler. Bir de küfür ediyorlard›. Bana ‘fiikayet
edersen döveriz. Bir suç yükleyip cezaevine atar›z’
dediler. Yeni paras› kaybolan bir kad›n› yan›ma
getirdiler, polisler ‘bu h›rs›zd›r, senin paran› bu
çalm›flt›r’ dediler. Savc›l›¤a ç›kar›ld›m, savc›ya da
bana kötü davran›ld›¤›n›” söyledim” 

E.Ö. (15), fi.Ö. 

‹stanbul’da komflular›ndan toplad›klar› bir kamyon
yard›m malzemesini Gölcük Gözlementepe

Çad›rkent’teki depremzedelere da¤›t›rken gözalt›na
al›narak iflkence gören 9 kifliden 4’ü, 6 Ekim günü
‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenledikleri bas›n
toplant›s›nda, yaflad›klar› iflkence ve kötü muameleyi
anlatt›.

Yard›mlar› hangi örgüt ad›na da¤›tt›klar› yönünde
sorguland›klar›n› söyleyen iflkence ma¤durlar›ndan
Selcan Da¤ (22), “Beni saçlar›mdan tutup bir hücreye
att›lar. Bir polis ‘Biz iflkence yap›yoruz, buras› deprem
bölgesi, seni öldürüp bir enkaz›n alt›na atar›z, kimse
de hesap sormaz’ dedi. Kula¤›ma ve parmaklar›m›n
ucuna tel ba¤lay›p elektrik verdiler. Sonra ç›r›lç›plak
soyup tazyikli su s›kt›lar. Bafl›ma poflet geçirip nefessiz
b›rakt›lar. Bu yaklafl›k 10 saat boyunca sürdü” diye
konufltu. 

Kendisi ve k›z arkadafllar›na bu iflkencelerin yan›s›ra
cinsel tacizde bulunuldu¤unu, erkek arkadafllar›n›n
hayalar›n›n s›k›ld›¤›n› belirten Da¤, iflkence s›ras›nda
hücre odas›n›n aç›k b›rak›ld›¤›n› bu nedenle karfl›daki
nezaret odas›nda tutulan çocuklar›n yaflad›klar›na
tan›k oldu¤unu söyledi. 

Bütün iflkenceleri gördü¤ünü söyleyen E.Ö. de,
“Selcan ablan›n saç›ndan çekiyorlard›. Selcan abla
sürekli ba¤›r›yordu. Polisler ‘Sana da elektrik veririz,
seni öldürürüz’ dediler. Çok korktum, midem buland›
kustum” diye konufltu. 

Gözalt›nda iflkenceye maruz kalan Türkan Ö’nün o¤lu
fi.Ö. de, “Anneme iflkence ediyorlard›, sesi geliyordu,
ba¤›r›yordu. Çok korktum a¤lad›m” dedi.

d) Cinsel ‹flkence 

Türkiye’de cinsel iflkence ve tecavüz nedeniyle di¤er
iflkence olgular›nda oldu¤u gibi güvenlik görevlileri
hakk›nda 1999 y›l›nda da dava aç›lamad›. Suç
duyurular›n›n hemen hepsi “takipsizlikle” sonuçland›.
1997 y›l›nda kurulan Gözalt›nda Cinsel Taciz ve
Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m Bürosu’na 1999 y›l›
sonu itibar›yla toplam 115 kad›n baflvurdu. Bunlardan
114’ü gözalt›nda cinsel taciz ve tecavüze u¤rad›¤›n›
belirtti. Bu suçlar› iflleyenlerden 91’inin polis, 22’sinin
de jandarma oldu¤u belirlendi. Büro taraf›ndan
haz›rlanan raporlar, ma¤durlar›n›n ço¤unlu¤unu Kürt
kad›nlar›n›n oluflturdu¤unu ve Türkiye’de taciz ve
tecavüzün gözalt›nda bulunan kad›nlara yönelik bir
iflkence biçimi olarak sistematik olarak kullan›ld›¤›n›
da ortaya koydu.

Bu dönemde iflkencenin önlenmesi ya da sorumlular›n
yarg›lanmas›4 yönünde ad›m at›lmazken, tecavüze
u¤rayan ma¤durlar için düzenlenen yard›m
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4 10 yafl›ndaki R.K. adl› çocu¤a dört ay boyunca silah zoruyla
tecavüz eden Süleyman Askan adl› korucu, Diyarbak›r 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde “15 yafl›n› bitirmeyen küçü¤ün tehdit kullanmak
suretiyle müteselsilen ›rz›na geçip k›zl›¤›n› bozmak, silahla flartl›
tehdit, geceleyin mesken mahsuniyetini ihlal ve 6136 say›l› yasaya
muhalefet” iddias›yla yarg›land›¤› davada, 1997 y›l›nda “delil
yetersizli¤i” gerekçesiyle beraat etti.



kampanyalar› ise dava konusu oldu. Örne¤in 1997
y›l›nda bir korucunun tecavüzüne u¤rayan R.K. adl›
k›z çocu¤unun ailesine maddi yard›m toplama
kampanyas›na destek veren ‹HD Diyarbak›r fiubesi
yöneticileri hakk›nda 15 Haziran günü dava aç›ld›.

Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, ‹HD Diyarbak›r fiubesi taraf›ndan 8
Nisan 1997 tarihli faks bildirisinde, Emlak
Bankas›’nda Osman Kaya ad›na aç›lm›fl hesaba
yard›m yap›lmas› ça¤r›s›nda bulunuldu¤u belirtilerek,
bildiriden sonra yard›m hesab›na çeflitti kifli ve
kurumlarca de¤iflik mebla¤larda para yat›r›ld›¤› ifade
edildi. ‹ddianamede, ‹HD’li yöneticilerin “izin
almaks›z›n yard›m toplad›klar›n›n anlafl›ld›¤›”
gerekçesiyle 2860 Say›l› Yasa’n›n 29’uncu maddesi
uyar›nca cezaland›r›lmalar› istendi.

G.B.

20 Aral›k 1998 tarihinde ‹stanbul Bahçelievler’de
siyasi polis taraf›ndan gözalt›na al›nan G.B’nin (24)
gözalt›nda tecavüze u¤rad›¤› ocak ay› sonunda
aç›kland›. 12 gün gözalt›nda kald›ktan sonra “PKK
üyesi oldu¤u” iddias›yla ‹stanbul DGM taraf›ndan
tutuklanan G.B.’nin avukatlar› Eren Keskin ve Fatma
Karakafl taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Müvekkilimiz
gözalt›nda tutuldu¤u Siyasi fiube’de, önce gözleri
ba¤lanarak, ç›r›lç›plak soyulmufltur. Ard›ndan iki gün
boyunca ç›plak bir haldeyken önce s›cak sonra so¤uk
tazyikli su alt›nda tutulmufltur. Bu süre zarf›nda sürekli
dövülen G.B., ask›ya alma dahil her türlü iflkenceden
geçirilmifltir. Gözalt›na al›nd›¤›n›n üçüncü gününde
de, kendi anlat›m›na göre bir polisin tecavüzüne
u¤ram›flt›r.” denildi. 

Avukatlar›n›n verdi¤i bilgilere göre, gözalt›na al›nd›¤›
ilk dört gün Savc›l›¤a bildirilmeyen G.B., gözalt›na
al›nd›¤› kay›tlara geçirildikten 8 gün sonra ‹stanbul
DGM’ye ç›kar›ld›. G.B.’ye, mide kanamas› geçirdi¤i
ve omuzlar›nda ask› izleri oldu¤u halde, Adli T›p
Kurumu’nda Doktor Gökhan Batuk taraf›ndan iflkence
görmedi¤ine dair rapor verildi. Raporda, “Muayene
sessiz bir ortamda sa¤land›. Hekim ve hasta yaln›zd›.
Muayene, giysileri k›smen ç›kart›larak yap›ld›.”
denildi. G.B., avukatlar› arac›l›¤›yla kendisine tecavüz
eden ve iflkence yapan polisler hakk›nda Fatih
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Fatma Karakafl a¤ustos ay› içinde yapt›¤›
aç›klamada, G.B.’nin tecavüz sonras›nda ortaya ç›kan
strese ba¤l› mide ülseri ve jinekolojik rahats›zl›¤›
nedeniyle bir süre Bayrampafla Cezaevi Hastanesinde
fiziki tedavi gördü¤ünü, ancak askerlerin bask›s›
nedeniyle tedavisini yar›m b›rakt›¤›n› bildirdi.
Karakafl, maruz kald›¤› tecavüz nedeniyle psikolojik
rahats›zl›klar› ortaya ç›kan G.B.’nin, temmuz ay›nda
tedavi için Cerrahpafla T›p Fakültesi Hastanesi
Psikolojik Travma Merkezi’ne (PSTM) sevkedildi¤ini,
askerlerin muayene s›ras›nda G.B.’nin doktorla

baflbafla görüflmesine izin vermedi¤ini, doktorun ›srar›
sayesinde muayenenin gerçeklefltirilebildi¤ini söyledi. 

G.B.’nin temmuz ay› sonlar›nda tekrar merkeze
götürüldü¤ünde askerler taraf›ndan kafas›n›n duvarlara
vurularak dövüldü¤ünü anlatan Karakafl, G.B.’ye
tecavüz eden polis hakk›nda Fatih Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na yap›lan suç duyurusunun takipsizlikle
sonuçland›¤›n› bildirdi. Karakafl, buna yapt›klar›
itiraz›n da Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan reddedildi¤ini kaydetti. 

G.B.’nin durumunun a¤›rlaflmas›na karfl›n tedavisinin
1999 y›l› sonu itibar›yla yap›lmad›¤› bildirildi. 

Z.A.

4 Aral›k 1996 tarihinde “PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla
‹zmir’de gözalt›na al›nd›ktan sonra 10 Aral›k 1996’da
‹zmir DGM taraf›ndan tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne
gönderilen Z.A.’n›n tedavisi 1999 y›l› içinde askerlerin
muayene odas›na girmesi nedeniyle yar›da kald›. Z.A.
hakk›nda kas›m ay› içinde ‹stanbul Çapa T›p Fakültesi
Hastanesi Psikososyal Travma Merkezi taraf›ndan
“psikolojik rapor” düzenlendi. Psikiyatri Anabilim
Dal› Psikososyal Travma Program› Poliklini¤i’nde 7 ay
içinde, 3 seans olarak yap›lan muayene sonucu,
Z.A.’n›n tecavüze u¤rad›¤› psikolojik raporla
belgelendi. Raporda flu bulgulara yer verildi:

“Hasta, fizik bütünlü¤ünü tehdit eden fiziksel,
psikolojik ve cinsel travmatik olaylar yafland›¤›n›
bildirmifltir. Travmatik olay tekrar tekrar
an›msanmakta ve bu durum s›k›nt› vermektedir.
Olayla ilgili düflünce ve konuflmalardan kaç›nma
çabas› vard›. Travmatik olaylar› aktarmas› istendi¤inde
bunu büyük bir kayg› içinde ve yer yer a¤layarak
aktarabildi. Etkinliklere karfl› ilgi belirgin olarak
azalm›flt›r. Uykuya dalmakta ve sürdürmekte güçlük
tarif edilmektedir. Düflüncelerini belirli bir konu
üzerinde yo¤unlaflt›rmakta zorlu¤u mevcuttur. Ruhsal
durum muayene ve klinik psikolojik
de¤erlendirmelerinde, hastan›n bildirdi¤i travmatik
yaflant›lar›n ard›ndan geliflen belirtiler, DSM-IV
(Mental Bozukluklar›n Tan›sal ve Say›msal El Kitab›)
s›n›fland›rmas›na göre, Travma Sonras› Stres
Bozuklu¤u (TSSB) kronik form tan›s›na uymaktad›r.
Travmatik yaflant›lar› de¤erlendirmekte kullan›lan
psikolojik testlerden (PCL-C ve IES) ald›¤› yüksek
puanlar da klinik tan›y› destekler niteliktedir.”

L.Ç.

21 Temmuz 1995 tarihinde Ankara Siyasi fiube’de
gözalt›nda tutuldu¤u 15 gün içinde tecavüze u¤rayan
L.Ç., PKK’ye üye oldu¤u iddias›yla tutuklu bulundu¤u
Sakarya Cezaevi’nden, may›s ay› sonlar›nda
tedavisinin yap›lmas› ve tecavüze u¤ray›p
u¤ramad›¤›na iliflkin raporun al›nmas› amac›yla
Bak›rköy Çocuk ve Kad›n Tutukevi’ne gönderildi.
Muayene odas›na jandarmalar›n da girmesi nedeniyle
L.Ç.’n›n tedavisi tamamlanamad›. 
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Gözalt›nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karfl› Hukuki
Yard›m Bürosu avukatlar›ndan Eren Keskin L.Ç.’ya
tecavüz olay› ile ilgili suç duyurusunun takipsizlikle
sonuçland›¤›n› hat›rlatarak, “Olay›n üzerinden uzun
zaman geçti¤i için tecavüzün meydana gelip
gelmedi¤inin belirlenebilece¤i tek yer bu PSTM’dir.
Psikolojik rapor delildir. Bildi¤imiz gibi daha önce
tecavüze u¤rayan bir baflka ma¤dur fiükran Ayd›n
buradan ald›¤› raporla A‹HM’de ‘Türkiye’yi mahkum
ettirdi. Bu davay› da A‹HM’e götürdük” dedi.

Han›m Baran

1994 y›l›nda iflkence gören daha sonra da kanser
tan›s› kondu¤u için cezas› ertelenerek Ümraniye
Cezaevi’nden sal›verilen Han›m Baran, 31 Aral›k
günü evinde öldü. 

Baran, ekim ay› bafl›nda 1994’te 12 gün boyunca
gözalt›nda tutuldu¤u Tarsus Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi
fiube’de kendisine a¤›r iflkence yapan ve copla
tecavüz eden polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulundu. Baran ad›na baflvuru yapan avukatlar Eren
Keskin, Fatma Karakafl ve fiafak Y›ld›z, suç duyurusu
dilekçelerinde, iflkenceci ve tecavüzcü polis ve
amirlerinin TCY’nin 243, 416 ve 421. maddelerine
göre cezaland›r›lmalar›n› istedi. Avukatlar›n suç
duyurusu dilekçelelerinde iflkenceyle ilgili flu ifadelere
yer verildi: 

“1994 y›l›nda gözalt›nda kald›¤› süre içinde, görevli
polis memurlar› taraf›ndan gözleri bantla kapat›lm›fl
ve gözalt› süresince hiç aç›lmam›flt›r. Ma¤dur,
gözalt›n›n ilk 5 günü boyunca ç›r›lç›plak tutulmufl, 6
defa kollar›ndan ask›ya al›nm›fl, ask›da iken kendisine
cinsel organ›ndan, gö¤üs uçlar›ndan ve
parmaklar›ndan elektrik verilmifltir. Ayr›ca ma¤durun
cinsel organ›na so¤uk ve tazyikli su s›k›lm›flt›r. Sonraki
süreçte bir polis elinde bulunan copu ma¤durun
makat›na sokmufltur. Ma¤dur bu olay› ‘copun belime
kadar geldi¤ini hissettim’ sözleri ile aç›klamaktad›r.” 

Baran’›n, yaflad›¤› iflkenceler nedeniyle yaflamsal bir
tehlike içinde oldu¤u vurgulanan dilekçede,
gözalt›nda bulundu¤u s›rada görev yapan polislerin
ifadelerinin al›nmas›, ibraz edilecek doktor
raporlar›n›n dikkate al›nmas›, 1995 y›l›nda Tarsus SSK
Hastanesi’nden mide ameliyat› geçirdi¤ine iliflkin
kay›tlar ile 4 Temmuz 1999 tarihi itibariyle ‹.Ü Çapa
T›p Fakültesi Onkoloji Bölümü ve Okmeydan› SSK
Hastanesi Onkoloji servislerindeki kay›tlar›n
istenmesi” talep edildi. 

Bu arada Af Örgütü’nün 24 Haziran günü Baran’›n
durumu ile ilgili olarak yapt›¤› acil eylem ça¤r›s›n›n
ard›ndan Üsküdar ‹nfaz Savc›l›¤›, temmuz ay› bafl›nda
14 ayd›r cezaevinde olan Baran’›n cezas›n› bir y›l
erteleyerek tahliyesine karar verdi. Baran daha sonra
hastaneye kald›r›ld›.

F.B. 

22 Ekim 1998 tarihinde Mersin’de “PKK üyesi oldu¤u”

iddias›yla gözalt›na al›nan F.B., gözalt›nda kald›¤› 4
gün boyunca flifleye oturtulmak suretiyle tecavüze
u¤rad›¤›n›, elektrik, ask›, tazyikli su ve cinsel tacize
maruz kald›¤›n› aç›klad›. Ekim ay›nda Gözalt›nda
Cinsel Taciz ve Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m
Bürosu avukatlar›na baflvurarak, yard›m talebinde
bulunan F.B., gözalt›nda yaflad›klar›n› flöyle anlatt›::

“Mersin’de 22 Ekim 1998’de akflam saat 20.00
s›ralar›nda bir arkadafl›mla birlikte arabadan indirerek
sivil bir arabaya bindirdiler. Polisler daha yolda  elle
cinsel tacizde bulundu. Mersin Emniyet Müdürlü¤ü
Siyasi fiube’ye götürüldük. Gözlerimi ba¤layarak
ç›r›lç›plak soydular. Ask›ya al›p gö¤üs uçlar›mdan,
parmaklar›mdan ve cinsel organ›mdan elektrik
verdiler. Üç-dört defa ask›ya al›p indirdiler. Sonra
tuvalete götürüp kafam› bir kovan›n içine soktular.
Bunu uzun süre tekrarlad›lar.” 

Daha sonra gözleri ba¤l› bir flekilde, bofl bir araziye
götürüldü¤ünü, polislerin “Kaç, biz sana at›fl
yapaca¤›z” dediklerini, ancak kaçmad›¤›n› belirten
F.B., burada uzun süre dövüldükten sonra yeniden
eski yerine getirildi¤ini söyledi. F.B., “Beni bu kez pis
bir yere att›lar. A¤›r kokular geliyordu. Daha sonra
hücreye geri getirdiklerinde her taraf›ma d›flk›
bulaflt›¤›n› gördüm. Daha sonra tekrar ask›ya ald›lar.
Cinsel organ›mdan elektrik verdiler. Çok fliddetli
kanama geçirdim. ‘Öldü’ deyip indirdiler. Sonra
benimle birlikte gözalt›na al›nan arkadafl›m› oraya
getirdiler. Ona, ‘tecavüz et’ dediler. Kabul etmeyince,
çok kötü bir flekilde dövdüler. O da ç›r›lç›plakt›.
Hayalar›n› s›kt›lar. Onu götürdükten sonra
tan›mad›¤›m, gözalt›ndaki baflka bir kifliyi getirdiler.
Ona da ayn› flekilde tecavüz etmesini söylediler. O da
kabul etmeyince ayn› flekilde iflkence yap›p
götürdüler.” dedi.

Kanamas›n›n uzun süre devam etmesi nedeniyle
Mersin Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›n›, bir i¤ne
vurulduktan sonra emniyete geri götürüldü¤ünü
söyleyen F.B., maruz kald›¤› tecavüz ile ilgili olarak
flunlar› anlatt›:

“Orada ‘Hac›’ dedikleri bir polis vard›. Bir ara
gözümdeki bandaj sarkt›, onu gördüm. ‹ri yar› bir
adamd›. Görsem yine tan›r›m. ‹flte o, beni saçlar›mdan
tutarak iflkence odas›na götürdü. Ask›ya ald›.
Burnumdan elektrik verdi, sonra bo¤az›m› s›kt›. 3-4
kez burnumdan elektrik verdiler. Burnumdan ve
a¤z›mdan kan geldi. Kafam› uzun süre so¤uk suyun
alt›nda tuttular. ‘Böyle yapmazsak delirirsin’ dediler.
Sonra yeniden baflka bir odaya ald›lar. O ‘Hac›’
dedikleri adam beni yere yat›rd›. ‘Sana tecavüz
edece¤im’ dedi. Bir süre taciz etti. Sonra ‘Sen
Alevisin, murdars›n, sana tecavüz etmeyece¤im’ dedi.
Bir fliflenin üzerine oturttu. Saç›mdan tutarak, birkaç
kez kald›r›p indirdi. Makat›mda fliddetli kanama oldu.
Daha sonra bay›ld›m. Gözümü açt›¤›mda
hücredeydim, her taraf›m kan içindeydi.” 
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F.B.’nin psikolojik durumun kötü oldu¤unu,
kanamalar›n›n da halen aral›klarla devam etti¤ini
söyleyen Fatma Karakafl, F.B.’nin gözalt›na al›nd›¤›
dönemde Mersin Emniyet Müdürlü¤ü’nde görev
yapan polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunacaklar›n› bildirdi. 

25 Ekim 1996 tarihinde Bursa’da da gözalt›na al›nan
F.B., 48 saat kald›¤› Bursa Emniyet müdürlü¤ü Siyasi
fiube’de de cinsel tacize maruz kalm›fl, serbest
b›rak›ld›ktan sonra T‹HV ‹zmir fiubesi’nde psikolojik
tedavi görmüfltü. 

F.B., Mersin Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
tutuklanarak Mersin Cezaevi’ne konuldu. 12 Kas›m
1998 tarihinde Adana E Tipi Kapal› Cezaevi’ne
sevkedilen F.B., 17 A¤ustos günü “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k etti¤i” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca 3 y›l 9 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Adana’da kald›¤› bir y›l boyunca kanamalar›
nedeniyle s›k s›k hastaneye kald›r›lan F.B., ekim ay›
bafl›nda da Nevflehir Cezaevi’ne sevkedildi. 

N.C.S., F.D.P.

‹skenderun’da 6 Mart günü gözalt›na al›nan5 F.D.P
ve N.C.S. (15) adl› genç k›zlar›n, gözalt›nda tecavüze
u¤rad›klar› ve iflkence gördükleri belirlendi. Edinilen
bilgiye göre, E¤itim Sen fiube Baflkan› Temim
Samano¤lu’nun k›z› N.C.S evine düzenlenen bask›nda
gözalt›na al›nd›. F.D.P ise evde olmad›¤› için polisler,
babas› Hüseyin Polattafl’a “K›z›n›z hakk›nda ihbar var.
Eve gelince iki dakika Emniyete u¤ras›n, ifadesini al›p
serbest b›rakaca¤›z” diyerek evden ayr›ld›lar. F.D.P.,
eve gelince babas› taraf›ndan Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldü. 5 gün süreyle sorgulanan F.D.P., daha
sonra yapt›¤› aç›klamada yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“‹çeri girer girmez gözlerimi kapatt›lar. Sonra küçük
bir odaya ald›lar, tekme tokat dövmeye bafllad›lar.
‘Baban›n emeklili¤ine bir y›l var. Ya bu eylemleri
yapt›¤›n› kabul edersin ya da baban›n emeklili¤ini
yakar›z.’ diye tehdit ettiler. Sonra ‘soyun’ dediler.
Korktum soyundum. Bir süre sonra ‘giyin’ dediler.
Aradan bir süre geçti. Bir polis, ‘pantolonunu ve
çoraplar›n›’ ç›kar dedi. Yine korkudan ç›kard›m.
Ayaktayd›m. Resmi giyimli bir polis, ‘öne e¤il’ dedi.
Ard›ndan makat›ma bir fley soktu. Uzun t›rt›kl› bir fley.
O s›rada kanama oldu. ‹ki büklüm oldum. Onlar
sopalarla vurarak ‘dik dur’ diyorlard›. 

Ailelerin giriflimi üzerine N.C.S. ve F.D.P. 9 Mart
günü ‹skenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Burada genç k›zlar› muayene eden Dr. Bahar Ifl›k
Köse “sa¤lam” raporu verdi. Yeniden Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen genç k›zlara, 12 Mart günü
‹skenderun 1 Nolu Sa¤l›k Oca¤›’nda Dr. Ahmet Alpan
ve ‹skenderun Do¤um Hastanesi’nde de Dr. Tayfur
Sayg›l› taraf›ndan “sa¤lam” raporu verildi¤i bildirildi.
Genç k›zlar daha sonra tutukland›.

N.C.S. ve F.D.P.’›n yaflad›klar›n› yak›nlar›na
anlatmalar› üzerine devreye giren Türk Tabipleri

Birli¤i Merkez Konseyi taraf›ndan haz›rlanan
raporlarda, F.D.P.’nin “hakaret, öldürme tehdidi,
so¤uk zeminde bekletme, ifleme ve d›flk›laman›n
engellenmesi, dayak, ç›plak b›rakma ve tecavüz” gibi
iflkencelere de maruz kald›¤›, diflinin vurma sonucu
k›r›ld›¤›, psikolojik ve fiziksel rahats›zl›klar›n›n
sürdü¤ü bildirildi. Raporlarda, N.C.S.’nin de benzeri
yöntemlerle iflkence gördü¤ü ve rahats›zl›klar›n›n
sürdü¤ü kaydedildi. TTB taraf›ndan haz›rlanan
raporda, daha önce N.C.S. ad›na düzenlenen befl,
F.D.P. ad›na düzenlenen üç raporun bilimsel aç›dan
geçersiz oldu¤u ve bu raporlar› veren doktorlar
hakk›nda inceleme bafllat›ld›¤› bildirildi. 

Bu arada ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan 10 Kas›m
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, iddialar›n gerçekleri
yans›tmad›¤›n› ileri sürdü. Tantan, sorgunun her
aflamas›n›n, ‹skenderun Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
bilgi, talimat ve denetimleri çerçevesinde
gerçekleflti¤ini belirterek, “San›k aileleri
bilgilendirilmifl ve hatta as›ls›z iddialar› ileri süren
k›zlardan N.C.S, babas› Temim S. ve annesi ile iki kez
‹lçe Emniyet Müdürü’nün makam›nda
görüfltürülmüfltür. San›klar hem gözalt›na al›nd›klar›
ve hem de adliyeye ç›kar›ld›klar› tarihte doktora sevk
edilerek, gerek bakirelik ve gerekse darp ve cebir
yönünden bir emareye rastlanmad›¤› t›bbi raporlarla
belirlenmifltir.” dedi. 

Tantan, genç k›zlara verilen ancak Tabip Odas›
raporlar› ile çürütülen raporlar› da delil olarak
kulland›. Tantan, “Tecavüz ve iflkenceye u¤rad›¤›n›
iddia etmesi üzerine, F.D.P., Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan ‹skenderun Devlet Hastanesi’ne sevk
edilmifl, uzman doktorlarca yap›lan muayene sonucu
‘darpa-cebir ve fiili livata’ bulgular›na rastlan›lmad›¤›
raporu verilmifltir. Savc›s›ndan yarg›c›na kadar tüm
sistem, masum insanlar› olmad›k iflkence ve a¤›r
cezalara mahkum ediyormufl gibi propaganda rüzgar›
estirilmeye çal›fl›lmaktad›r” dedi.

‹skenderun Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturma kapsam›nda, Adana E Tipi Cezaevi’nde
bulunan genç k›zlar›n ifadesi 23 Kas›m günü Adana
Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda talimatla al›nd›. F.D.P. ve
N.C.S.’nin “Gözlerimiz bantl› oldu¤u için bize
iflkence yapanlar› görmedik. Karfl›laflt›¤›m›z
davran›fllarla ilgili ayr›nt›l› bilgiyi yaz›l› olarak
‹skenderun Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderdik.”
dedikleri ö¤renildi. 

Genç k›zlar›n avukat› Bülent Akbay, Hatay Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada yer alan 6
Nisan tarihli “fiili livataya u¤ramad›klar›” yolundaki
raporun sahte oldu¤unu bildirdi. Akbay, raporda
imzas› bulunan Devlet Hastanesi doktoru Bedii Kurt
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5 F.D.P. ve N.C.S.’nin de aralar›nda bulundu¤u Yusuf Öntafl,
Mehmet fiirin Kaplan, Müslüm Do¤an, Abdulcabbar Karabey, Özgür
Yaflar hakk›nda “PKK üyesi olduklar›, PKK’ye yard›m ve yatakl›k
ettikleri ve molotofkokteyli sald›r› düzenledikleri” iddias›yla aç›lan
dava, 4 Kas›m günü sonuçland›. Adana DGM’de yap›lan duruflmada,
N.C.S. 12 y›l 13 gün, F.D.P. de 12 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum
oldu. 



hakk›nda Hatay Tabip Odas›’na ve savc›l›¤a suç
duyurusunda bulunduklar›n› belirterek “K›zlar, bu
doktorla karfl›laflmad›klar›n› ve o tarihte sevklerinin
olmad›¤›n› söylediler. Yapt›¤›m›z inceleme
sonucunda, hastane defterinde de k›zlar›n o tarihte
hastaneye getirildiklerine dair kay›t olmad›¤›n›
gördük.” dedi.

F.D.P. ve Samano¤lu 27 Kas›m günü Adana Adli T›p
Kurumu’nda yeniden muayene edildiler. Dört hekim
taraf›ndan muayene edilen N.C.S.’nin s›rt›nda ekimoz
bulundu¤u, F.D.P.’›n ise iki diflinin k›r›k oldu¤u ve
psikolojik bunal›m geçirdi¤i bildirildi. Ancak, dört
doktorun yapt›¤› muayene sonucu üç ve 10’ar günlük
“ifl göremez” raporu verilen N.C.S. ve F.D.P.’de
aradan uzun süre geçti¤i için kesin iflkence izi
belirlenemedi¤i bildirildi.F.D.P. ve N.C.S. bunun
üzerine 3 Aral›k günü T‹HV’e baflvurarak, iflkence
tarihlerinin tespitine iliflkin sintigrafi çekilmesini ve
vücuttan doku al›narak incelenmesini talep ettiler. 

Soruflturmay› yürüten ‹skenderun Cumhuriyet
Baflsavc›s› Mehmet Mutlu Eker ise 22 Aral›k günü
F.D.P. ve N.C.S.’nin yaflad›¤› olaylar s›ras›nda Siyasi
fiube’de görevli olan polis memurlar› hakk›nda
takipsizlik karar› verdi. Ma¤durlar›n avukatlar› Eren
Keskin ve Bülent Akbay, 30 Aral›k günü Hatay A¤›r
Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere ‹skenderun
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na takipsizlik karar›na itiraz
dilekçesi verdi. 

F.Ç. 

Batman Cezaevi’nde bulunan F.Ç., Gözalt›nda Cinsel
Taciz ve Tecavüze Karfl› Hukuki Yard›m Bürosu
avukatlar›na Mardin’de 6 y›l önce 21 gün gözalt›nda
tutuldu¤u J‹TEM’de tecavüze u¤rad›¤›n› aç›klad›. 

Mardin’de 13 Eylül 1993 günü, bir ihbar sonucu
kald›¤› eve yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›¤›n›
belirten F.Ç., ildeki J‹TEM binas›n›n bahçesine
götürüldü¤ünü, halk›n gözleri önünde dövüldü¤ünü
ve elle taciz edildi¤ini anlatt›. Baz› olaylar› kabul
etmesi için 3-4 saat süreyle J‹TEM’de dövüldü¤ünü
söyleyen F.Ç., “Sonra bir jandarma elime bir tabanca
verdi ve ‘kendini öldür’ dedi. Ben de kabul ettim.
‘Böyle afla¤›lanmaktansa ölüm daha iyidir’ dedim.
Kafama dayay›p teti¤i çektim. Ama içinde mermi
yoktu” dedi. 

Daha sonra J‹TEM binas›na al›nd›¤›n› ifade eden F.Ç.,
burada yaflad›klar›n› ise flöyle anlatt›: “Hemen
gözlerimi ba¤lad›lar. Ç›r›lç›plak soyarak copla
dövmeye bafllad›lar. Sonra ask›ya ald›lar. Kafam›
duvarlara vurdular. Bana baz› ka¤›tlar getirip, ‘imzala’
dediler. Ben de imzalamad›m. Sonra hücreye bir
yatak ile benzin getirdiler. ‘Sana tecavüz edece¤iz.
Sonra da yakaca¤›z’ dediler. Daha sonra ç›plak iken
içlerinden birisi elini cinsel organ›ma sokarak tecavüz
etti. Ac› içinde k›vrand›m.” 

Gözalt›nda 21 gün kald›ktan sonra Mardin Devlet

Hastanesi’ne götürülülen F.Ç., kendisine bekaret
kontrolü yap›ld›¤›n› ve “k›zl›k zar›n›n tahrip
oldu¤unu”nun belirlendi¤ini ifade etti. F.Ç.,
hastaneden sonra sevkedildi¤i DGM taraf›ndan
tutuklanarak, cezaevine konuldu¤unu bildirdi.

M.K.

“MLKP üyesi oldu¤u” iddias›yla 1998 y›l›n›n eylül
ay›nda gözalt›na al›nan ve befl kifliyle birlikte ‹stanbul
DGM’de tutuklu olarak yarg›lanan M.K. adl› kad›n,
gözalt›nda tutuldu¤u Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi
fiube’de polislerin kendisine tecavüz etti¤ini aç›kladi.
8 Aral›k günü yap›lan duruflmada, ‹nan Ulafl Gezici ve
Bar›fl ‹nan adl› tutuklu san›klar da gözalt›nda iflkence
gördüklerini bildirdiler. DGM, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunmaya karar verdi. 

M.K.’nin aç›klamalar›n›n ard›ndan 23 Aral›k günü
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, ‹stanbul’da yap›lan operasyonlarda
M.K.’nin 12 kifliyle birlikte gözalt›na al›nd›¤› daha
sonra 14 Eylül 1998’de sevkedildi¤i ‹stanbul DGM
taraf›ndan 3 kifliyle birlikte tutuklanarak cezaevine
gönderildi¤i belirtildi. Aç›klamada, gözalt›ndayken
a¤›r iflkencelere u¤rad›¤›n› ve tecavüze maruz
kald›¤›n› söyleyen M.K.’nin aç›klamalar›n›n
“Kamuoyu oluflturmak amac›na yönelik oldu¤u” iddia
edildi. 

Sevil Erol, Han›m Köker

PKK’nin Avrupa’daki üst düzey yöneticilerinden
oldu¤u bildirilen Cevat Soysal’›n verdi¤i iddia edilen
ifadeler do¤rultusunda 21 Temmuz günü KESK Genel
Sekreteri Sevil Erol ve HADEP ‹stanbul ‹l Örgütü
yöneticisi Han›m Köker gözalt›na al›nd›. Erol ve
Köker, 25 Temmuz günü ‹stanbul DGM taraf›ndan
tutukland›. Erol ve Köker, cezaevinden yapt›klar›
aç›klamada, gözalt›nda polisler taraf›ndan “tecavüzle
tehdit edildiklerini” bildirdiler. Sevil Erol, PKK ve
Cevat Soysal ile herhangi bir iliflkisinin olmad›¤›n›
belirtti¤i aç›klamas›nda, Cevat Soysal’›n üzerinde
kendisinin telefon numaras› bulundu¤u iddias›yla
tutukland›¤›n› belirtti. ‹stanbul DGM’de 26 Ekim günü
yap›lan duruflmada, Erol ve Köker’in tahliyesine karar
verildi. 

Bu arada Erol ve Köker’in gözalt›nda cinsel taciz,
‘tecavüz ve ölüm tehdidi’ ile psikolojik iflkence yapan
polisler hakk›nda yap›lan suç duyurusu takipsizlikle
sonuçland›. Fatih Savc›s› Zekai Özbek, 8 Kas›m günü
suç duyurusu hakk›nda ma¤durlar›n ve tan›klar›n
ifadesini almadan “delil yetersizli¤i” gerekçesiyle
takipsizlik karar› verdi. 

fi.G.

‹stanbul’da Yap› Sanatevi bünyesinde faaliyet gösteren
Grup Kutup Y›ld›z› müzik toplulu¤unun üyesi fi.G.’in
14 Aral›k günü polisler taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›,
tecavüze u¤rad›¤›n› ve iflkenceye maruz kald›¤›
bildirildi. Saat 21.30 s›ralar›nda evine giderken
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Okmeydan› Köprüsü yak›nlar›nda sivil polis oldu¤u
belirtilen bir kifli taraf›ndan kaç›r›lan fi.G.,
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Köprünün alt›ndaki merdivenleri ç›karken bir kifli
a¤z›m› kapatarak beni afla¤›daki bofl, çimenlik alana
çekti, ortal›kta kimse yoktu. O s›rada baflkalar›na
‘tamam’ dercesine el iflareti yapt›. Ba¤›rmaya
bafllay›nca, a¤z›m› kapatarak bo¤az›m› s›kt›. Bir süre
bo¤ufltuk, sonra tafl gibi sert cisimlerle kafama
vurmaya bafllad›. Yere düfltüm. Yeniden ba¤›r›nca
kafama bir silah dayad›. ‘Sus gebertirim. Söyle
bakay›m, kimlerle çal›fl›yorsun. Hangi örgüte üyesin.
Hangi iflleri yapt›n›z. Kod ad›n ne?’ dedi.
Tan›mad›¤›m baz› isimler vererek, onlar›n nerede
olduklar›n›, ne ifl yapt›klar›n› sordu. Tan›mad›¤›m›
söyleyince, tecavüz etmekle tehdit etti. Hiç
konuflmad›m. Sonra her taraf›ma rasgele vurmaya
bafllad›. Bir ara elbiselerimi ç›karmaya bafllad›.
Direnince bo¤az›m› s›kt›. Sonra kafama vurdu,
ba¤›rd›m ama kimse duymad›. Art›k tepki veremez
hale geldim ve tecavüz etmeye bafllad›. Sonras›n›
hat›rlam›yorum.” 

Daha sonra kafas›na bir daha vurulunca ay›ld›¤›n›
belirten fi.G., o kiflinin kendisini sürükleyerek biraz
uza¤a çekti¤ini, ard›ndan, “Defol buradan. Kimse seni
görmesin” dedi¤ini söyledi. Bir süre sonra
toparland›¤›n› anlatan fi.G., “Her taraf›m kan
içindeydi. Güçlükle yerden kalkt›m. Sürüklenerek yola
ç›kt›m. Arabalar› durdurmaya çal›flt›m. Daha sonra bir
araba durdu. Sordu¤umda saat 23.00 falan olmufltu.
Arabada da kendimi kaybettim. Sonra beni fiiflli Etfal
Hastanesi’ne götürmüfl. Gözümü orada açt›m.” dedi.
Daha önce bir çok kez gözalt›na al›nd›¤›n› belirten
fi.G., kendisine ilk sald›ran kifliyi gördü¤ünde
tan›yaca¤›n› vurgulad›. fi.G., üzerindeki 40 milyon
liran›n al›nd›¤›n› da kaydetti. 15 Aral›k günü Adli T›p
Kurumu’na götürülen fi.G., muayene edildikten sonra
Çapa T›p Fakültesi Cerrahi Acil Servisi’ne sevk edildi
ve gözündeki kan p›ht›laflmas› nedeniyle hastaneye
yat›r›ld›. 

fi.G., kald›r›ld›¤› hastaneden 16 Aral›k günü kendi
iste¤iyle taburcu oldu. Ancak k›sa bir süre sonra
fenalaflmas› üzerine yeniden hastaneye kald›r›ld›. Ayn›
gün ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuflan Avukat Göksel Arslan, “fi.G.
daha önce birçok kez gözalt›na al›nm›fl birisi. Kendisi
faillerin polis oldu¤u konusunda emin. Ayr›ca fi.G. bir
süre önce trafik kazas› geçirmifl ve belinden ameliyat
olmufltu. Hala belinde platinler var. Fail, sürekli
fi.G.’nin belinden yukar›s›na vurmufl. Demek ki bu,
fi.G.’nin ameliyat geçirdi¤ini bilen birisi.” dedi. 

Arslan, raporlar›n fi.G.’nin boyun, kafa ve kollar›nda
a¤›r tahribat oldu¤unu gösterdi¤ini belirterek ilk
raporlar›n tecavüzü do¤rulad›¤›n› bildirdi. Grup Kutup
Y›ld›z› üyelerinden Mehtap Kuruçay da, son birkaç
ayd›r grup üyeleri üzerindeki polis bask›s›n›n
yo¤unlaflt›¤›n› söyledi. 

Bu arada bas›n toplant›s› s›ras›nda derne¤e gelen
polislerle, ‹HD yöneticileri aras›nda tart›flma yafland›.
Beyo¤lu Emniyet Amiri, “Böyle rasgele bütün polis
teflkilat›n› zan alt›nda b›rak›yorsunuz. Varsa belgeniz
ortaya ç›kar›n. Ortal›kta bir sürü, kendine polis süsü
veren adam var. Polisin sürekli ‘iflkenceci, tecavüzcü’
olarak yans›t›lmas›ndan rahats›z oluyoruz.” dedi. fiube
Baflkan› Eren Keskin ise, olayda polisten
kuflkulan›lmas›n›n do¤al oldu¤unu, bunun aksini
kan›tlaman›n polisin görevi oldu¤unu söyledi. 

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, 16 Aral›k günü olayla ilgili
olarak soruflturma açt›. Ayn› gün Savc›l›¤a ifade veren
fi.G. daha sonra Adli T›p Kurumu’na sevkedildi. Adli
Tabiplik, fi.G.’ye 25 günlük rapor verdi. Raporda,
fi.G.’nin hayati tehlikeye maruz kald›¤›n› bildirildi.
fi.G.’nin avukat› Göksel Aslan da, soruflturman›n “faili
meçhul” olarak aç›ld›¤›n›, fi.G.’nin biraz
iyileflmesinden sonra foto¤raflardan zanl›lar›n teflhisi
yoluna gidilece¤ini söyledi. 

fi.G.’nin maruz kald›¤› tevavüz ve iflkenceyi protesto
etmek üzere 19 Aral›k günü Galatasaray Lisesi
önünde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen Kutup
Y›ld›z›, Dokumac›lar Müzik Toplulu¤u, Yap› Sanatevi
ve Köflebafl› Tiyatro Toplulu¤u üyeleri zor kullan›larak
da¤›t›ld›. Yaklafl›k 50 kiflilik grubu döverek da¤›tan
polisler 20 kadar kifliyi gözalt›na ald›. 

Bu arada FP Milletvekili Mehmet Bekaro¤lu, 22 Aral›k
günü ‹çiflleri Bakan› Sadettin Tantan’›n yan›tlamas›
istemi ile bir soru önergesi verdi. fi.G.’nin
kaç›r›ld›ktan sonra bir arsaya götürülerek, sorguya
çekildi¤i ve bay›lt›l›ncaya kadar dövüldükten sonra
tecavüze u¤rad›¤›n› belirten Bekaro¤lu, önergesinde,
“Kendisine yöneltilen sorular›n içeri¤ine bak›l›rsa bu
durum, basit bir tecavüz olay›na benzemiyor” dedi. 

Bekaro¤lu önergesinde ‹çiflleri Bakan› Tantan’dan flu
sorular› yan›tlamas›n› istedi: 

“1- Bu olay›n soruflturmas› ne aflamadad›r, olay›n
failleri tespit edildi mi? 

2- Olay›n siyasi bir yöne var m›? ‹ddia edildi¤i gibi
sanatç› fi.G.’nin sorgulama biçimi polis sorgusuna
benziyor mu? 

3- Okmeydan› gibi ifllek bir yerde böyle olaylar›n
yaflanmas›, yeterli güvenlik tedbirlerinin al›nmad›¤›
intiba› veriyor. O saatlerde, o bölgede güvenlik
sa¤layan polis devriyesi yok muydu? Bu devriyeler
olay› farkedemediler mi? 

4- Avrupa Birli¤i’nin kap›s›ndaki Türkiye’de yaflanan
bu ve benzeri insan haklar› ihlalleri cana, mala,
namusa, kimli¤e ve kiflili¤e yönelen bu tip sald›r›lar›n
önlenmesi için ne gibi tedbirler al›n›yor?” 

fi.G.’nin yaflad›klar› nedeniyle 23 Aral›k günü suç
duyurusunda bulunuldu. ‹stanbul’daki çeflitli kültür
merkezlerinde ve müzik gruplar›nda çal›flan yaklafl›k
50 kiflinin ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusu dilekçelerini verdikten sonra yapt›¤› bas›n
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aç›klamas› ise polisler taraf›ndan engellendi. Ancak
suç duyurusunun ard›ndan herhangi bir dava
aç›lmad›. 

e) Köy ve Ev Bask›nlar›nda ‹flkence

Amber Karakoyun

Van’da oturan Amber Karakoyun’un evi 18 Ocak
günü saat 03.00’te polisler taraf›ndan bas›ld›.
Karakoyun, bask›n s›ras›nda polislerin evde
bulunanlar› dövdü¤ünü ve tehdit etttikten sonra evi
terketti¤ini söyledi.

Abdulselam Bal

Batman’›n Kozluk ilçesine ba¤l› Bekirhan beldesi
Samanyolu (Kanike) köyünde Abdulselam Bal’›n evine
asker ve polisler taraf›ndan 18 May›s günü bask›n
düzenlendi. Evde k›sa bir arama yapan asker ve
polisler Bal’›n, gözlerini ba¤layarak falakaya yat›rd›.
Bask›nda, Bal’›n o¤lu Erhan Bal (10) da dövüldü.
Vücudunda morluklar meydana gelen ve yürümekte
zorluk çeken Abdulselam Bal, daha sonra gözalt›na
al›narak Batman Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü.
Burada ifadesi al›nan Bal, ayn› gün Savc›l›¤a
ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›.
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16.02.1999/ Cumhuriyet/Oral Çal›fllar 
Gözalt›nda Tecavüz Utanc›... 
Önümde bir mektup duruyor. Bir kad›n tutuklu yollam›fl. Günlerdir mektubu okuyup, ne yapmam gerekti¤ine karar
veremiyorum. Asiye Güzel Zeybek, polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan sonra cinsel tecavüze u¤rad›¤›n› anlat›yor. Zeybek’in
mektubunu okuyunca, ‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’ in gazetecilerle sohbet s›ras›nda, Haluk K›rc›
soruflturmas›nda anlatt›klar›n› an›msad›m. Özdemir, Haluk K›rc›’n›n konuflmad›¤›n› ve açl›k grevi yapt›¤›n› söylemifl ve ondan
do¤ru dürüst bir ifade alamad›klar›n› öne sürmüfltü. Biz gazeteciler de, “Türk polisinin sorgulama konusunda çok yetenekli”
oldu¤unu an›msatm›flt›k. 
Laf› uzatmadan, Asiye Güzel Zeybek’in cezaevinden yollad›¤› mektubu, biraz k›saltarak sizlere aktar›yorum:
“Merhaba;...Yaklafl›k iki y›ld›r tutukluyum. Tutuklanmadan önce gazetecilik yap›yordum... Sosyalist bir gazetede, At›l›m
gazetesinde çal›fl›yorum. Sosyalist bir gazete olunca do¤al bask›nlar›, gözalt›lar› yaflad›m. Bütün yaflad›klar›ma ra¤men
cezaevinden ç›k›nca gazetecilik yapmaya devam edece¤im...” 
“En son 22 fiubat 1997 tarihinde evim bas›larak gözalt›na al›nd›m. Tekme, tokat ya¤muru alt›nda Vatan Caddesi’ndeki
‹stanbul Terörle Mücadele fiusebi’ne götürüldüm. Evim polisler taraf›ndan bas›ld›¤›nda ne ev arama tutana¤› gösterildi, ne de
‘niçin, neden’ sorular›ma cevap verildi. Ald›¤›m cevap, hakaretler, küfürler ve dayak oldu. Avukat›m› arama talebime verilen
cevap ise, ‘Buras› Siyasi fiube k›z›m, burada kimse seni duyamaz, kurtaramaz’ oldu. CMUK’u hat›rlatt›¤›mda ise ‘O, burada
geçersiz’ dediler.” “Daha neden getirildi¤imi anlamadan, iflkence odas›na al›nd›m. E¤er kad›nsan›z, gözalt›nda yaflad›¤›n›z ilk
fley cinsel tacizdir. K›sa bir süre sonra neden gözalt›na al›nd›¤›m› anlad›m. At›l›m gazetesinin MLKP’nin yay›n organ› oldu¤u
iddias›yla beni ve gazete çal›flanlar›n› yakalay›p getirmifllerdi.” 
“Tan›mad›¤›m birçok insan hakk›nda, kendi istedikleri do¤rultuda ifade vermemi istiyorlard›. Bunu yapmayaca¤›m›,
tan›mad›¤›m insanlar hakk›nda, onlar› suçlay›c› ve yalan ifade veremeyece¤imi söyledim. Bundan sonras› benim için tam
anlam›yla kâbustu, karabasand›. Tekrar iflkence odas›na al›nd›m. O çok bilinen iflkence yöntemlerinden birini yaflad›m. Ask›ya
al›nd›m, düz ask› ve ters ask›. Üzerimdeki her fley zorla, dayakla ç›kart›ld›. Ters ask›dayken, duydu¤um en son söz, ‘‹ndirin,
yat›r›n yere’ oldu.” “Bu sözü duymamla kendimi yerde bulmam bir oldu. Zorla, dayakla yat›r›ld›m yere ve iflkence yapan
polislerden birinin tecavüzüne u¤rad›m. 29 yafl›nday›m, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde
okudum. Ve evliyim. Bundan sonras›n› yaz›ya dökmek zor. Gözalt›nda 13 gün kald›m. Tecavüze u¤rad›ktan sonraki günler
haf›zamda yok gibi, yar› yar›ya bulan›k. Neler yazd›r›ld›, neler imzalat›ld›, bunlar›n hepsini mahkemeye ç›kt›¤›mda
ö¤rendim.” “fiubeden sonra K›rklareli Cezaevi’ne gönderildim. Yaklafl›k befl ay kald›m. Hiç kimseyle konuflmadan, hiç
kimseye anlatmadan. Ailemin ve avukatlar›m›n yard›m›yla Gebze Cezaevi’ne geldim... Yaflad›klar›m› anlatmak zorundayd›m.
Benden sonra baflka insanlar›n bunlar› yaflamamas› için. Yaflad›klar›m›n hesab›n› sormak için. Hiçbir koflulda, sadece ben
de¤il, hiçbir insan böyle bir muameleyi hak edemez. ‹ddia edildi¤i gibi bir ‘militan’ bile olsam, kald› ki de¤ilim, her fleyden
önce insan›m ve bunu hak etmedim.” 
“Yaflad›klar›m› DGM’de anlatt›m. Hastaneye sevk edilmemi ve tedavi olmam gerekti¤ini anlatt›m, suç duyurusunda
bulundum. Üzerinden uzun bir zaman geçti¤i için ispatlamam mükün de¤ildi. DGM her defas›nda bu talebimi geri çevirdi.
Ben de cezaevi arac›l›¤›yla hastaneye gitmenin yollar›n› arad›m. Önce Gebze Devlet Hastanesi Psikoloji Bölümü’ne oradan
da Çapa T›p Fakültesi Psikiyatri-Psiko Sosyal-Travma Bölümü’ne sevk yapt›rmay› baflard›m. Tedavimin yap›ld›¤› bölümün en
önemli özelli¤i tecavüzü, ‘Tecavüzü yaflayan kifli üzerindeki etkilerinden yola ç›karak’ kan›tlamas›.” 
“Haziran 98’den Aral›k 98’e kadar cezaevi idaresiyle hiçbir sorun yaflamadan bütün randevular›ma düzenli olarak
götürüldüm. Kas›m ay›nda rapor ald›m, tekrar suç duyurusunda bulundum, mahkeme raporu delil olarak kabul etti ve olay
bas›na yans›d›. Bas›na yans›d›ktan sonra ve de özellikle mahkemenin bu raporu kabul etmesiyle, cezaevi taraf›ndan
randevular›ma götürülmedim...” 
“Benim yaflad›klar›m es geçilecek fleyler de¤il. E¤er bunun peflini b›rak›rsam, baflka insanlar›n da, benzer fleyler yaflamas›n›n
önünü açm›fl olaca¤›m. Türkiye’de elimdeki delillere, tan›klara ra¤men açt›¤›m davay› kaybedersem, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne baflvuraca¤›m. Bu iflkenceyi yapanlar cezalar›n› çekmek zorundalar.” 
“Yaflama tekrar s›k› s›k› tutunmak istiyorum. Tutuklanmadan önceki yapt›¤›m ifli çok seviyorum ve ç›k›nca tekrar gazetecilik
yapmak istiyorum. Hayata dair, gelece¤e dair planlar›m olsun istiyorum. Bunun için tedavilere devam etmek zorunday›m...” 
“Tecavüze u¤rad›m ama utanm›yorum. Kelimelerle anlat›lamayacak kadar korkunç bir fley. Ama utanm›yorum, çünkü
utanmas› gereken ben de¤ilim...” Asiye Güzel Zeybek böyle yaz›yor mektubunda. Utanmas› gereken o de¤il, peki ya biz bu
ülkenin insanlar› ne yapaca¤›z? 



‹HD Batman fiubesi’ne maruz kald›¤› iflkenceyi
anlatan Bal, karakol komutan› hakk›nda, Kozluk
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu ve
Batman Devlet Hastanesi’nden 3 günlük ifl göremez
raporu ald›. 1993 y›l›nda askerlerin koruculuk
dayatmas› nedeniyle Ayd›n’›n Nazilli ilçesine göç
etti¤ini kaydeden Bal, 1998 y›l›n›n a¤ustos ay›nda
a¤abeyi Halit Bal ile köylerine geri döndüklerini
belirtti.

Bal, geri döndükten sonra da s›k s›k Bekirhan
Jandarma Karakolu’na ça¤r›ld›¤›n›, burada tehdit
edildi¤ini bildirdi.

Newroz Dayan, Murat Dayan, Azat Dayan, Welat
Dayan, Haflem Dayan, Hediye Dayan, Erdal Dayan,
Abdülvahap Dayan, Abdülbahi Dayan 

‹çel’in Tarsus ilçesinde 6 eve jandarmalar taraf›ndan
bask›n düzenlendi¤i ve evlerdeki 6 çocu¤a dayak
at›ld›¤› bildirildi. Dayan ailesi, 24 May›s günü ‹HD’ye
yapt›¤› baflvuruda, evlere düzenlenen bask›nlarda
eflyalar›n tahrip edildi¤i ve Newroz (3), Murat (4),
Azat (3), Welat (3) ve Haflem (7) adl› çocuklar›n
tekmelerle dövüldü¤ünü bildirdiler. Bask›nlarda,
Hediye, Erdal, Abdülvahap ve Abdulhadi Dayan’›n
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. 

Sinan S›cak 

Almanya’dan fianl›urfa’n›n Viranflenir ilçesine ba¤l›
Nergiz köyüne tatilini geçirmek için gelen Sinan S›cak
adl› kifli, 28 May›s günü köyü basan askerler
taraf›ndan dövüldü¤ünü aç›klad›. Üç saat süresince
köy meydan›nda dövüldü¤ünü anlatan Sinan S›cak, 8
Haziran günü Viranflehir 1 No’lu Sa¤l›k Oca¤›ndan üç
günlük rapor ald›¤›n› ve Viranflehir Cumhuriyet
Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulundu¤u söyledi. 

Mehmet Alt›ntafl

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 25 Haziran günü aç›klamas›
yapan Mehmet Alt›ntafl, Van’›n Gevafl ‹lçe Merkez
Jandarma Komutan› Erol Al›mc› taraf›ndan kendisine
sürekli ajanl›k teklifi edildi¤ini bildirdi. Alt›ntafl,
teklifleri reddetmesi üzerine Kuflluk köyünde bulunan
evine bask›n yap›ld›¤›n›, evde suç unsuruna
rastlanamay›nca da aile üyelerinin tehdit edildi¤ini
aç›klad›.

18 Nisan seçimlerinden hemen sonra Al›mc›’n›n
kendisini tekrar makam›na ça¤›rd›¤›n› belirten
Alt›ntafl, burda üç saat boyunca dövüldü¤ünü söyledi.
Bask›lar nedeniyle may›s ay›nda ‹stanbul’a gelmek
zorunda kald›¤›n› ifade eden AIt›ntafl, “‹stanbul’a
geldikten bir ay sonra Gevafl’ta Kaymakam’›n
korumal›¤›n› yapan soyad›n› bilmedi¤im fiahin adl›
sivil polisin beni takip etti¤ini fark ettim” diye
konufltu. Alt›ntafl, 22 Haziran günü Korucubafl› Hamit
Ful’un kahvede oturan babas›na s›rt›ndan atefl etti¤ini
belirterek, ‘As›l olarak babam›n kafas›na atefl edilmek
istenmifltir. Babam tesadüfen aya¤a kalk›nca kurflun
s›rt›na isabet etmifltir. fiu andan Van Devlet

Hastanesi’nde hayati tehlikeyi atlatamam›flt›r” dedi.
Ful’un olaydan bir gün sonra serbest kald›¤›n›
söyleyen Alt›ntafl, Ba¤c›lar Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulunmak için gitti¤ini ancak
savc›l›¤›n suç duyurusu dilekçesini kabul etmedi¤ini
de bildirdi.

Fatma Korkmaz

Adana’n›n ‹ncirlik beldesinde bir eve 14 Haziran
günü bask›n düzenleyen polislerin ev sahibi Fatma
Korkmaz’› (40) dövdükleri bildirildi. Eflinin ve bir
o¤lunun “PKK üyesi olduklar›” iddias›yla cezaevinde
bulundu¤unu belirten Fatma Korkmaz, “Bir y›ld›r
kay›p olan k›z›m Birgül Korkmaz’› bulmam› istediler.
‘Siz devletsiniz, siz bulun’ deyince iyice sinirlenen
polisler eflyalar›m›z› da¤›t›p tahrip ettiler” dedi. Fatma
Korkmaz, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunaca¤›n› söyledi. 

S.A.

Adana’da 19 Haziran günü gözalt›na al›nan Ömer
Aytifl’in efli Kadriye Aytifl, ‹HD Adana fiubesi’ne
baflvurarak eflinin yaflam›ndan endifle duydu¤unu
bildirdi. ‹HD Adana fiubesi’nin giriflimleri sonucu
Aytifl’in Adana Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele
fiubesi’nde sorguland›¤›n›n kabul edildi¤i belirtildi.
Gözalt›na al›nd›ktan bir gün sonra eflinin sivil polisler
taraf›ndan eve getirilerek evde arama yap›ld›¤›n›
belirten Aytifl “Eve geldiklerinde eflimin yüzü
morarm›flt›. Bezgin bir hali vard›. Polisler 18 yafl›ndaki
o¤lum S.A’y› dövüp, misafirlerimize küfrettiler” dedi.

Adalet Özkaya

Adalet Özkaya, ‹HD Adana fiubesi’nde 3 Temmuz
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, evine bir ayda 5
kez bask›n düzenlendi¤ini aç›klad›. Eflinin 8 ayd›r eve
gelmedi¤ini belirten Özkaya, polislerin her bask›nda
eflini sorduklar›n› söyledi. Evinin son olarak 27
Haziran günü bas›ld›¤›n› belirten Özkaya, “Polisler
her gelifllerinde eflimi soruyorlar. Eflimin nerede
oldu¤unu bilmedi¤imi söyledi¤im halde ‘ya eflini
getirirsin ya da buradan gidersin’ fleklinde tehdit
ediyorlar. Bask›n yapmadan önce komflular›m›za gidip
soruyorlar. Komflular›m›z› da rahats›z ediyorlar.
Bask›nlardan dolay› iki çocu¤umun psikolojisi
bozuldu” dedi. Özkaya, polisler hakk›nda Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Kaplan, Muteber Albay, Ali Albay, Makbule
Albay, Çavrefl Albay, Musa Albay, Hac› Albay, Selim
Öcek

Van’›n Bostaniçi beldesinde 18 Temmuz günü özel
tim görevlilerinin ev bask›nlar›nda Zeynep Kaplan adl›
üç ayl›k hamile kad›n çocu¤unu düflürdü. Muteber
Albay, Ali Albay, Makbule Albay, Çavrefl Albay, Musa
Albay, Hac› Albay ve Selim Öcek yaraland›.

Zeynep Kaplan yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Mahallemize gelen asker ve özel timler Ali Albay
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adl› komflumuzun evini sard›lar. ‹çerdekileri d›flar›
ç›kartarak, ‘Buradan biri geçti gördünüz mü?’ diye
sordular. Onlar da görmediklerini söyleyince evin
önünde hepsini tekme, tokat ve dipçiklerle dövmeye
bafllad›lar. O s›rada ben de evimin önünde olanlar›
izliyordum. Birkaç özel tim eleman› yan›ma gelerek
bana da ayn› soruyu sordu. ‘Hay›r’ deyince, bir özel
tim bana küfretti ve ‘HADEP’e oy verdiniz, flimdi
HADEP gelsin sizi kurtars›n’ diyerek vurmaya bafllad›,
beni yere yat›r›p s›rt›ma ç›karak çi¤nemeye bafllad›.” 

Özel tim görevlilerinin daha sonra kendisini eve
sokarak dövdü¤ünü anlatan Zeynep Kaplan, olaya
tan›k olan 2 yafl›ndaki çocu¤unun o günden beri flokta
oldu¤unu kaydetti. Tehditlerden korktu¤u için doktora
gidemedi¤ini ve 20 Temmuz günü düflük yapt›¤›n›
anlatan Zeynep Kaplan, 21 Temmuz günü Van 100.
Y›l Üniversitesi hastanesine rapor almak için
gittiklerini, buradan doktorlar›n önce savc›l›¤a
baflvurmas› gerekti¤ini söylemeleri üzerine
yak›nlar›yla birlikte savc›l›¤a giderek suç duyurusunda
bulunduklar›n› ve hastaneye sevkedildiklerini bildirdi.
Hastaneden rapor ald›ktan sonra kap›da bekleyen
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›klar›n›, polislerin
suç duyurusu dilekçesi ile hastaneden ald›klar›
raporlara el koydu¤unu belirten Zeynep Kaplan,
akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›klar›n› kaydetti. 

Mehmet Galip Can, Hasan Sayar, F›rat Tafl, ‹smail
Ürek, Hasan Ertek, Naif Akan

‹stanbul Samatya’da 12 A¤ustos günü bir eve yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nan Mehmet Galip Can, Hasan
Sayar, F›rat Tafl, ‹smail Ürek, Hasan Ertek ve Naif
Akan adl› kifliler evlerinde iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. ‹smail Ürek ve Naif Akan iflkence
nedeniyle hastaneye kald›r›ld›, di¤er dört kifli
kendilerine iflkence yapan polisler hakk›nda Fatih
Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulundular. 

Mehmet Galip Can, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Arkadafllar benim evime misafir gelmifllerdi. Zil çald›.
8 sivil polis zorla içeri girdi. Hepimizi yere yat›rd›lar.
San›r›m birileri bizden flikeyetçi olmufl. ‘Bize evi
terkedeceksiniz’ dediler. Biz de ‘Neden terk edece¤iz’
dedik. Karfl› ç›k›nca ellerindeki kalas ve coplarla
sald›rd›lar. Kafam›za, her taraf›m›za vurmaya
bafllad›lar. Tüm kap›lar›n camlar›n› k›rd›lar.” 

Naif Murat Akan flunlar› söyledi:

“Bizi yere yat›rd›lar. Aya¤a kalk›nca üzerime
çulland›lar. Beni kap›ya vurdular. Camlar k›r›ld›.
Bileklerim kesildi. Sürekli kan ak›yordu. Beni
Cerrahpafla T›p Fakültesi hastanesine b›rak›p gittiler.
Doktorlar bir kaç dikifl at›p, alç›ya ald›lar. Sonra da
rapor bile vermeden gönderdiler. Eve geldim. Polisler
bir kez daha gelip gitmifller. Fatih Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunduk. Her taraf›m›z kan içinde
olmas›na ra¤men Adli Tabipli¤e ya da hastaneye
sevketmediler. Biz de ‹HD’ye geldik. Buradan Taksim
‹lkyard›m Hastanesi’ne gönderildik. Burada iki kez

ameliyat oldum. Sekiz saat sürdü. Bilek damarlar›m
dikildi.” dedi. 

F›rat Tafl da, “Sokak ortas›nda coplarla kafama
vurdular. Bay›lm›fl›m. Mahallelinin üzerime su
dökmesi ile ay›ld›m. Eve ç›kt›k. Her taraf› y›k›p
dökmüfllerdi. Etraf› toplad›k. Aradan iki saat
geçmeden ayn› polisler tekrar geldiler. Biz size
‘Buray› terk edece¤inizi söylemedik mi?’ dediler. Biz
yine ç›kmayaca¤›m›z› söyledik. Bizi yine dövdüler.
Sonra da gittiler.” dedi. 

Fevzi Tunç, M. fiah Tunç

Diyarbak›r Ba¤lar beldesinde bir eve 8 A¤ustos günü
saat 03.00 s›ralar›nda sivil polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Evde arama yapan polisler, daha sonra
Fevzi Tunç ve M. fiah Tunç adl› ev sahiplerini
gözalt›na al›nd›, evde de karakol kuruldu. Bunun
üzerine Savc›l›¤a suç duyusunda bulunan Mehmet
Tunç, iki kardeflinin gözalt›na al›nd›¤›n› ve bask›n
yapan polislerden bir k›sm›n›n evde karakol
kurdu¤unu bildirdi. Karakol nedeniyle evde
bulunanlar ile eve gidenlerin d›flar› ç›kmalar›na izin
verilmedi¤ini belirten Tunç, uygulaman›n bir an önce
sona ermesini ve sorumlular›n tespit edilerek
cezaland›r›lmalar›n› istedi. 

Evde bulunan 22 kifli, karakol nedeniyle üç gün
boyunca mahsur kal›rken, suç duyurusundan sonra,
polisler 11 A¤ustos gece saatlerinde evden ayr›ld›. 

Mehmet Akif Sidar

Ankara Bat›kent’te 8 A¤ustos gecesi Mehmet Akif
Sidar’a ait eve bask›n düzenlendi. Aramadan sonra ev
sahibi Sidar’› gözalt›na alan polisler, evde 9 saat
boyunca karakol kurdu. Evde bulunan THAY-DER
Genel Baflkan› Avukat Kenan Sidar, Hülya Sidar,
Songül fiahin, Ergin O¤ur, fi. S. (10) ile fi. S. (11) adl›
kifliler 9 saat boyunca evde mahsur kald›. 

Vetha Anter

Musa Anter’in k›zkardefli Vetha Anter’in Mardin’in
Nusaybin ilçesinde bulunan evine sivil polisler
taraf›ndan 17 Eylül günü bask›n düzenlendi. Bask›nda
polislerin hakaretine maruz kald›klar›n› belirten Vetha
Anter, “‹çeri giren 7 sivil polis duvarda Musa’n›n
foto¤raf›n› görünce küfür ettiler. Çerçeveyi k›r›p
ç›kard›klar› foto¤raf› y›rtarak ayaklar›yla çi¤nediler.
Bana ve Musa Anter’e küfür ettiler. Bu hakaretlere
dayanamay›p bay›lm›fl›m. Kendime geldi¤imde
polisler gitmiflti.” dedi.

Vetha Anter, polisin evden ayr›l›rken de gelini fievkiye
Karahan’› beraberlerinde götürdüklerini söyledi. Bir
gün Nusaybin Emniyet Müdürlü¤ü’nde tutulan
Karahan, ertesi gün serbest b›rak›ld›. 

Mehmet Acar

Batman’›n Kozluk ilçesi Bekirhan beldesine ba¤l›
Karao¤lak köyüne 23 Eylül günü bask›n düzenlendi.
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Askerler, Raflit Acar ve Abdullah Acar’›n evlerini
arad›ktan sonra, Mehmet Acar’›n evine gittiler.
Askerlerin evdeki hakaretlerinin ard›ndan kalp krizi
geçiren Mehmet Acar, öldü.

Kaze Özlü

Adana’da Kaze Özlü adl› kad›n 19 Kas›m günü evini
basan polislerin kendisine iflkence yapt›¤›n› aç›klad›.
Kaze Özlü yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“‹çeriye girer girmez a¤z›ma silah namlusunu sokup,
beni ölümle tehdit ettiler. Sürekli ‘konufl yoksa seni
öldürürüz’ diyorlard›. Daha sonra ütünün kablosunu
bo¤az›ma dolay›p, s›kmaya bafllad›lar. Dayanamad›m,
bay›lm›fl›m. En son duydu¤um fley, polislerin kendi
aralar›nda ‘öldü’ demeleri oldu. Beni öldü zannederek
b›rak›p gitmifller.” Kaze Gözlü daha önce s›k s›k
evinin bas›ld›¤›n› belirterek, gördü¤ü iflkenceler
nedeniyle böbreklerinden rahats›z oldu¤unu söyledi.

7 Aral›k günü polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunan Kaze Özlü suç duyurusu dilekçesinde, evini
basan üç polisin a¤z› ve burnunu kapatmas› sonucu
nefessiz kald›¤›n›, tekmelendi¤ini ve ütü kablosuyla
bo¤az›n›n s›k›ld›¤›n› bildirdi. Özlü’nün bu bask›ndan
sonra ‹HD’ye baflvurdu¤u belirtilen dilekçede, ayn›
polislerin 28 Kas›m günü de eve bask›n düzenlendi¤i
anlat›ld›. Kaze Özlü’nün bafl›na silah dayayan
polislerden birinin yüzünü gördü¤ü kaydedilen
dilekçede, Özlü’nün 20 milyon liras›na da el
konuldu¤u belirtildi.

Medine Kaymaz 

‹zmir Bar›fl Analar› ‹nisiyatifi üyesi Medine Kaymaz,
polislerin evine 16 Aral›k gecesi saat 03.00’de bask›n
düzenlediklerini ve “d›flk› yedirme” tehdidinde
bulunduklar›n› bildirdi. Mardin’in Savur ilçesine ba¤l›
Dengiza (Senarl›) köyündeki evi askerler taraf›ndan
yak›ld›¤› için ‹zmir’e göç etmek zorunda kald›klar›n›
belirten Kaymaz, polislerin kendisine iki y›ld›r haber
alamad›¤› k›z›n› sorduklar›n› söyledi. Evi s›k s›k
bas›ld›¤› için ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvuruda
bulundu¤unu belirten Kaymaz, bask›n düzenleyen
polislerin “Bizi savc›ya flikayet etmekle eline ne
geçece¤ini san›yorsun, kimi kime flikayet ediyorsun”
dediklerini sözlerine ekledi.

f) Di¤er ‹flkence ve Kötü Muamele Olgular›

R›za Poyraz

22 Aral›k 1998 tarihinde gözalt›nda iken ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nün 4. kat›ndan atlayarak
“intihara kalk›flt›¤›” iddia edilen R›za Poyraz, tutuklu
bulundu¤u Ümraniye Cezaevi’nden yapt›¤›
aç›klamada, polisler taraf›ndan at›ld›¤›n› bildirdi.
Poyraz, “Ben intihar etmek için 4’üncü kattan
atlamad›m. Bizzat iflkenceciler taraf›ndan pencereden
afla¤› at›ld›m” dedi. Poyraz gözalt›nda sürekli iflkence
gördü¤ünü belirterek, “Birkaç kez ask›ya al›nd›m.

Testislerimi s›kma, tazyikli suya tutma, su dolu kovaya
kafam› sokarak bo¤maya çal›flma, küfür, hakaret, kaba
dayak, gördü¤üm iflkenceler oldu” dedi. Polislerin
kendisine hak›ndaki suçlamalar› kabul etmesi için
“Kabul edeceksin. Yoksa pencereden atar›z, sonra da
intihar etti deriz, kimse de bizden hesap soramaz”
dediklerini belirten R›za Poyraz, suçlamalar› kabul
etmeyince pencerenin önüne getirildi¤ini ve afla¤›ya
at›ld›¤›n› anlatt›. 

Hastaneye kald›r›lan Poyraz, M. Ayano¤lu adl›
doktorun da kendisine “Nas›l ölmemifl flerefsiz.
Demek ki iyi uçufl yapamam›fl. Bunlara
bakmayacaks›n, b›rakacaks›n ölsünler” dedi¤ini
söyledi. 

Dilaver Karageçici

14 Ocak günü Ad›yaman’da gözalt›na al›nan Dilaver
Karageçici adl› kifli, götürüldü¤ü Eskiray Karakolu’nda
iflkence gördü¤ünü ve dala¤›n›n patlad›¤›n› aç›klad›.
Karageçici, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Beni karakola götürdüler. ‹fademi al›rlarken ismini
bilmedi¤im bir polis bana soru sordu. Soruyu
anlamad›¤›m› söyleyince, polis aya¤a kalkt›. Bir anda
kar›n bofllu¤uma tekme att›. Bu darbe sonucu düfltüm.
Düfltükten sonra ayn› polis taraf›ndan yine
tekmelendim. Tekmelerden sonra kan kokusu
hissettim. Ard›ndan beni nezarete att›lar ve ›srarlar›ma
ra¤men doktora götürmediler. Olaydan 4 saat sonra
fenalaflt›m. Ancak bunun üzerine doktora götürdüler.
Doktora oruçlu oldu¤umu ve yemek yemedi¤im için
fenalaflt›¤›m› söylememi istediler”

Karageçi, hastanede sabaha kadar a¤r›lar› dinmeyince
doktora gerçe¤i söyledi¤ini belirterek “A¤r›dan
kurtulmak için doktora iflkence gördü¤ümü söyledim.
Muayene sonucu dala¤›m›n patlad›¤› anlafl›ld›.” dedi.

Sevgi Yamaç, Yaflar Dilibafl, Ayfle Sand›kç›, Hac›
Ahmet Akkaya, Hatice Akkaya, Fizan Koç, Semra
Öztürk

Denizli’de 4 Ocak günü “DHKP-C üyesi olduklar›”
iddias›yla tutuklanan ‹HD Denizli fiube Baflkan› Sevgi
Yamaç, Kurtulufl gazetesi Denizli Temsilcisi Yaflar
Dilibafl, SES Denizli fiube Temsilcisi Ayfle Sand›kç›,
‹HD fiube Sayman› Hac› Ahmet Akkaya, Hatice
Akkaya, Fizan Koç ve Semra Öztürk adl› kiflilerin
gözalt›nda iflkence gördü¤ü bildirildi.

Halit Tafldemir

A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t ilçesine ba¤l› Güllüce köyünde
15 Ocak günü askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan
Halit Tafldemir’in gözalt›nda iflkence gördü¤ü
bildirildi. Halit Tafldemir’in babas› Abdülhamit
Tafldemir, o¤lunun a¤z›ndan sürekli kan geldi¤ini
belirterek, “O¤luma iflkence ile yapmad›¤› iflleri kabul
ettirmeye çal›fl›yorlar. D›flar›dan getirdikleri silah›
o¤lumun evinde göstererek, onu suçlu ilan ediyorlar.”
dedi. 
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Nergis Sar›

30 Ocak günü ‹stanbul Kad›köy’de düzenlenmesi
planlanan ancak polis taraf›ndan izin verilmeyen
eylemde gözalt›na al›nan Nergis Sar› adl› ö¤rencinin
gözalt›nda tutuldu¤u dört gün boyunca iflkence
gördü¤ü aç›kland›.

‹lhan Türk, fiahabettin Arpac›

15 Ocak günü gözalt›na al›nan Ankara Üniversitesi
ö¤rencisi ‹lhan Türk ve fiahabettin Arpac›, gözalt›nda
iflkence gördüklerini aç›klad›lar. ‹lhan Türk, 15 Ocak
günü okulda MHP’li bir ö¤rencinin dövülmesi
nedeniyle gözalt›na al›nd›klar›n› belirterek, “Otobüse
bindirildikten sonra flu anda görsem teflhis
edebilece¤im, ellerine siyah boks eldivenleri giymifl
bir amir taraf›ndan dövüldüm. Ellerim kelepçeliydi.
Kafama coplar›n d›fl›nda demir bir çubukla da
vurdular.” dedi. Türk daha sonra Çankaya Emniyet
Amirli¤i’ne götürüldü¤ünü, buradan “beyin kanamas›”
geçirdi¤i flüphesiyle gönderildi¤i Adli T›p Kurumu’nda
10 günlük iflgöremez raporu ald›¤›n› bildirdi.
Gönderildi¤i hastanede 4 gün tedavi gördü¤ünü
belirten Türk, bafl›n› kendisinin duvara vurdu¤u
yönünde 3 polisin ifadesine dayanarak tutanak
tutuldu¤unu anlatt›. 

fiahabettin Arpac› ise Türk’ün gözalt›na al›nmas›na
müdahale etti¤i için gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek,
polislerin kendisini de dövdü¤ünü ve Adli T›p
Kurumu’ndan 5 günlük iflgöremez raporu ald›¤›n›
bildirdi.

Türk ve Arpac›, 2 fiubat günü görevli polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Dilekçede,
Türk ve Arpac›’n›n 16 Ocak tarihinde ç›kar›ld›klar›
Savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›lmalar›n›n suçsuz
olduklar›n› ortaya koydu¤u belirtilerek, “Adli T›p’tan
verilen 5 ve 10’ar günlük raporlar ise uygulanan
iflkencenin kan›t›d›r” denildi. Türk ve Arpac›’ya
karakolda zorla iki tutanak imzalat›lmak istendi¤i
hat›rlat›lan dilekçede, polis iddianamesinde iflkence
izlerinin “Gözalt›ndan önce ve gözalt› esnas›nda
polise mukavemet ederken fakültenin duvar›na
çarpma, otobüsün içinde kendilerini yerden yere
atma” fleklinde gerçekleflti¤inin iddia edildi¤i
hat›rlat›ld›. Suç duyurusunda, iflkencenin bir
bölümünün ö¤renciler ile ö¤retim üyelerinin gözleri
önünde gerçekleflti¤i ve davan›n ilerleyen
aflamalar›nda söz konusu kiflilerin tan›kl›klar›na da
baflvurulaca¤› kaydedilerek, tutanakta iddia edildi¤i
gibi polise karfl› mukavemetin gerçekleflmedi¤i ifade
edildi.

Fuat Özdemir 

‹stanbul Alibeyköy’de 30 Ocak günü kimli¤i belirsiz
kiflilerce kaç›r›lan HADEP Eyüp ‹lçe Örgütü Yöneticisi
Fuat Özdemir, 1 fiubat günü serbest b›rak›ld›. 4 fiubat
günü bas›n aç›klamas› yapan Özdemir, yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›: 

“Olay gecesi arabamla bir arkadafl›m› evine
b›rakt›ktan sonra evime do¤ru yola ç›kt›m. Bu s›rada
bir araba önümü kesti. Arabadan silahl› üç kifli indi.
Birinin üzerinde polis yele¤i vard›. Arabalar›n›n
üzerine, polis arabalar›nda oldu¤u gibi bir ›fl›ldak
koydular. Polis olduklar›n› farkedince cep telefonumla
bir arkadafl›m› arayarak ‘Polisler beni gözalt›na
alacak’ dedim. Daha konuflmam bitmeden beni
arabamdan indirdiler. Gözlerimi ba¤lay›p kendi
arabalar›n›n bagaj›na koydular. Yaklafl›k bir saat
dolaflt›ktan sonra bir yere götürdüler. Buran›n Hastal
civar›nda bir garaj oldu¤unu tahmin ediyorum. Daha
sonra bir hücreye koyup ç›r›lç›plak soydular.” 

Burada falakaya yat›r›ld›¤›n›, elektrik verildi¤ini,
yüzüne poflet geçirildi¤ini ve hayalar›n›n s›k›ld›¤›n›
anlatan Özdemir, “Beni ‘Neden HADEP’e gidiyorsun?
HADEP’e kimler yard›m ediyor? Bir daha burada
HADEP’e gitmeyeceksin. Git memleketine orada ne
yaparsan yap. Ama burada bir daha HADEP’e
gidersen seni öldürürüz.’ diye tehdit ettiler. Sorguyu
yapanlarda telsiz de vard›. Bir ara tuvalete
götürülürken, gözü kapal› birini de gördüm” dedi.
Özdemir, 48 saat sonra gözleri kapal› bir flekilde  yol
kenar›na b›rak›ld›¤›n› söyledi.

Garip Ça¤lar

Gökkufla¤› Kültür Merkezi’nde 4 fiubat günü gözalt›na
al›nan Garip Ça¤lar, götürüldü¤ü Esenkent Polis
Karakolu’na iflkence gördü¤ünü aç›klad›. ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde 8 fiubat günü bas›n aç›klamas›› yapan
Ça¤lar, gördü¤ü iflkenceyi flöyle anlatt›:

“Saat 20.30’da gözalt›na al›nd›m. Götürdükleri
Esenkent Polis Karakolu’nda ilk önce gözlerimi
ba¤lad›lar. Daha sonra ç›r›lç›plak soyup so¤uk su
tuttular. ‹z kalmamas› için de süngerlerle dirseklerimi
ba¤lad›lar ve ask›ya ald›lar.” 

‹flkencenin sabaha kadar sürdü¤ünü, daha sonra
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ünü
belirten Ça¤lar, burada psikolojik bask›lara maruz
kald›¤›n› söyledi. Ça¤lar, tekrar karakola
götürüldü¤ünde falakaya yat›r›ld›¤›n› belirtti.

Kaz›m Özerk, Hikmet Özerk, ‹hsan Özerk

12 fiubat gecesi polisler taraf›ndan evlerine yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nan HADEP üyesi Kaz›m Özerk,
Hikmet Özerk ve ‹hsan Özerk’in gözalt›nda iflkence
gördükleri aç›kland›. Ayn› gece serbest b›rak›lan ‹hsan
Özerk gözalt›nda dövüldüklerini ve hakarete
u¤rad›klar›n› belirterek, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“A¤abeyim Kaz›m, cezaevinden ç›kt›ktan sonra sa¤
taraf›ndan felç geçirmiflti. Bu rahats›zl›¤› halen devam
etmesine ra¤men, onu bay›ltana kadar dövdüler.
A¤z›ndan kan gelince dövmeyi b›rakt›lar. A¤abeyimin
ilaç içmesi için su isteyince de bana ‘sen ne gördün
de su istiyorsun’ dediler”
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Murat Çelik

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD) ‹stanbul fiube
Baflkan› Murat Çelik, 17 fiubat günü Sakarya
Cezaevi’nde kendini yakan Serpil Polat adl›
tutuklunun cenazesinde ‹stanbul Emniyet Müdür
Yard›mc›s› Atilla Ç›nar’›n kendisini odas›nda
dövdü¤ünü aç›klad›. Çelik, düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, Ç›nar’›n kendisini ve Serpil Polat’›n
a¤abeyi Ali Polat’›, 18 fiubat günü odas›na ça¤›rd›¤›n›,
“Bu cenaze iflleriyle niye u¤rafl›yorsunuz. Ölünün
avukat› olur mu?” diyerek kendisine yumruk att›¤›n›
söyledi. Çelik, daha sonra odada aralar›nda Terörle
Mücadele fiube Müdürü fiefik Kul’un da oldu¤u 7-8
polisin sald›r›s›na u¤rad›klar›n›, hastaneden rapor
ald›klar›n› ve polisler hakk›nda Fatih Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunduklar›n› kaydetti. 

‹smet Dinç

9 Mart günü Antalya’da ters yola giren ‹smet Dinç adl›
kifli, kendisini durduran polislerle tart›fl›nca yedi polis
memuru taraf›ndan dövüldü. Rahats›zlanan
çocuklar›na ilaç almak için yola ç›kan ‹smet Dinç ve
efli Derya Dinç, tek yönlü bir caddeye yanl›fll›kla
girdiler. Kendilerini durdurarak ceza yazan bir polisin
belgeleri geri vermemesi üzerine “Acelemiz var,
b›rak›n gidelim” diyen Derya Dinç’e, polis hakaret
etti. 

Bunun üzerine arabadan inen ‹smet Dinç polisler
taraf›ndan tartakland›. Polislerin elinden kurtularak
arabaya binen ‹smet Dinç, bir motosiklete çarp›nca
polisler taraf›ndan arabadan indirildi ve yol ortas›nda
a¤›r bir biçimde dövüldü. Olay›n ard›ndan karakola
götürülen ‹smet Dinç hakk›nda “görevli memura
hakaret ve mukavemet” suçlamas›yla soruflturma
aç›ld›¤› ö¤renildi. Antalya Emniyet Müdürü Nat›k
Canca, olay›n görüntülerinin bir yerel televizyonda
yay›mlanmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, 7 polis
memurunun aç›¤a al›narak haklar›nda soruflturma
bafllat›ld›¤›n› aç›klad›. 

Tevfik Güner, Nazan Çalg›ç

“DHKP-C üyesi olduklar›” iddias›yla 18 Mart günü
gözalt›na al›nan Tevfik Güner ve Nazan Çalg›ç adl›
üniversite ö¤rencileri gözalt›nda tutulduklar› süre
içinde iflkence gördüklerini aç›klad›. 

‹skender Efe

‹skender Efe adl› üniversite ö¤rencisi, 19 Mart günü iki
sivil polis taraf›ndan gözalt›na al›narak, götürüldü¤ü
‹stanbul Fatih ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi’nde iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Efe,
yaflad›klar› ile ilgili olarak flunlar› anlatt›:

“Çantamda Emek Gençli¤i’nin seçim bildirgesi vard›.
Bana ‘Yurtsever Gençlik’ imzal› duvar gazetesini
benim ast›¤›m› zorla kabul ettirmeye çal›flt›lar. Parmak
izi tespiti yap›l›rsa benim asmad›¤›m›n anlafl›laca¤›n›

söyledim. ‘Parmak izine gerek yok, sen ast›n,
söyleyeceksin’ dediler. Sonra da saçlar›m› çekerek
dayak atmaya ve küfür etmeye bafllad›lar. Polisler,
‘Bunu afla¤›ya indirin, orada konuflur’ diyorlard›. Mavi
Çarfl› olay›n›n faillerinin robot resminin ç›kar›ld›¤›n›
söyleyen polisler, ‘Bu resim sana ait’ dediler” 

Gözleri ba¤l› bir halde, duvarlara çarp›larak karakolun
alt kat›na indirildi¤ini belirten Efe, “Üç kifli ellerimi
enseme getirerek kelepçeledi. Daha sonra s›rt üstü
yat›r›p ayaklar›m› ve ba¤›rmamam için a¤z›m›
ba¤lad›lar. Burada iflkenceye maruz kald›m. ‘Sen afifli
asarken, yan›nda olan arkadafllar›n›n ismini ver,
kurtul’, ‘Robot resmin elimizde, di¤er arkadafllar›n
kimdi?’, ‘Mavi Çarfl› olay›n›n yafland›¤› gün
neredeydin?’, ‘Senin kredin doldu, bir dahaki sefere
buradan diri ç›kamazs›n’ gibi tehditler savurdular ve
küfürlere, iflkenceye devam ettiler”dedi. 

Daha sonra yeniden yukar› ç›kar›ld›¤›n› ve parmak
izinin tuttu¤u söylenerek ‹l Emniyet Müdürlü¤ü
Terörle Mücadele fiubesi’ne götürüldü¤ünü anlatan
Efe, burada da gözlerinin ba¤land›¤›n› ve bir süre
sorguland›¤›n› belirtti.

Efe, “Bir fleyim yok, sa¤l›kl›y›m de, kurtul” diyerek
küfür ve tehditler savuran polislerin kendisini
hastaneye götürdü¤ünü belirterek, “Saat 14.30
civar›nda Acil Servis’e götürüldüm ve tabii ki sa¤lam
raporu verdiler. Hastaneden dönerken, ev aramas›
yapmak istediklerini söylediler. Hakimden arama izni
verilmedi¤i sürece evimi aratmayaca¤›m› söyledim.
Bunun üzerine fiehremini Karakolu’na götürdüler. Bir
müddet sonra, ayn› polisler gelip, bütün belgelerin
haz›r oldu¤unu söylediler. Benden zorla ald›klar›
adres üzerine eve götürdüler. Evimi darmada¤›n
ederek arad›lar. fiehremini Karakolu’na geri
döndü¤ümüzde, zorla tutanak imzalatt›lar. Tutanakta,
‘Suç unsuruna rastlanmam›flt›r’ yaz›yordu” dedi.

Bütün bu ifllemlerden sonra hücreye konuldu¤unu ve
bir gece gözalt›nda kald›ktan sonra Savc›l›¤a
ç›kar›ld›¤›n› söyleyen Efe, kendisine iflkence yapan
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunaca¤›n›
bildirdi.

Mehmet Çankaya, Günay Beyhan

Bursa’n›n Keles ilçesi sa¤l›k oca¤›nda görevli Dr.
Mehmet Çankaya ve hemflire Günay Beyhan, bir
tutukluyu tedavi için getiren askerler taraf›ndan
dövüldü. 26 Mart günü meydana gelen olayda,
hemflire Günay Beyhan’›n kolunun k›r›ld›¤› belirtildi.
Dr. Mehmet Çankaya olay› flöyle anlatt›: “Tutuklunun
poliklini¤e getirilmesini istedik. Ancak astsubay
‘Bekleyeceksin ulan’ diyerek birden bize sald›rd›.
Bunun üzerine tepki göstererek askerleri d›flar›
ç›kard›k ve kap›y› kilitledik. Fakat, askerler yeniden
sald›rarak dipçiklerle kap›y› k›rd›lar. Ard›ndan kafama
silah dayad›lar. Hemflire Günay Beyhan’›
tekmeleyerek kolunu k›rd›lar. Bu olaylardan sonra suç
duyurusunda bulunduk. Ancak, Cumhuriyet Savc›s›
tarafs›z davranamayaca¤›n› söyledi.” 
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Nimet Fidan 

Diyarbak›r-Mardin karayolunda 10 Nisan günü
yap›lan kimlik kontrolü s›ras›nda gözalt›na al›nan
Nimet Fidan adl› kad›n gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
bildirdi. 25 Nisan günü akflam saatlerinde Mardin
kent giriflinde serbest b›rak›lan Nimet Fidan askeri bir
bölgede 15 gün boyunca bekletildi¤i belirterek, “Bu
süre boyunca ifademi bile almad›lar. Gerekçesiz
dayaktan geçirildim. MHP’nin çok oy almas›ndan
sonra daha çok iflkence yapt›lar. Savc›l›¤a ç›karmadan
da serbest b›rakt›lar.” dedi. Gözalt›na al›nd›ktan sonra
kendisinden haber al›namayan ve gözalt›na al›nd›¤›
kabul edilmeyen Nimet Fidan, daha önce de birkaç
kez gözalt›na al›nd›¤›n› ve ölümle tehdit edildi¤ini
bildirdi. 

Hasan Samanal›

‹stanbul’da gözalt›na al›nan Hasan Samanal› (26) adl›
kifli, 5 gün boyunca iflkence gördü¤ünü aç›klad›. 16
Nisan günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n aç›klamas›
yapan Hasan Samanal›, 11 Nisan günü ifle gitmek için
evden ayr›ld›ktan sonra kendisini izleyen polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek bir binan›n
garaj›na götürüldü¤ünü, burada ç›r›lç›plak
soyulduktan sonra bas›nçl› su s›k›ld›¤›n› ve elektrik
verildi¤ini söyledi. Hasan Samanal›, yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›:

“Ceplerimden ç›kan telefon numaralar›n›n kimlere ait
oldu¤unu sordular. Avukat Mahmut fiakar’›n kart›
ç›k›nca daha fazla döverek ‘Bu kim?’ dediler. Avukat
oldu¤unu söylememe ra¤men, ‘bilemedin o terörist’
diyerek daha fazla dövdüler. Ask›ya al›p dayak att›lar.
Kendimi kaybetmiflim. Sonra beni Altunizade’nin arka
sokaklar›ndaki bir inflaat›n arkas›na atm›fllar.” 

Hasan Samanal›’n›n a¤abeyi Mahmut Samanal› ise
kardeflinin olay günü arkadafl› Hakan Kerenciler ile
birlikte evden ayr›ld›ktan sonra akflam dönmemesi
üzerine Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›’na, Üsküdar
Merkez Polis Karakolu’na ve ‹HD’ye baflvurduklar›n›
söyledi. Kardeflinden 4 gün boyunca haber
alamad›klar›n› anlatan Mahmut Samanal›, Hakan
Kerenciler’in de mart ay› içinde benzer flekilde
kaç›r›ld›¤›n› ve iflkence yap›ld›ktan sonra Yakac›k
çöplü¤üne elleri ve gözleri ba¤l› bir flekilde
b›rak›ld›¤›n› belirtti. 

Yusuf Öntafl 

Kapat›lan Ülkede Gündem gazetesi Adana bürosu
Haber Müdürü Yusuf Öntafl ve büro çal›flan› fierafettin
Aslan gözalt›na al›nd›klar› 5 Ocak günü götürüldükleri
Adana Emniyet Müdürlü¤ü’nde polislerin kendilerine
hakaret etti¤ini aç›klad›. 

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye
getirilmesinin ard›ndan ‹skenderun’da düzenlenen bir
gösteriye kat›ld›¤› gerekçesiyle hakk›nda ç›kar›lan
g›yabi tutuklama karar› nedeniyle 13 Nisan günü
gözalt›na al›nan Yusuf Öntafl’›n burada gördü¤ü

iflkence nedeniyle kolu k›r›ld›. 17 Nisan günü
‹skenderun Devlet Hastanesi’ne götürülen Yusuf
Öntafl’›n, hastanede “intihara kalk›flt›¤›” gerekçesiyle
yeniden Siyasi fiube’ye götürüldü¤ü ve 5 gün daha
gözalt›nda tutulduktan sonra 22 Nisan günü
tutukland›¤› ö¤renildi.

Ayfle Koflut

Van’da maddi yard›m istemek için Valili¤e giden Ayfle
Koflut (45) adl› kad›n ve k›z›n›n, “Vali Abdülkadir
Sar›’ya suikast düzenlemeyi planlad›klar›” iddias›yla
14 Nisan günü gözalt›na al›nd›klar› ve gözalt›nda
iflkence gördükleri bildirildi. Valilikten döndükten
sonra Ayfle Koflut ve k›z›n›n ayn› gece evlerine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›klar›, Ayfle
Koflut’un 16 Nisan günü gördü¤ü iflkence nedeniyle
hastaneye kald›r›ld›¤› bildirildi. 

Fesih Demir

Diyarbak›r’›n Çar›kl› beldesinin HADEP’li belediye
encümeni Fesih Demir, 21 Nisan günü askerler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›nda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. T‹HV ve ‹HD’ye gördü¤ü iflkence nedeniyle
baflvuran Demir, askerler hakk›nda da Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. Demir
yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Kahvehanede oturuyorduk. Baflçavufl girdi. HADEP
seçimi kazand›¤› için bizlere küfür ya¤d›rd›. Herkesin
kimli¤ine bakt›lar. Beni arabaya bindirip Kurt Kayas›
diye bilinen bir yere götürdüler. Araçtan indirip
falakaya yat›rd›lar. Daha sonra belden afla¤› soyarak
copla tecavüz tehdidinde bulundular. Ard›ndan baflka
bir yere götürdüler. Baz› kifliler burada piknik
yap›yordu. Onlar› gönderdiler. Baflçavufl yüksek bir
yere ç›kt›, ben afla¤›dayd›m, gö¤süme tekmelerle
vuruyordu. Afla¤› yuvarland›m. Bana ‘Siz niye
HADEP’i ç›kard›n›z. Seni ve parti üyesi Cemil’i
öldürece¤im’ dedi. Ard›ndan beni b›rakt›lar.”

Safiye Akda¤

20 Nisan günü ‹stanbul’da gözalt›na al›nan Safiye
Akda¤ adl› genç k›z, gözalt›nda tutuldu¤u 4 gün
boyunca iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Polislerin
kendisini tecavüzle tehdit etti¤ini belirten Safiye
Akda¤, “Beni sedyeye ba¤lad›lar. Ayak ve el
parmaklar›ma su dökerek elektrik verdiler” dedi.
Akda¤, gözalt›na al›nd›ktan bir gün sonra hastaneye
götürüldü¤ünü, ard›ndan getirildi¤i Siyasi Polis
Merkezi’nde yeniden iflkence gördü¤ünü bildirdi.
Kollar›nda doku travmas› meydana geldi¤ini ve
kollar›n›n polisler taraf›ndan sar›ld›¤›n› anlatan Akda¤,
üç gün sonra bir kez daha hastaneye götürüldü¤ünü
belirtti. Polislerin kendisini “Doktor sorarsa ‘düfltüm’
diyeceksin” diye tehdit etti¤ini kaydeden Akda¤,
doktorun da kendisine muayene etmeden sa¤lam
raporu verdi¤ini bildirdi. 
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Ali Gülbafl, Kurtulufl Kansu

20 Nisan günü ‹stanbul’un Yakuplu beldesinde bir
kavgaya kar›flt›klar› gerekçesiyle jandarmalar
taraf›ndan gözalt›na al›nan Ali Gülbafl ve Kurtulufl
Kansu adl› kifliler, götürüldükleri jandarma
karakolunda Belediye Baflkan› Cemal Kahraman
taraf›ndan dövüldüklerini aç›klad›lar. Kansu, 28 Nisan
günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda, karakol komutan›n›n olay› gizlemek
için kendilerine zorla sahte bir tutanak imzalatt›¤›n›
söyledi. Olaydan sonra 7 günlük rapor ald›klar›n›
belirten Kansu ve Gülbafl, suç duyurusunda
bulunacaklar›n› bildirdiler.

Feridun Günbegi

Feridun Günbegi adl› kifli, Mersin’de 22 Nisan günü
polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdi. Günbegi
yaflad›klar›yla ilgili olarak flunlar› anlatt›: 

“Ö¤leden sonra beraberimde markete getirdi¤im 12
yafl›ndaki o¤lum d›flar›da oyuncak bir tabancayla
oynuyordu. Oradan geçen bir araçtan inen ve elinde
telsiz bulunan bir kifli o¤luma ‘Ne ulan bu yaflta m›
silah al›yorsun’ diye ba¤›rd›. Ben de yan›na giderek
çocu¤un babas› oldu¤umu söyleyip, ne istedi¤ini
sordum. Bunun üzerine araçtaki di¤er telsizli sivil
kifliler de bana yaklaflarak hiçbir gerekçe göstermeden
yere y›¤›l›ncaya kadar rasgele vurmaya bafllad›lar.” 

Feridun Günbegi, daha sonra polisler taraf›ndan
arabaya bindirildi¤ini belirterek, “araç seyir
halindeyken afla¤› atlad›m. Yan›ma geldiler. Beni
burada da sopalar› k›r›l›ncaya kadar dövdüler.
Buradan göç etmem gerekti¤ini, aksi halde beni
öldüreceklerini söylediler. Sonra da gittiler” dedi.
Feridun Günbegi, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunaca¤›n› kaydetti. Günbegi ailesinin bir süre önce
fianl›urfa’dan Mersin’e göç etti¤i ö¤renildi.

Serkan Çavufllaro¤lu, S.U

‹stanbul’da 9 May›s günü gözalt›na al›nan Serkan
Çavufllaro¤lu ve S. U. (17) adl› gençler,
Küçükçekmece Emniyet Müdürlü¤ü’nde
dövüldüklerini aç›klad›lar. Saat 17.00 s›ralar›nda 2
sivil polis taraf›ndan “Che Guevara motifli kolye
takt›klar›” için durdurulduklar›n›, ard›ndan
götürüldükleri Emniyet Müdürlü¤ü’nde polislerin “Bu
ülkeyi sevmiyorsan›z gidin. Sizler komünistsiniz.
Saçlar›n› ve favorilerini düzgün keseceksin. Sizi
sürekli gözetim alt›nda tutaca¤›z.” diyerek kendilerini
tehdit etti¤ini bildirdiler. 2 saat kadar gözalt›nda
tutulduklar›n› anlatan gençler, serbest b›rak›l›rken
kolyelerini geri istedikleri için de dövüldüklerini
kaydettiler. 

Kamuran Aslan

fi›rnak Beytüflflebap ilçesinde 16 Nisan günü PKK’ye
yard›m etti¤i gerekçesiyle gözalt›na al›nan ve ilk dört
gün boyunca gözalt›nda oldu¤u kabul edilmeyen

Kamuran Aslan’›n gözalt›nda oldu¤u süre boyunca
iflkence gördü¤ü ö¤renildi. 26 Nisan günü tutuklanan
Aslan’›n 28 Nisan günü gördü¤ü iflkence nedeniyle
kald›r›ld›¤› hastanede 9 gün tedavi gördükten sonra
cezaevine gönderildi¤i bildirildi.

Ahmet Armut

Kahramanmarafl’›n Elbistan ilçesinde 26 May›s günü
Hüseyin Polat adl› kiflinin öldürülmesi nedeniyle
gözalt›na al›nan Ahmet Armut’un gözalt›nda gördü¤ü
iflkence sonucu kolunun k›r›ld›¤› bildirildi. Armut’un
avukat› Mehmet Uzun, Armut’un tedavi edilmeden
tutukland›¤›n› kaydetti.

‹brahim Toprak

“PKK üyesi oldu¤u” iddias›yla Diyarbak›r DGM’de
yarg›lanan ‹brahim Toprak, 4 Haziran günü yap›lan
duruflmada, gözalt›nda iken iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. Toprak, Mersin’de gözalt›na al›nd›¤›n›
belirterek “Dört defa a¤›r iflkence gördüm. Gözlerim
ba¤l›yken bir tomar ka¤›d› önüme koydular.
‹mzalamad›¤›m için beni dövdüler. Bir diflim k›r›ld›.”
dedi.

Ramazan Azgan, S›d›k Azgan, Hayrettin Azgan,
Osman K›l›ç, Faik Aldemir

Mersin’in Tarsus ilçesinde 18 May›s günü jandarmalar
taraf›ndan evlerine yap›lan bask›nda gözalt›na al›nan
Ramazan Azgan (80), S›d›k Azgan, Hayrettin Azgan,
Osman K›l›ç ve Faik Aldemir’in gözalt›nda iflkence
gördükleri aç›kland›. Avukat Hamza Y›lmaz yapt›¤›
aç›klamada, iflkence olay› ile ilgili olarak flunlar›
anlatt›:

“Müvekkilerimin tamam›na gözalt› s›ras›nda dayak,
falaka, so¤uk su s›kma, copla tecavüz ve t›rnakla et
aras›na toplu i¤ne bat›rma gibi iflkence yöntemleri
uygulanm›fl. Müvekkillerimden Hayrettin Azgan’›n
burnunda, sol göz alt›nda ve duda¤›nda ekimozlar
mevcut olup, yaralar› ilaç kullanmadan bantla
kapat›lm›flt›r. Ayr›ca saç ve kulaklar›ndan tutarak bafl›
duvarlara vuruldu¤u için halen yürüyemeyen ve s›k
s›k bay›lan Azgan, hayati tehlikeyi atlatamam›flt›r.
Di¤er müvekkillerimden S›d›k Azgan’›n da iki
kaburgas› k›r›k. Osman K›l›ç’›n gö¤sünde ezikler var,
yürüyemiyor ve ayaklar›nda ekimoz mevcut. Faik
Aldemir’in ise gö¤sünde morluklar olup, nefes
almakta zorluk çekiyor.”

Müvekkillerinin tedavisinin yap›lmad›¤›n› kaydeden
Y›lmaz, jandarmalar hakk›nda Mersin Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu¤unu bildirdi. 

Sevgi Erçin

Çorum’da üniversite girifl s›navlar› öncesinde
düzenlenen bir piknikte gözalt›na al›nan 7 ayl›k
hamile Sevgi Erçin adl› kad›n›n haziran ay› ortalar›nda
gördü¤ü iflkenceler nedeniyle hastaneye kald›r›ld›¤›
ö¤renildi.. Gözalt›na al›n›rken asker ve polis
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taraf›ndan uzun süre dövülen Erçin’in, gözalt›nda
tutuldu¤u 2 gün boyunca da psikolojik iflkencenin
yan› s›ra sürekli ayakta tutuldu¤u ve su ihtiyac›n›
gidermesinin engellendi¤i bildirildi.

Cevdet Tetikli

‹stanbul Esenler ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü önünde ters
yola girince kendisine müdahale eden polislere
hakaret  etti¤i iddia edilen Cevdet Tetikli adl› kifli,
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Polislere
hakaret etti¤i iddias›yla 7 Haziran günü Bak›rköy
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na sevkedilen Tetikli, “Beni
nezarete ald›lar. Bir y›ldan beri içmedi¤im halde bana
zorla alkol verdiler. Tekme ve tokatla vurdular.” dedi
Tetikli, aralar›nda Esenler ‹lçe Emniyet Müdürü
Mehmet Çelik’in de bulundu¤u 7 polis hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

Mustafa Aka

Eskiflehir Ertu¤rulgazi Polis Karakolu’nda gözalt›nda
iflkence gören Mustafa Aka, polisler hakk›nda
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu. 24
Haziran gecesi gözalt›na al›nd›¤›n› belirten Mustafa
Aka, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“01.00 s›ralar›nda evime gidiyordum. Bu s›rada
Ertu¤rulgazi Karakolu’nda görevli polisler, ‘Hakk›n›z
da flikâyet var’ diyerek beni ald›lar. Ekip arabas›ndan
karakola gidine dek daya¤a maruz kald›m.
Nezarethanede ellerimi kelepçelediler ve dayak
sürdü. Bu s›rada sonradan tutuklu oldu¤unu
ö¤rendi¤im bir kifliyi bana komiser olarak tan›tt›lar. Bu
kifli beni nezarethanede dövdü. 06.00 s›ralar›nda
flikâyetçi olaca¤›m› söyledim. Bunun üzerine iyi
davranmaya bafllad›lar. ‘fiikâyetçi olursan bafl›n›
duvara çarpt›¤›n› söyleriz’ dediler. Sabah 07.00
s›ralar›nda beni evime b›rakt›lar. Korktu¤um için 3
gün boyunca evden d›flar› ç›kamad›m. Daha sonra
beni merak eden abim eve geldi. Adli T›p
Kurumu’ndan rapor al›p Savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunduk. Dayak sonucu bo¤az›mda morluklar,
yüzümde tokat izleri ve gözlerimde k›zar›klar kald›”

‹kbal Ifl›k

16 Haziran günü ‹stanbul Eminönü’nde gözalt›na
al›nan ‹kbal Ifl›k adl› seyyar sat›c›, iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. 18 Haziran günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
bas›n aç›klamas› yapan ‹kbal Ifl›k, üç sivil polis
taraf›ndan zorla bir arabaya bindirilerek Eminönü
Merkez Karakolu’na götürüldü¤ünü anlatt›. ‹kbal Ifl›k,
polislerin, “Sen Azeri’sin, komünistsin, ülkeyi
bölmeye çal›fl›yorsun” dedi¤ini ve dövdü¤ünü söyledi.
Karakoldan Siyasi fiube’ye götürüldü¤ünü belirten
‹kbal Ifl›k, burada da bir suçu üstlenmesi için
kendisine iflkence yap›ld›¤›n›, serbest b›rak›ld›ktan
sonra Adli T›p Kurumu’ndan 7 günlük rapor ald›¤›n›
kaydetti.

Hakk› Göngör, Burkay Savafll›, Yasin Güngör, Recep
Bayri, fiükrü Erdem, Cem Yar›fl›r, Hüseyin Koç,

Ferman Yürek, Filiz Güler, Makbule Aslan, Sabri
Günefl, Cemal Uçar, Oral fien, Emrullah Oralo¤lu,
Recep Mercan, Süleyman Tosuner, Emre Özkan, Aytu
Sa¤lam 

Manisa’n›n Akhisar ilçesinde 24 Haziran günü akflam
saatlerinde gözalt›na al›nan yafllar› 15 ile 21 aras›nda
de¤iflen l8 ö¤renci, gözalt›nda dövüldüklerini
aç›klad›lar. Gözalt›nda bir gün kalan Hakk› Göngör,
Burkay Savafll›, Yasin Güngör, Recep Bayri, fiükrü
Erdem, Cem Yar›fl›r, Hüseyin Koç, Ferman Yürek, Filiz
Güler, Makbule Aslan, Sabri Günefl, Cemal Uçar,
Oral fien, Emrullah Oralo¤lu, Recep Mercan,
Süleyman Tosuner, Emre Özkan, Aytu Sa¤lam adl›
ö¤rencilerin polisler hakk›nda yapmak istedikleri suç
duyurusu da engellendi. 

25 Haziran günü polisler hakk›nda Savc›l›¤a suç
duyurusunda bulunmak isteyen gençlerin ailelerine
yard›mc› olan HADEP Akhisar ‹lçe Baflkan› Bedrettin
Göngör, “aileleri yönlendirdi¤i ve k›flk›rtt›¤›”
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.

Nizam Kaplan

‹skenderun’un Denizciler beldesinde “PKK’ye yard›m
yatakl›k etti¤i” iddias›yla gözalt›na al›nan Nizam
Kaplan adl› üniversite ö¤rencisinin gözalt›nda iflkence
gördü¤ü bildirildi.

Abdülkadir Y›ld›r›m

23 Haziran gecesi Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan
Abdülkadir Y›ld›r›m, iflkence gördü¤ünü bildirdi. Olay
gecesi gürültüler üzerine evinin yan taraf›nda bulunan
büfe sahibini uyard›¤›n› belirten Y›ld›r›m, olay yerine
gelen polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi.
Y›ld›r›m, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›:

“Polis a¤za al›nmayacak küfürler etti. Polislerden biri
kal›n, büyük bir sopayla arkadafl› da dipçikle ekip
arabas›n›n içinde vurmaya bafllad›. Birkaç darbeden
sonra dipçik ve sopay› tuttum, b›rakmam› istediler.
Vurmamalar› halinde b›rakaca¤›m› söyledim ve
b›rakt›m. B›rak›nca ‘Sen flimdi görürsün’ diyerek beni
çok s›k› bir flekilde kelepçelediler. Ba¤lar Polis
Karakolu’na getirildi¤imde sorgusuz sualsiz sekiz on
kiflilik bir grup ellerim kelepçeli oldu¤u halde üzerime
sald›rd› ve hakaretlerinin dozunu art›rarak yere yat›r›p
üzerime tekmelerle çulland›lar.”

Y›ld›r›m’a götürüldü¤ü hastanede darba maruz kald›¤›
ve vücudunda çeflitli büyüklükte ekimozlar
bulundu¤una iliflkin rapor verildi. Y›ld›r›m, daha sonra
Adli T›p Kurumu’ndan ald›¤› 7 günlük ifl göremez
raporu ile Savc›l›¤a giderek suç duyurusunda
bulundu.

Mehmet Yaflar

Mehmet Yaflar adl› kifli 5 Temmuz günü Adana’da
sokak ortas›nda polisler taraf›ndan dövüldü¤ünü
aç›klad›. Olay günü bir komflusuyla aralar›ndaki arazi
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anlaflmazl›¤› nedeniyle ç›kan tart›flmaya, komflusunun
tan›d›¤› üç polisin müdahale etti¤ini anlatan Yaflar,
haziran ay› içinde ayn› polisler taraf›ndan üç kez
gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. 

Mehmet Yaflar, 5 Temmuz günü yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›: “Saat 15.00 s›ralar›nda beni yoldan ald›lar ve
sokak ortas›nda kad›nlar›n görece¤i vaziyette
ç›r›lç›plak soyarak kalaslar ve coplarla vurdular.
Cinsel organ›ma copla vurarak ‘Senin erkekli¤ini
bitiririz, kar›na da tecavüz ederiz. Bize bir silah
bulacaks›n ya da da¤dan inen bir adam›n adresini
vereceksin’ diyorlard›.” Yaflar, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›n› bildirdi.

Mustafa Öncel

22 Temmuz günü ‹stanbul Beyo¤lu’nda gözalt›na
al›nan Mustafa Öncel adl› eflcinsel, götürüldü¤ü
Beyo¤lu Ekipler Amirli¤i’nde 4 gün boyunca
dövüldü¤ünü, kafllar›n›n ve saçlar›n›n jiletle
kaz›nd›¤›n› bildirdi. 25 Temmuz günü serbest
b›rak›lan Öncel, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunaca¤›n› aç›klad›. ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan›
Eren Keskin de Öncel’in emniyette kayd›n›n
yap›lmad›¤›n› ve Savc›l›¤a ç›kar›lmadan serbest
b›rak›ld›¤›n› kaydetti. 

Öncel, 9 Aral›k günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda da, Beyo¤lu’nda kendisine
sald›ran polisler taraf›ndan bir kez daha dövüldü¤ünü
bildirdi. Öncel, temmuz ay›nda gözalt›nda gördü¤ü
iflkencenin ard›ndan 39 gün kald›¤› Bayrampafla
Cezaevi’nde yaflad›klar› ve u¤rad›¤› sald›r›lar
yüzünden psikolojik tedavi gördü¤ünü aç›klad›.

Hamza Yerlikaya

Mu¤la Bodrum’da kardefli Muttalip ve Sebahattin
Gürarslan’la birlikte bir barda olay ç›kard›¤›
gerekçesiyle gözalt›na al›nan dünya flampiyonu
güreflçi Hamza Yerlikaya, gözalt›nda bulundu¤u
sürede Ekrem Akyol adl› polisten dayak yedi¤ini
aç›klad›.

103 kifliye iflkence

1996 y›l›ndaki ölüm orucunda ölen Hüseyin
Demircio¤lu’nun ölüm y›ldönümünde düzenlenen
törende gözalt›na al›nanlar, 29 Temmuz günü ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde düzenledikleri bas›n toplant›s›nda,
gözalt›nda kötü muameleye tabi tutulduklar›n›
aç›klad›. 7 Mart günü gözalt›nda iken ölen Süleyman
Yeter’in efli Ayfle Yumli Yeter, 103 kiflinin tuvalete
ç›karmama, su ve fleker vermeme gibi bask›lara maruz
b›rak›ld›klar›n› bildirdi.

Muzaffer Ç›nar

PKK yöneticilerinden olu¤u ileri sürülen Cevat
Soysal’›n telefon defterinde ad› bulundu¤u
gerekçesiyle 22 Temmuz günü Siirt’in Baykan
ilçesinde gözalt›na al›nan ve 29 Temmuz günü de

tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›lan Muzaffer
Ç›nar’›n gözalt›nda iflkence gördü¤ü aç›kland›. Ç›nar,
3 A¤ustos günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, Siirt Emniyet Müdürlü¤ü’nde
iflkence gördü¤ünü belirterek, zorlukla yürüdü¤ünü ve
ellerini kullanamad›¤›n› söyledi. Ç›nar, gözalt›nda
dövüldü¤ünü, hayalar›n›n ip ba¤lanarak s›k›ld›¤›n›,
elektrik verildi¤ini, ask›ya al›nd›¤›n› ve bas›nçl› su
s›k›ld›¤›n› söyledi. Ç›nar, polislerin haz›rlad›klar›
ifadeyi kendisine imzalatmak için eflini de gözalt›na
ald›klar›n› ve tecavüzle tehdit ettiklerini de kaydetti. 

Ç›nar, 8 A¤ustos günü hastaneye kald›r›ld›. Ç›nar’a
iflkence s›ras›nda buza yat›r›ld›¤› için akci¤er
enfeksiyonu ve buna ba¤l› olarak böbrek yetmezli¤i
tan›s› konuldu. ‹stanbul’da tedavi gören Ç›nar, 13
A¤ustos günü komadan ç›karak, diyaliz makinesine
ba¤land›.

Mehmet Da¤yar

Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l› Boyçapk›n köyünde
evine yap›lan bask›nda 7 A¤ustos günü gözalt›na
al›nan Mehmet Da¤yar’›n gözalt›nda gördü¤ü iflkence
nedeniyle 18 günlük ifl göremez raporu ald›¤›
bildirildi. 9 A¤ustos günü Karakol Komutan› Jandarma
Astsubay fiener Nay hakk›nda suç duyurusunda
bulanan Da¤yar, Medya TV izledi¤i iddias›yla
gözalt›na al›nd›¤›n› ifade ederek, gözalt›nda copla
dövüldü¤ünü ve falakaya yat›r›ld›¤›n› kaydetti. Sa¤l›k
oca¤›nda yap›lan muayenede Da¤yar’›n, ellerinde yer
yer ekimoz, sa¤ ve sol kalças›nda yayg›n ve genifl
alanda morluk ve ekimoz, sa¤ ve sol ayak taban›nda
yayg›n 5-10 cm. boyutlar›nda morluk ve ekimoz, bel
hareketlerinde a¤r› belirlenerek 18 günlük rapor
verildi.

Hac› Bekir Çoban

‹stanbul Aksaray’da 11 A¤ustos gecesi polisler
taraf›ndan evine yap›lan bask›nda gözalt›na al›nan
Hac› Bekir Çoban adl› kifli gözalt›nda iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Çoban, kendisi ile birlikte
gözalt›na al›nan 6 kifliyle birlikte Eminönü ‹nfaz
Amirli¤ine getirildiklerini belirterek, bir komiserin
kendisine ifllemedi¤i bir suçu üstlenmesi için
zorlad›¤›n› kaydetti. Çoban, “5-6 polis üzerime
çulland›. Coplarla, tahta kalaslarla kafama, ellerime,
bacaklar›ma her taraf›ma vurdular.” diye konufltu.

Abdullah Özkan

‹stanbul Ümraniye’de 27 A¤ustos günü bir kifliyi
döven dört sivil polise müdahale eden Abdullah
Özkan’›n götürüldü¤ü Ümraniye ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ü’nde dövüldü¤ü, diflinin k›r›ld›¤› ve kulak
zar›n›n patlad›¤› bildirildi. Fenalaflan Özkan’›n
kald›r›ld›¤› hastanede kulak zar›n›n patlad›¤›n›n
saptanmas›na karfl›n tedavisi yap›lmadan yeniden ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ü bildirildi.
Özkan’›n gördü¤ü iflkence nedeniyle polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulundu¤u ö¤renildi.
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Ömer Özülkü

Adana’da Ömer Özülkü adl› kifli gözalt›nda iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Ömer Özülkü, “cürüm ifllemek
amac›yla çete kurmak” iddias›yla yarg›land›¤› davan›n
Adana DGM’de 31 A¤ustos günü yap›lan
duruflmas›nda verdi¤i ifadede, gözalt›nda kald›¤› 4
gün boyunca iflkence gördü¤ünü söyledi. Özülkü,
gözalt›nda tutuldu¤u s›rada polislerin kendisini ç›plak
foto¤raflar›n› çekerek bas›na vermekle tehdit etti¤ini
de kaydetti. 

Erdener Akgül

‹zmir’in Büyük Yamanlar semtinde 3 Eylül günü
gözalt›na al›nan Erdener Akgül adl› kiflinin gözalt›nda
iflkence gördü¤ü bildirildi. Akgül’ün babas› Hüseyin
Akgül, o¤luyla birlikte gözalt›na al›nan ve daha sonra
serbest b›rak›lan 4 kiflinin, o¤lunun ayakta
duramad›¤›n› ve yüzünde morluklar oldu¤unu
söylediklerini kaydetti.

Süleyman Erkan

‹stanbul Esenyurt’ta 5 Eylül günü gözalt›na al›nan
Süleyman Erkan adl› kifli, ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, “Gözalt›nda dayak ve
bas›nçl› suyla yo¤un iflkenceden geçirildim. Zorla baz›
belgeleri imzalamam, itiraflarda bulunmam istendi.
Kabul etmedim. ‹flkence s›ras›nda bazen bay›ld›m.”
dedi. Cep telefonu ile gözalt›na al›nd›¤›nda üzerinde
bulunan 500 dolar, 100 mark ve 180 milyon liran›n
geri verilmedi¤ini anlatan Erkan, flöyle konufltu:

“‹stanbul DGM’de serbest b›rak›ld›ktan sonra param›
ve cep telefonumu istedim. ‘Bizde 400 dolar ve 152
milyon liran var. Sonra al›rs›n’ dediler. Paran›n bu
kadar olmad›¤›n› söyleyince, ‘Sorguda bay›ld›n. Seni
hastaneye götürdük. Masraflar› üzerinden ald›¤›m›z
paralarla karfl›lad›k’ dediler.” 

Ayhan Boztafl

Ayhan Boztafl adl› kifli, ‹smet Demirkaya adl› sivil
polis taraf›ndan 13 Eylül günü gözalt›na al›nd›¤›n› ve
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Boztafl, yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›:

“Patronum olaydan bir gün önce ifle yeni bir usta
bafllayaca¤›n› söyledi. Dedi¤i yerde iflçiye benzeyen
bir kifliyi gördüm. Kim oldu¤unu sordu¤um zaman
‘ben polisim, sen kim oluyorsun da kim oldu¤umu
soruyorsun’ diye küfür etti ve dövmeye bafllad›. Baflka
bir polis de geldi ve beni zorla beyaz bir arabaya
bindirmeye çal›flt›. Arabaya binmemek için direnince
olay yerine gelen bir ekip otosuyla Asayifl fiubesi’ne
götürdüler. Burada da dövmeye devam ettiler. ‹ri yar›
bir polis omuzlar›mdan tutup beton zemine f›rlatt›.
Kendimi kaybetmiflim.” 

Hastaneye kald›r›lan Boztafl, “Acil Servis’teki doktor
beni görünce niçin bu halde oldu¤umu sordu.
Kula¤›na polisler taraf›ndan dövüldü¤ümü söyledim.
Doktor içeride bulunan polisleri d›flar› ç›kard› ve ilk

müdahaleyi yapt›” dedi. Boztafl, ard›ndan polisler
taraf›ndan bir baflka hastaneye kald›r›ld›¤›n› ve burada
da beyin ameliyat› geçirdi¤ini kaydetti. Boztafl,
taburcu edildikten k›sa bir süre sonra tekrar
rahats›zlanmas› üzerine, ikinci bir ameliyat geçirdi¤ini
belirtti.

Manisa Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n ise olaydan
bir gün sonra bas›na yapt›¤› aç›klamada, polis
memuru Demirkaya’n›n darp nedeniyle 1 gün Manisa
Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü¤ünü ve 7 günlük ifl
göremez raporu ald›¤›n› iddia etti. Çapk›n,
aç›klamas›nda “Ayhan Boztafl gözalt›na al›nmad›.
Gözalt›nda iflkence gördü¤ü iddias› do¤ru de¤il. Polis
memurumuzla birbirlerine darp etmifller” dedi. 

Yüksel Karac›k

Adana’da gözalt›na al›nan Yüksel Karac›k adl› genç,
gözalt›nda iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Karac›k, 19
Ekim günü ‹HD Adana fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, 14 Ekim günü siyasi polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “3 gün
boyunca, ellerim ve gözlerim ba¤l› bir halde
bilmedi¤im yerlerde dolaflt›r›ld›m. Bu arada iflkenceye
maruz kald›m. Polisler, beni ölümle tehdit ederek,
iflbirli¤i teklif ettiler. Reddedince de tekrar tehdit ve
iflkenceye maruz kald›m. Bay›l›nca beni Sar›çam
orman›na atm›fllar.” 

Kudbettin Örnek, Emin Erim, Hasan Günefl, Bekir
Emen, Kerim Timur

Adana’n›n Küçükdikili beldesinde 20 Ekim günü
gözalt›na al›nan 5 kifli gözalt›nda iflkence gördüklerini
aç›klad›lar. Küçükdikili Belediyesi’ne jandarmalar
taraf›ndan yap›lan bask›nda “y›pranm›fl bir Türk
bayra¤› ve Özgür Halk dergileri” gerekçe gösterilerek
gözalt›na al›nan Kudbettin Örnek, Emin Erim, Hasan
Günefl, Bekir Emen ve Kerim Timur adl› belediye
çal›flanlar› 22 Ekim günü ç›kar›ld›klar› Mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. Belediyede gece bekçisi
olarak çal›flan Erim, tutuldu¤u tek kiflilik hücrede kol
ve bacaklar›ndan elektrik verildi¤ini söyledi. Erim,
kendisine iflkence yapanlardan birinin Alaaddin adl›
bir asker oldu¤unu belirtti. Elektrik, buza yat›rma,
ask›, saç yolma gibi iflkencelere maruz kald›¤›n›
belirten Emen de iflkence nedeniyle yürüyemedi¤ini
bildirdi. Belediye Baflkan› Mehmet Yafl›k ise
“Personelin durumunu ö¤renmek için Seyhan ‹lçe
Jandarma Komutanl›¤›’na gittim. Suçlar›n› sordum.
Yüzbafl› As›m Sürer, ‘bunlar terörist’ dedi, itiraz ettim,
‘sen de teröristsin’ dedi. ‹lçe Jandarma Komutan› As›m
Sürer hakk›nda suç duyurusunda bulunaca¤›m.” dedi. 

Erol Evcil

Nesim Malki’nin 28 Kas›m 1995 tarihinde öldürülmesi
nedeniyle Bursa’da gözalt›na al›nan ve 7 gün
gözalt›nda kalan ifladam› Erol Evcil’e iflkence yap›ld›¤›
aç›kland›. 3 Kas›m günü tutuklanan Erol Evcil’in
avukat› Erol Durukan Evcil’e iflkence yap›ld›¤›n›
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aç›klad›. Adli T›p taraf›ndan 5 günlük ifl göremez
raporu verilen Erol Evcil, Kartal F Tipi Cezaevine
gönderildi. 

Erdem Özgül, Beyhan Yüce

Adapazar›’nda depremden zarar görenlerin 6 Kas›m
günü gerçeklefltirdi¤i yürüyüfl s›ras›nda gözalt›na
al›nan Erdem Özgül ve Beyhan Yüce adl› kiflilerin
iflkence gördü¤ü aç›kland›. Devrim ‹çin Mücadele
Birli¤i dergisinden yap›lan aç›klamada, Yüce ve
Özgül’e gözalt›nda fiziki ve psikolojik iflkence
yap›ld›¤› bildirildi. Erdem Özgül ve Beyhan Yüce’nin,
7 Kas›m günü “yasad›fl› bildiri da¤›tt›klar›”
gerekçesiyle tutukland›¤› ö¤renildi. 

18 Çobana iflkence

Siirt’in Eruh ilçesine ba¤l› Bilgili köyünde 8 Kas›m
günü gözalt›na al›nan 18 çoban›n askerler taraf›ndan
dövüldü¤ü bildirildi. Ad›n›n aç›klanmas›n› istemeyen
bir çoban, olay günü bir arkadafllar›n›n att›¤› bir tafl›n
may›na isabet etmesi sonucu patlama meydana
geldi¤ini belirterek, flunlar› anlatt›: “May›n patlad›ktan
sonra askerler yan›m›za geldi. Hepimizi toplayarak
yaklafl›k bir saat boyunca dayaktan geçirdiler. Sonra
‘akflam karakola gelin’ diyerek gittiler. Yedi¤imiz
dayaktan koyunlar› otlatamaz duruma geldik ve erken
döndük. Ayn› gün saat 16.00’da topluca karakola
gittik. Karakol Komutan› Üste¤men Mehmet, ‘oran›n
may›nl› bölge oldu¤unu bilmiyor muydunuz da
girdiniz. Devletin döfledi¤i may›n› nas›l patlat›rs›n›z’
diyerek bizi dövdü. Falakaya alarak kalaslarla
vurdular.”

Mesut Sa¤›ro¤lu

Edirne’de gözalt›na al›nan Mesut Sa¤›ro¤lu adl›
üniversite ö¤rencisi, 17 Kas›m günü ‹HD ‹stanbul
fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. 8 Kas›m günü yap›lan
YÖK’ü protesto eyleminin ard›ndan 10 Kas›m günü
gözalt›na al›nd›¤›n› bildiren Sa¤›ro¤lu, yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›:

“Saat 18.30 s›ralar›nda bir arabaya bindirildim.
‘Bizden kurtulman›n tek yolu bize yard›m etmendir’
diyerek ajanl›k teklifinde bulundular. Arabada
gözlerime eter sürüldü. Yaklafl›k 2 saat yol gittikten
sonra san›r›m tek katl› bir binaya sokuldum. Bir
masaya yat›r›larak ne oldu¤unu bilmedi¤im bir cisimle
hayalar›m s›k›ld›, elektrik verdiler.”

Daha sonra arabaya bindirilerek bofl bir araziye
götürüldü¤ünü ve ölümle tehdit edildi¤ini anlatan
Sa¤›ro¤lu, daha sonra yine tek katl› binaya götürülerek
ask›ya al›nd›¤›n› söyledi. Sa¤›ro¤lu, yaklafl›k 10 saat
sonra 11 Kas›m günü saat 04.00 s›ralar›nda evlerinin
önünde b›rak›ld›¤›n›, gördü¤ü iflkence nedeniyle
vücudunun belden afla¤›s›n›n bir süre tutmad›¤›n›
söyledi. 

Sami Özbil

“TKEP/L örgütü üyesi olduklar›” iddias›yla 15 kifli
hakk›nda aç›lan davan›n 12 Kas›m günü ‹stanbul
DGM’de yap›lan duruflmas›nda, savunma yapan
san›klardan Sami Özbil, gözalt›nda tutuldu¤u 16 gün
boyunca iflkence gördü¤ünü aç›klad›. 

Adnan Çiçek

Tevfik Nurullah A¤ansoy’un aralar›nda bulundu¤u 4
kifliyi öldürmekten, tutuklu olarak yarg›lanan Adnan
Çiçek, ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 12 Kas›m
günü yap›lan duruflmada, gözalt›nda 9 gün iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Çiçek, gözalt› süresinin polis
kay›tlar›na 7 gün olarak geçti¤ini belirtti. San›klardan
Yener Üçüncü de, kendisine iflkence yap›ld›¤›n›
gösteren raporlar›n dosyadan kayboldu¤unu ileri
sürdü. 

Sedat Hayta, Sibel Sürücü, Aysun Bozdo¤an

‹stinye’de yap›lan ev operasyonlar›nda gözalt›na
al›nan 4 kiflinin ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele fiubesi’nde iflkence gördü¤ü bildirildi.
Devrim ‹çin Mücadele Birli¤i dergisi taraf›ndan
yap›lan yaz›l› aç›klamada, Sedat Hayta, Sibel Sürücü,
Aysun Bozdo¤an ve soyad› ö¤renilemeyen Songül
isimli kiflilerin 6 gündür gözalt›nda tutulduklar›
kaydedildi.

g) Kaç›rma Olgular› ve Muhbirlik Bask›s›

Sertaç Girgin, Kamil Ustabafl 

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ö¤rencileri
Sertaç Girgin ve Kamil Ustabafl, ocak ay› içinde Okul
Müdürü Do¤an Abukay’a baflvurarak, kendilerinin
sivil polisler taraf›ndan tehdit edildiklerini bildirdiler.
Girgin ve Ustabafl yapt›klar› baflvuruda, “Kolombo”
lakab›yla tan›nan bir sivil polisin de aralar›nda
bulundu¤u grubun kendilerini önce sözle taciz
etti¤ini, sonra da kaç›rma girifliminde bulundu¤unu
onlar›n ellerinden ba¤›rarak kurtulduklar›n› öne
sürdüler. 

Ege Üniversitesi’nde konu ile ilgili olarak inceleme
bafllat›l›rken, Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali R›za
Karacan yapt›¤› aç›klamada, “Bu tür olaylar, kampüs
içinde yaflanmamas› gereken fleyler. Bizler, e¤itim-
ö¤retim yapmaya çal›fl›yoruz. Bizim polisle, askerle
iflimizin olmamas› gerekiyor. Hepimiz hem hocay›z
hem de anne babay›z. Üniversitenin güvenlik
biriminden olaylarla ilgili olarak rapor istedik” dedi.

Esra Özkan

Ankara Mimar Kemal Lisesi ö¤rencisi Esra Özkan, 17
fiubat günü sivil polisler taraf›ndan kaç›r›lmak istendi.
Özkan, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, 15 gündür evinin
önünde bekleyen sivil polislerin 17 fiubat günü saat
11.30’da kendisini kaç›rmaya çal›flt›¤›n› belirterek,
olay› flöyle anlatt›: “Evimden ç›kt›¤›mda polisler beni
gözalt›na almaya çal›flt›. Çevrede bulunanlara sesimi
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duyurmaya çal›flt›m. Çevredekilerin tepkisiyle
karfl›laflan sivil polisler, arabaya binip gittiler.” Esra
Özkan, daha önce de tehdit edildi¤ini, korkutulmaya
çal›fl›ld›¤›n› da vurgulad›. 

Hüseyin Akp›nar

Erzincan’da kendilerini M‹T görevlisi olarak tan›tan
kifliler taraf›ndan 24 fiubat günü gözalt›na al›nan
Hüseyin Akp›nar’›n tehdit edildi¤i ve ajanl›k yapmas›
için zorland›¤› bildirildi. E¤itim-Sen Erzincan fiubesi
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, M‹T binas› oldu¤u
tahmin edilen yerde sorgulanan Hüseyin Akp›nar’›n
bir süre sonra b›rak›ld›¤› kaydedildi. Aç›klamada,
Hüseyin Akp›nar’›n 25 fiubat günü de evinin önünde
kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan dövüldü¤ü
ve 7 günlük rapor ald›¤› belirtildi. 

Kemal Kayg›s›z

Kemal Kayg›s›z, 4 Mart günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
yapt›¤› aç›klamada, kendisine polisler taraf›ndan
iflbirli¤i teklif edildi¤ini ve tehdit edildi¤ini bildirdi.
Kayg›s›z, kendilerini polis olarak tan›tan kiflilerin
telefon edip, kendisiyle görüflmek istediklerini
belirterek, “Muhtarl›¤›n önünde buluflmak üzere
randevu verdiler. Randevuyu da kimseye haber
vermememi tembih ettiler” dedi. Randevuya gitti¤ini
söyleyen Kayg›s›z, polislerin kendisine ajanl›k teklif
etti¤ini ve karfl›l›¤›nda da kendisine ifl bulacaklar›n› ve
maddi anlamda yard›m edeceklerini söylediklerini
ifade etti. Kayg›s›z, “Hiçbir örgütsel iliflkim
olmamas›na ra¤men polisin bu tavr› gerek beni
gerekse ailemi ma¤dur durumda b›rakt›.” dedi. 

Gönül K›zmaz

Gaziantep E Tipi Cezaevi’ndeki yak›nlar›n› ziyarete
giden ‹HD Tarsus fiube Yöneticisi Naif K›zmaz’›n k›z›
Gönül K›zmaz’›n (18), mart ay› bafl›nda polis
taraf›ndan kaç›r›ld›¤› bildirildi. Tutuklu ailelerinin
verdi¤i bilgiye göre, Gönül K›zmaz sivil polisler
taraf›ndan zorla bir otomobile bindirilerek kaç›r›ld›.
K›zmaz’›n Tarsus’ta oturan ailesinin ‹HD Gaziantep
fiubesi’ne mürücaat ederek, k›zlar›n›n kaç›r›ld›¤›n›
belirttikleri, bunun üzerine de ‹HD’nin Emniyet
Müdürlü¤ü’ne baflvurdu¤u bildirildi.

Murat Ercan

11 Mart günü Adana’da Çukurova Üniversitesi
ö¤rencisi Murat Ercan adl› ö¤renci ‹HD Adana
fiubesi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, polis
olduklar›n› söyleyen iki kifli taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve
ajanl›k yapmas› için ölümle tehdit edildi¤ini aç›klad›.
Murat Ercan 11 Mart akflam› polis olduklar›n›
söyleyen iki kifli taraf›ndan bir arabaya bindirildi¤ini
ve arabada ellerinin kelepçelendi¤ini, gözlerinin ise
bantland›¤›n› söyledi. Polislerin kendisini
dolaflt›rd›¤›n› anlatan Murat Ercan yaklafl›k 8 saat
sonra ayn› yerde serbest b›rak›ld›¤›n› belirtti.

O¤uzhan Durmufl

“Grup Yank›” adl› müzik grubunun üyesi O¤uzhan
Durmufl’un mart ay› sonlar›nda gözalt›nda tutuldu¤u
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi fiube’de ajanl›k
yapmas› için zorland›¤› bildirildi.

Hakan Kerenciler

HADEP Gençlik Komisyonu Baflkan› Hakan
Kerenciler, 26 Mart günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ‹stanbul’un Kartal
ilçesi Topselvi Mahallesi’nde polis taraf›ndan
kaç›r›larak, üç gün yo¤un iflkence gördü¤ünü bildirdi..
22 Mart günü minibüsten indi¤i s›rada silahl› kifliler
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› belirten Kerenciler, olayla ilgili
olarak flunlar› aktard›: “Arabada telsizle ‘Komutan
paket yolda’ diye anons ettiler. Daha sonra bir odaya
götürdüler. ‘Komutan’ diye hitap ettikleri bir kifli
‘Apo’nun intikam flahini, HADEP Gençlik Komisyonu
Baflkan› Hakan Kerenciler’ diye hitap etti. ‘Kartal’da
YATAfi’›, arabalar›, fabrikalar› siz yakt›n›z. Mavi
Çarfl›’y› da siz yakt›n›z’ diyerek suçlamada
bulundular.”‹ddialar› kabul etmedi¤ini kaydeden
Kerenciler, dövüldü¤ünü, su dökerek elektrik
verildi¤ini ve ölümle tehdit edildi¤ini söyledi.
Kerenciler, HADEP yöneticilerine iliflkin de kendisine
sorular soruldu¤unu belirtti. Kerenciler’in avukat›
Hüdai Berber ise, Kerenciler’in 5 gün ifl göremez
raporu ald›¤›n› kaydederek, “Bir eylemin failinin
yakaland›¤› aç›klamalar› bizzat ‹çiflleri Bakan› ve
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
aç›klamalar. Faillerin nas›l yarat›ld›¤›n› ve
yakaland›¤›n› görmekteyiz” dedi.

Kerenciler, kendilerini kontrgerilla olarak tan›tan
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi
polisleri hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

fiefik Sümer

Mezopotamya Kültür Merkezi Adana fiube müdürü
fiefik Sümer, 23 Mart günü kendilerini polis olarak
tan›tan dört kifli taraf›ndan zorla bir araca bindirilerek
kaç›r›ld›¤›n› bildirdi. Arabaya bindi¤inde kendisinin
kimlik bilgilerinin al›nd›¤›n› belirten Sümer, daha
sonra gözlerinin ba¤land›¤›n› ve daha sonra da
arabadan indirilerek sorguland›¤›n› belirti. Sümer,
kaç›r›l›fl› ile ilgili olarak da “Dört kifli ayn› anda beni
sorguluyordu. Adana’da yap›lan eylemleri üstlenmem,
kültür merkezi hakk›nda bilgiler vermem istendi.
Daha sonra kendileri için ajanl›k yapmam teklif
edildi. Ben bunlar› kabul etmeyece¤imi belirtince bu
kez kaba dayak att›lar, kula¤›m›n dibinde iki el silah
s›kt›lar.” dedi.

Sümer, yaklafl›k iki saat süren iflkencenin ard›ndan
polislerin, “Bundan sonra seni s›k s›k arayaca¤›z ve
belirtti¤imiz noktaya geleceksin. Gelmedi¤in takdirde
veya bas›na bildirmen durumunda, bunun sonuçlar›na
katlanman gerekecek” dediklerini ve 21.00 s›ralar›nda
Vedat Dalokay Halk Kompleksi yan›nda serbest
kald›¤›n› söyledi. Sümer, iflkence nedeniyle bafl›nda
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ve boynunda yaralar olufltu¤unu, bir günlük rapor
ald›¤›n› ve cumhuriyet savc›l›¤›na suç duyurusunda
bulundu¤unu sözlerine ekledi. 

S.K.

24 Haziran günü Adana’da S.K. adl› lise ö¤rencisinin
polis olduklar›n› söyleyen üç kifli taraf›ndan kaç›r›ld›¤›
ve ajanl›k yapmas› için ölümle tehdit edildi¤i
aç›kland›. S.K’n›n annesi ‹pek K., 28 Haziran günü
‹HD Adana fiubesinde yapt›¤› bas›n toplant›s›nda 24
Haziran günü o¤lunun bir kafede otururken “flüpheli
oldu¤u” iddias›yla polisler taraf›ndan zorla bir arabaya
bindirildi¤ini belirterek flöyle konufltu: “Çevreden
insanlar müdahale edince polisler ‘H›rs›zd› yakalad›k.
Savc›n›n k›z›na laf at›yordu, savc›ya götürece¤iz’
diyerek arabaya bindirmifller.” ‹pek Kan, flehir içinde
bir kaç saat dolaflt›r›lan ve Yüzüncü Y›l semti
yak›nlar›nda serbest b›rak›lan o¤luna ajanl›k teklif
edildi¤ini söyledi. ‹pek Kan, polisler hakk›nda
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Benzer

HADEP Adana Küçükdikili Belde Yöneticisi Mehmet
Benzer, 8 Temmuz günü kendilerini J‹TEM eleman›
olarak tan›tan 9 kifli taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Saat 12.30 s›ralar›nda evinin
önünden bir arabaya bindirildi¤ini ve iki saat
dolaflt›r›ld›ktan sonra bofl bir araziye götürüldü¤ünü
belirten Mehmet Benzer, “Küfürler ederek yumrukla
bafl›ma vuruyorlard›. Ayakta duracak halim
kalmay›nca yere düflüyordum. ‹ki kifli beni tutarken
di¤erleri de kafam› yumrukluyorlard›.” dedi. Kürtçe
konuflan bir kiflinin “Ben fi›rnak’tan sizin için geldim.
Ya seni ya a¤abeyin Bayram’› öldürece¤im” dedi¤ini
ve ajanl›k yapmas› için zorland›¤›n› anlatan Mehmet
Benzer, “Üzerimdeki elbiseleri zorla ç›kar›p flehadet
getirmemi istediler. Daha sonra da ölesiye dövdüler.”
dedi. Mehmet Benzer, saat 03.00 s›ralar›nda serbest
b›rak›ld›¤›n› söyledi. Benzer, ‹HD Adana fiubesine
baflvurdu.

Reyhan Çomak

HADEP Merkez Kad›n Komisyonu üyesi Reyhan
Çomak, 26 Temmuz günü Turgutlu’dan ‹zmir’e gitmek
üzere bindi¤i otobüsten indirilerek, bir saate yak›n bir
araba içinde sorguland›. Çomak, bindi¤i otobüsten
polisler taraf›ndan indirilerek, 34 KT 2741 resmi
plakal› bir araca bindirildi¤ini söyledi. Çomak, “Otoya
bindirildikten sonra tehdit ettiler. ‘Bir gün kafana bir
kurflun s›k›labilir. ‹dama niçin karfl› ç›k›yorsunuz?
Da¤a eleman sa¤l›yorsun’ dediler” fleklinde tehdit
edildi¤ini bildirdi.

Haluk Kaya

Bar›fl Anneleri ‹nisiyatifi ‹zmir Giriflimi’nin yapmak
istedi¤i bas›n aç›klamas› s›ras›nda, aralar›nda Haluk
Kaya adl› lokantac›n›n da bulundu¤u kitlenin
foto¤raf›n› “Bunlar da Terörist Analar›!” altyaz›s›yla
yay›mlayan Gözcü gazetesinin haberinin ard›ndan,

iflten at›lan Kaya’ya, sivil polisler taraf›ndan iki kez
ajanl›k teklif edildi¤i bildirildi. Daha önce de polisler
taraf›ndan gözalt›na al›narak tehdit edilen Kaya, 15
Temmuz gecesi Torbal›’dan ‹zmir’e dönerken, Kemer
‹stasyonu ç›k›fl›nda Toros marka beyaz renkli
arabadan inen 3 sivil polis taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›
söyledi. Yeniflehir’de bofl alana götürüldü¤ünü ve
burada bir saat dövüldü¤ünü belirten Kaya, ölümle
tehdit edildi¤i kaydetti.

Salih Karada¤

Adana’da 21 Temmuz günü saat 23.00 s›ralar›nda
sivil polisler taraf›ndan kaç›r›larak, ormanl›k bir alana
götürüldü¤ünü aç›klayan Salih Karada¤, burada
bafl›ndan geçenleri flöyle anlatt›: 

“Üzerimdeki eflyalar› ç›karmam› istediler. Daha sonra
arabaya bindirerek gözlerimi ba¤lad›lar. Özgür Halk’›
kimlere götürdü¤ümü sordular. Götürmedi¤imi
söyleyince ‘bizi madem evlere götürmüyorsun. Biz
sana söylemesini biliriz’ dediler. Ben ‘polis iseniz
karakola götürün’ dedim. ‘Biz seni kendi
karakolumuza götürece¤iz’ diyerek ormanl›¤a
götürdüler. Burada ellerimi bir a¤aca arkadan
kelepçeyle ba¤lad›lar. Daha sonra üzerimi soydular.
‘Hala söylemeyecek misin’ diyerek tekme tokatla
dövüyorlard›. Bu arada gözlerim hep ba¤l›yd›,
gö¤sümü jiletlediler.”

Karada¤, polislerin “Bu bir uyar›d›r. Dikkate al›rsan iyi
olur, almazsan da gerisini sen düflün. Sana bir ay
müddet, ya buray› terk edersin ya da ölürsün. Baflka
seçene¤in yok” fleklinde tehdit ettiklerini söyledi.
Daha sonra ellerinin çözüldü¤ünü ifade eden
Karada¤, a¤ac›n dibinde bay›ld›¤›n› ve ertesi gün saat
10.00 s›ralar›nda kendine geldi¤ini söyledi.

Cumhuriyet Savc›l›¤›’na 22 Temmuz günü polisler
hakk›nda suç duyurusunda bulunan Karada¤, savc›l›k
taraf›ndan sevk edildi¤i Adli T›p’ta 5 günlük
iflgöremez raporu da ald›. 

‹lyas Tepeli

Ankara’da pazarc›l›k yapan ve HADEP Gençlik
Komisyonu’nun faaliyetlerine kat›lan ‹lyas Tepeli,
Bahçelievler’de yürürken telsizli kifliler taraf›ndan bir
arabaya bindirildi¤ini ve Emniyet’teki Terörle
Mücadele fiubesi’ne götürüldü¤ünü söyledi. Tepeli,
“Orada bana HADEP’te neler konufluldu¤unu,
yöneticilerin bizlere ne anlatt›klar›n› söylememi
istediler. Kabul etmeyince, beni tehdit ettiler” dedi.
Tepeli, ekim ay› bafl›nda ‹HD Ankara fiubesi’ne
ajanl›k dayatmas›yla ilgili flikayette bulundu. 

Hasan Y›lmaz

Bal›kesir Üniversitesi ö¤rencisi ve EMEP Bal›kesir ‹l
Örgütü Gençlik Temsilcisi Hasan Y›lmaz’›n, 22 Ekim
günü saat 20.30 s›ralar›nda polisler taraf›ndan
kaç›r›ld›¤› bildirildi. fiehrin 20 kilometre d›fl›nda
ormanl›k alana götürülen Y›lmaz’›n ölümle tehdit
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edildi¤i ve iflbirli¤i yapmas› halinde her türlü maddi
imkân›n sa¤lanaca¤›, derslerle ilgili sorunlar›n›n
çözülece¤i sözü verildi¤i belirtildi.

F›rat Kutal

HADEP ‹zmir Konak Gençlik Komisyonu üyesi F›rat
Kutal adl› genç, 18 Kas›m günü parti binas›ndan
ç›kt›ktan sonra iki polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n›
ve ajanl›k yapmas› için tehdit edildi¤ini bildirdi. F›rat
Kutal, son günlerde evine de tehdit telefonlar›
geldi¤ini söyledi. 

Mesut Sa¤›ro¤lu

10 Kas›m günü okuluna gitmek üzere evinden ç›kan
ve bu s›rada sivil bir otoyla kaç›r›larak iflkenceye
maruz kalan Trakya Üniversitesi ö¤rencisi Mesut
Sa¤›ro¤lu, 26 Kas›m günü Edirne Baflsavc›l›¤›’na
baflvurdu. Daha önce de ‹stanbul’da suç duyurusunda
bulunan Sa¤›ro¤lu, bu soruflturman›n takibinin
yap›lmas›n› ve sorumlular›n bulunup
cezaland›r›lmas›n› talep etti. Savc›l›¤a ifade veren
Sa¤›ro¤lu, polisler taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›
vurgulayarak, 10 saat süresince yo¤un iflkenceye
maruz kald›¤›n› ve daha sonra evinin önündeki
çöplü¤e at›ld›¤›n› kaydetti. 

Hayri Tunç

MKM tiyatro sanatç›s› Hayri Tunç, 22 Aral›k günü sivil
polisler taraf›ndan kaç›r›larak bir otomobilin içinde
sorguland›¤›n› ve “ölümle tehdit edildi¤ini” aç›klad›. 

Levent Düzgün

29 Aral›k günü Ege Üniversitesi kampüsünde polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nan Levent Düzgün adl›
ö¤rencinin ajanl›k yapmas› için tehdit edildi¤i
bildirildi. Kampüs içindeki itfaiye binas›na götürülen
Levent Düzgün’ün, ajanl›k teklifini kabul etmemesi
üzerine a¤›r bir biçimde dövülerek, tehdit edildi¤i
belirtildi.

h) ‹flkence Davalar›

Manisa Davas›

1995 y›l›n›n son günlerinde Manisa’da gözalt›na
al›nan gençlere6 iflkence yapt›klar› için yarg›lanan
Baflkomiser Halil Emir ile polis memurlar› Ramazan
Kolat, Turgut Demirel, Musa Geçer, Fevzi Aydo¤,
Levent Özvez, Engin Erdo¤an, Mehmet Emin Dal,
Turgut Özcan ve Atilla Gürbüz adl› polisler Manisa
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak günü yap›lan
duruflmada ikinci kez beraat etti.7 Gazetecilerin teyp,
kamera ve foto¤raf makineleri ile girmelerine izin
verilmeyen duruflmada, Mahkeme, Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi’nin “san›klar›n iflkencede aktif rol ald›klar›”
gerekçesiyle bozdu¤u beraat karar›nda direndi. Bunun
üzerine dava, Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nda ele
al›nd›.  

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, kas›m ay› içinde
polislerin cezaland›r›lmas› yönünde görüfl bildirdi.
Manisa A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanan

Baflkomiser Halil Emir, Komiser Atilla Gürbüz, polis
memurlar› Levent Özvez, Turgut Özcan, Engin
Erdo¤an, Fevzi Aydo¤, Musa Geçer, Mehmet Emin
Dal, Turgut Özcan, Ramazan Kolat, 12 Mart 1998
tarihinde sonuçlanan ilk davada beraat etmifllerdi. 

Bu arada Manisal› gençler hakk›nda ‹zmir DGM’de
aç›lan davaya 16 Kas›m günü devam edildi. Duruflma,
Ceza Genel Kurulu’nun polisler hakk›ndaki karar›n›n
beklenmesi için ertelendi. 

Gülnihal Y›lmaz

1993 y›l› temmuz ay›nda Ankara’da gözalt›na al›nan
Gülnihal Y›lmaz’a iflkence yapt›¤› iddia edilen Elaz›¤
Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi Polis fiefi Mehmet Yaflar
hakk›nda aç›lan dava, 22 Aral›k 1998 tarihinde
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçland›.
Mahkeme, Mehmet Yaflar’a TCY’nin 243/1. maddesi
uyar›nca 1 y›l hapis ve 3 ay süre ile memuriyettten
uzaklaflt›rma cezas› verdi. Yaflar’›n cezas› ertelendi.
“DHKP/C üyesi oldu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›nan
ve Ankara DGM taraf›ndan 15 y›l hapis cezas›na
mahkum edilen Gülnihal Y›lmaz’a Ankara Numune
Hastanesi’nden 21 günlük rapor verilmiflti. 

Kemal Koç

1996 y›l›nda Türkiye’ye girifl yaparken havaalan›nda
gözalt›na al›nan Danimarka vatandafl› Kemal Koç’a
iflkence yapt›¤› iddias›yla 5’er y›l hapis cezas›
istemiyle yarg›lanan Komiser Yard›mc›s› Ayhan Akgül
ile polis memuru Hidayet Do¤an beraat etti. Ankara 9.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 30 Aral›k 1998 tarihinde
yap›lan duruflmada, Kemal Koç’un iflkence gördü¤üne
dair yurtd›fl›ndan verilen rapor de¤il, iflkence
görmedi¤ine dair Ankara Adli T›p Kurumu’ndan
al›nan rapor dikkate al›nd›. Kemal Koç, “PKK’ye
yard›m etti¤i” iddias›yla Ankara DGM taraf›ndan 3 y›l
6 ay hapis cezas›na mahkum edilmiflti.
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6 Manisa’da iflkence gören gençlerin en küçü¤ü olan Mahir
Göktafl’›n “tutuklu kald›¤› süre için tazminat ödenmesi” talebiyle
yapt›¤› baflvuru 5 fiubat günü Yarg›tay 9. Dairesi taraf›ndan
reddedildi. Yarg›tay, Göktafl’›n sözkonusu dönemde ö¤renci
oldu¤unu, bir iflte çal›flmad›¤›ndan dolay› gelir kayb›n›n söz konusu
olamayaca¤›n› ve maddi tazminata hükmedilemeyece¤ini ileri
sürdü.Tutukland›¤›nda 14 yafl›nda olan Mahir Göktafl hakk›nda, ‹zmir
DGM taraf›ndan “suçun vas›f ve mahiyetini kavrayacak durumda
olmad›¤›ndan, ceza tayinine yer olmad›¤›” karar› verilmiflti. Mahir
Göktafl’›n 9,5 ay tutuklu kalmas› ve okulunda dönem kaybetmesi
nedeniyle hazine aleyhine 10 milyar lira maddi tazminat davas›
aç›lm›flt›.

7 TTB, Manisa’da 1995 y›l› sonunda gözalt›na al›nan ve gözalt›nda
iflkence gören 16 genç hakk›nda sa¤lam raporu düzenleyen hekimlere
çeflitli sürelerle meslekten men cezas› verdi. TTB Merkez Konseyi
Yüksek Onur Kurulu, a¤ustos ay› içinde o dönemde sa¤l›k oca¤›nda
görev yapan, Yusuf ‹zzettin Küçük ve Türkan Özcan’a 6 ay meslekten
men cezas› verdi. Kararda, “Hekimler hiçbir zorunluluk
bulunmamas›na karfl›n, emniyet müdürlü¤üne giderek muayene
yap›p, rapor tanzim etmifllerdir. Ayr›ca, bu s›rada nöbetçi hekim
olmamalar› da dikkat çekicidir” denildi. Yüksek Onur Kurulu, Ayla
Yücetürk, Canan Kufl, Ertu¤rul Demirpehlivan, Erhan Keskin, Emine
Keskin, Hatice Öteyüzo¤lu, Levent Mercan ve Müzeyyen Soyalp’e ise
“ö¤rencileri muayene ederken gerekli özeni göstermedikleri için” 3 ay
meslekten men cezas› verdi. 



Mehmet Gün

‹zmir’de 8 Eylül 1998 tarihinde gözalt›na al›nan
Mehmet Gün adl› kifliye gözalt›nda iflkence yapt›¤› ve
aya¤›ndan silahla yaralad›¤› gerekçesiyle Turan
Bayrak adl› polisin yarg›lanmas›na ‹zmir 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 19 fiubat günü baflland›. Duruflmada
Turan Bayrak, Mehmet Gün’e atefl etmedi¤ini
belirterek, “Havaya bir kaç el atefl ettim. O s›rada
aya¤›m tak›ld› düfltüm, silah›m atefl ald› ve Mehmet
Gün bu flekilde yaraland›. Olay karakolda olmad›,
karakolun d›fl›nda oldu” dedi. Mehmet Gün ise
kendisine karakolun içinde atefl aç›ld›¤›n› belirterek,
“Bana bilinçli bir flekilde atefl ettiler, O s›rada sürekli
aya¤›ma vuruyorlad›, can ac›s›ndan kendimi di¤er
tarafa atay›m derken atefl aç›ld›” dedi. Mehmet
Gün’ün 1999 y›l› içinde ortadan kaybolmas› ile
birlikte avukat› da davadan çekildi.

Mehmet Gün, adli bir suç nedeniyle 8 Eylül 1998
tarihinde gözalt›na al›narak götürüldü¤ü ‹zmir fiirinyer
Polis Karakolu’nda dört polis taraf›ndan dövülmüfl ve
Turan Bayrak taraf›ndan aya¤›ndan vurulmufltu.
Mehmet Gün’ün ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunun ard›ndan polisler de “kendilerine
karakolda b›çakla sald›rd›¤›” iddias› ile Mehmet Gün
hakk›nda suç duyurusunda bulunmufllard›. 

Çetin Paydar

Manisa’da 27 fiubat 1998 tarihinde gözalt›na al›nan
Çetin Paydar’a babas›n› öldürdü¤ü yolunda ifade
vermesi için iflkence yapt›klar› iddias›yla komiser S›rr›
Akay ve polis memuru Mustafa Tülümen hakk›nda
aç›lan dava 24 fiubat günü sonuçland›. Manisa A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada S›rr› Akay ve
Mustafa Tülümen delil yetersizli¤inden beraat etti.
Çetin Paydar’›n 4 Mart 1998 tarihinde gördü¤ü
iflkence sonucu “babas›n› öldürerek Gediz nehrine
att›¤›” yönünde ifade vermesinden bir hafta sonra
babas› Mehmet Paydar, sa¤ olarak ortaya ç›km›flt›.
Bunun üzerine polisler hakk›nda “iflkence yapt›klar›”
gerekçesiyle 5 y›la kadar hapis cezas› istemiyle dava
aç›lm›flt›.

Gülderen Baran

Gülderen Baran hakk›nda ‹stanbul DGM taraf›ndan
verilen ömür boyu hapis cezas› karar›, flubat ay›
sonlar›nda Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Yarg›tay
karar›nda, gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle
kollar› sakat kalan Gülderen Baran’›n ‹stanbul
DGM’de karar›n verildi¤i duruflmaya getirilmemesini
ve son sözünün sorulmamas›n› gerekçe gösterildi. 

Gülderen Baran’a iflkence yapt›klar› iddias›yla Mustafa
Sa¤ra, Mustafa Taner Paylaflan, ‹brahim Batur, Metin
fienol ve Yakup Do¤an adl› polislerin ‹stanbul 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanmas›na y›l içinde
devam edildi.

Süleyman Yeter, Asiye Güzel Zeybek, Arif Çelebi,
Gönül Karagöz, Mukaddes Çelik,

Aralar›nda 5 gazetecinin de bulundu¤u 19 kifliye
gözalt›nda iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Baflkomiser
Bayram Kartal, Komiser Yusuf Öz ve Sedat Semih Ay
ile polisler Erdo¤an O¤uz, Zülfikar Özdemir, Necip
Tükenmez, fiaban Toz ve Bülent Duramano¤lu’nun
yarg›land›¤› davaya, 2 Mart günü devam edildi.
‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmaya, tutuksuz yarg›lanan Bayram Kartal, Sedat
Semih Ay, Yusuf Öz, Erdo¤an O¤uz, Zülfikar
Özdemir, Necip Tükenmez, fiaban Toz, Bülent
Duramano¤lu adl› san›k polisler kat›lmad›. Mahkeme,
Asiye Güzel Zeybek’in gözalt›nda iflkence gördü¤ü ve
tecavüze u¤rad›¤› yönünde ‹stanbul Üniversitesi
Psikiyatri Ana Bilim Dal›’ndan verilen raporu
de¤erlendirdi ve san›klar hakk›nda savc›l›¤a suç
duyurusunda bulunmaya karar verdi. 

Bu arada 5 Mart günü Sömürüsüz Bir Dünya ‹çin
Dayan›flma Gazetesi’ne düzenlenen polis bask›n›nda
gözalt›na al›nan D‹SK’e ba¤l› Liman Tersane Gemi
Yap› Onar›m ‹flçileri Sendikas› (Limter-‹fl) E¤itim
Uzman› Süleyman Yeter (37), tutuldu¤u ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi Polis Merkezi’nde 7 Mart
günü öldü. ‹stanbul Barosu, Yeter’in yak›nlar› ve
avukatlar› yapt›klar› aç›klamalarda, Yeter’in müdahil
polisler taraf›ndan sorguya al›nmas› ve iflkence sonras›
ölümünün iflkenceci polisleri teflhis edece¤i dava
öncesine rastlamas›n›n bir rastlant› olamayaca¤›
yönünde aç›klamalarda bulundular. 

Davan›n 29 Nisan günü yap›lan duruflmas›ndan önce
adliyeye gelenlerle polislerle aras›nda tart›flma ç›kt›.
‹zleyicileri tartaklayarak adliyeden ç›kartan polisler,
avukatlar Bayram Namaz ve Birsen Kaya, Limter-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Kaz›m Bak›fl, Atilla Özdo¤an
ve Asl›han Tan adl› kiflileri döverek gözalt›na al›nd›.
Bu arada baz› polislerin duruflma salonuna silahla
girmeleri de tart›flma yaratt›. Davay› izleyen
Uluslararas› Af Örgütü görevlisi Lesly Burley de
salondan ç›kar›ld›. Ancak itiraz üzerine yeniden
salona girmesine izin verildi. Gazetecilerin de
al›nmad›¤› duruflma, avukatlar Bayram Namaz ve
Birsen Kaya’n›n Savc›’n›n talimat›yla serbest
b›rak›lmas›yla bafllad›. Duruflmada tan›k olarak
dinlenen iflkence ma¤durlar›ndan Gönül Karagöz,
salonda bulunan bir polisi “iflkenceci” olarak teflhis
etti. Bu polisin Siyasi fiube’de görevli Halil Kaplan
oldu¤u ve hakk›nda dava aç›lmad›¤› ö¤renildi.
Karagöz, Yeter’in iflkence nedeniyle ellerinin felç
oldu¤unu söyledi. 

23 Kas›m günü yap›lan duruflmada flikayetçiler Arif
Çelebi ve Gönül Karagöz ile tan›k Asiye Güzel
Zeybek dinlendi. Arif Çelebi, Gönül Karagöz ve Asiye
Güzel Zeybek san›klar› teflhis ettiler. Asiye Güzel
Zeybek’in san›klardan Bayram Kartal’› göstererek
“›rz›ma geçti” demesi ve a¤lamas› gerginli¤e neden
oldu. Mahkeme Baflkan› Adil Güreflçi, Asiye Güzel
Zeybek’in Zülfikar Özdemir d›fl›ndaki san›klar› teflhis
etmesi üzerine “Yaflanan olaylara dayanarak
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soruyorum. Biri iflkence yaparken kendisinin
tan›nmas›n› istemez. Kiflinin gözlerini ba¤lar. Senin
gözlerini ba¤lamad›lar m›? Nas›l teflhis ettin?” diye
sordu. Baflkan Adil Güreflçi ayn› soruyu Arif Çelebi’ye
de yöneltti. Arif Çelebi’nin, “Gözba¤lar›n›n alt›ndan
iflkence yapanlar› görebiliyorduk. Ayr›ca, tuvalete
götürüldü¤ümüzde de gördük.” demesi üzerine
Mahkeme Baflkan› Adil Güreflçi “Polis bunlar, ifli
biliyor. Neden gözba¤›n› yar›m ba¤las›nlar? Ayr›ca
diyelim üç tanesi iflkence yapt›, biri yapmad›; bunu
nas›l teflhis ediyorsun?” diye sordu. Müdahil avukatlar,
Mahkeme Baflkan›’n›n sorular›na tepki gösterdi. Dava,
1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.

21 kifliye iflkence

Yafllar› 15 ile 19 aras›nda de¤iflen “TKEP-L örgütüne
üye olduklar›” iddias›yla 15-19 yafllar›ndaki 21 kifliye
1996 y›l›n›n mart ay›nda iflkence yapt›klar› iddias›yla
Mustafa Taner Paylaflan, Ahmet Bereket, Fatih Berkup,
Mehmet Atilla Çavdar, Mustafa Sara ve Yakup Do¤an
adl› alt› polisin yarg›land›¤› davaya 15 fiubat günü
devam edildi.

26 Nisan günü yap›lan duruflmada, Malatya Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görev yapan Baflkomiser Mustafa
Sara’n›n ifadesi okundu. Mustafa Sara ifadesinde,
gözalt›na al›nanlar›n örgüt üyesi oldu¤unu, örgüt
evlerinde sa¤l›ks›z beslenme ve zor flartlar nedeniyle
sa¤l›k durumlar›n›n zaten bozuk oldu¤unu, gözalt›nda
buna ba¤l› rahats›zl›klar›n ortaya ç›kt›¤›n› iddia etti. 

Bu arada iflkence ma¤durlar›n›n TKEP/L örgütü ad›na
eylem yapt›¤› ve anayasal düzene bozmaya kalk›flt›¤›
gerekçesiyle görülen davaya da 10 Haziran günü
devam edildi. ‹stanbul 5 No’lu DGM’de görülen
davaya tutuklu ‹brahim Kaya, ‹smail Altun, Erbil K›z›l,
Özgür Öktem ve Bülent Gedik kat›ld›. Tutuksuz
yarg›lanan Devrim Öktem, Zülcihan fiahin ve Sevgi
Kaya ise kat›lmad›. Duruflmada söz alan ‹brahim
Kaya, tan›k ifadelerinde kendisinin uzun boylu ve
sar›fl›n olarak tan›mland›¤›n› hat›rlatarak, “Ben
cezaevinde büyüdüm. Benim boyum sonradan uzad›”
diyerek hakk›ndaki iddialar› reddetti. Av. Gülizar
Tuncer, yafllar› 15 ile 21 aras›nda de¤iflen gençlerin
idam istemiyle yarg›land›klar› ayr› bir davan›n
duruflmas›nda Savc› Mete Göktürk’ün, iflkenceyi
do¤rulad›¤›n› bildirdi. Av. Tuncer, Savc› Göktürk’ün
“San›klar›n hukuki durumlar›n› de¤erlendirirken
emniyette ifade ve baz› tutanaklar›n zora dayal›
al›nd›¤› iddias›n›, aksi kuflkudan ar›nd›r›lmam›fl
görüldü¤ünden emniyette al›nan ifadelerin ve
düzenlenen tutanaklar›n di¤er yan kan›tlarla
desteklenmedi¤i sürece, itibar etmemeye özen
göstermeye çal›flt›k” fleklinde görüfl bildirerek tahliye
isteminde bulundu¤unu hat›rlatt›. Av. Tuncer
gençlerin idamla yarg›lanmalar› için somut delil
bulunmad›¤›n› ve ancak TCK’nin 169. maddesinden
yarg›lanabilmeleri gerekti¤ini belirterek, tahliye
talebinde bulundu. Tahliye talebini reddeden
mahkeme heyeti, duruflmay› erteledi. 

24 Haziran günü ‹stanbul 6. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan iflkence davas› duruflmas›nda,
avukat Gülizar Tuncer, davan›n tan›¤› olan Özgür
Öktem, Ebru Karahanc› ve ‹smail Altun’un da
ma¤durlarla birlikte yaklafl›k 2 y›l önce iflkence
gördüklerini söyledi. Tan›klar›n iflkenceyle ilgili olarak
Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yapt›klar› suç
duyurular›na takipsizlik karar› verildi¤ini an›msatan
Tuncer, “Takipsizlik karar›n›n ard›ndan mahkemeniz
arac›l›¤›yla Fatih Cumhuriyet Savc›l›¤›’na yeniden suç
duyurusunda bulunmufltuk. Ancak hala bir yan›t
alamad›k. Bu suç duyurusunun ak›betinin Fatih
Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan sorulmas›n› talep ediyoruz”
dedi. Mahkeme Av. Tuncer’in talebini kabul ederek,
bir sonraki duruflmada san›k polislerin teflhisi için
ça¤r›lmas›n› kararlaflt›rd›.

Öte yandan iflkencecileri teflhise geldikleri 7 Temmuz
1997’deki8 duruflma öncesi jandarmalar›n aile ve
gazetecilere sald›r›s› üzerine yap›lan suç duyurusu,
“Memurin Muhakemat Kanunu”na tak›l›rken,
jandarman›n yapt›¤› karfl› suç duyurusu hemen iflleme
konuldu ve ‹stanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
gençler aleyhine davaya dönüfltü. “jandarmaya
hakaret ve mukavemette bulunuldu¤u” iddias›yla
aç›lan davan›n 30 Haziran günü yap›lan ilk
duruflmas›nda, avukat Gülizar Tuncer, iflkence
davas›nda yarg›lanan polislerin teflhisinin
engellenmesi için müvekkillerinin sald›r›ya u¤rad›¤›n›
söyledi. fiikayetçi Jandarma Astsubay Ali M›zrak,
Jandarma Üstçavufl Naif Baz, erler Mehmet Ali
fienliko¤lu ve Musa Tuzcu’nun kat›lmad›¤› duruflmada
Devrim Öktem tutuklu bulunduklar› s›rada elleri
kelepçeli olarak mahkeme salonuna getirildiklerini
belirterek, “O kadar kalabal›k içinde ve kelepçeli bir
flekilde karfl› ç›kmam›z mümkün de¤ildir.
Dövüldü¤ümüzü gösteren Adli T›p raporlar›
mevcuttur. As›l ma¤dur biziz” dedi. 

Bu arada Sabah gazetesinin, “‹flkence haberleri as›ls›z
ç›kt›” bafll›kl› haberine dava açan Devrim Öktem’in
avukat› Gülizar Tuncer “Haberde Devrim ve
arkadafllar›na iflkence yap›lmad›¤› iddia ediliyordu.
Eyüp 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce Sabah gazetesi
tekzip yay›nlamaya mahkum edildi” dedi. Tuncer,
tekzibin yay›nlanmamas› üzerine yeniden suç
duyurusunda bulundu.

Tüm bu davalar, 1999 y›l› içinde sonuçlanmadan,
2000 y›l›na ertelendi. 
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8 Polisler hakk›nda aç›lan davan›n 7 Temmuz 1997 tarihinde yap›lan
duruflmas› nedeniyle adliyeye getirilen Okan Kaplan (17), Devrim
Öktem, S.K., Zülcihan fiahin, Arzu Kemano¤lu, Ulafl Bat›, Özgür
Öktem, ‹smail Altun, Bülent Gedik ve Müfltak Erhan ‹l, jandarmalar
taraf›ndan dövülmüfltü. Adli T›p Kurumu, Okan Kaplan’a 10 gün,
di¤er ma¤durlara da 5 ile 7 gün aras›nda de¤iflen sürelerde rapor
vermiflti. Jandarmalar taraf›ndan haz›rlanan tutanakta ise “Firar
etmemeleri için tutulan tutuklular görevli jandarmalara tekme atmaya
bafllad›lar. Bu s›rada Okan Kaplan, kendini yere b›rakarak
merdivenden düfltü ve yüzünü betona çarpt›” denilmiflti.



Memnune Öktem, Mahmut Öktem

Devrim Öktem’in, 26 fiubat 1997 tarihinde gözalt›na
al›nan annesi Memnune Öktem ve babas› Mahmut
Öktem’e iflkence yapt›klar› gerekçesiyle Mustafa Sara,
Metin fienol, Hayati Sönmez ve Fatih Berkup’un
yarg›lanmas›na 26 Nisan günü devam edildi. Dört
polise TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243. maddesi
uyar›nca 5 y›la kadar hapis cezas› verilmesi isteniyor.
Davan›n 24 Haziran günü yap›lan duruflmas›nda da
önemli bir geliflme yaflanmazken, davan›n 22 Eylül
günü yap›lan oturumunda, Öktem çifti, kendilerine
iflkence yapan Metin fienol, Hayati Sönmez adl›
polisleri teflhis etti. 

Mahmut Öktem iflkence s›ras›nda gözlerindeki bant›n
aral›¤›ndan ve ifadesi al›n›rken gözlerinin aç›lmas›yla
kendisine iflkence yapanlar› gördü¤ünü belirterek,
“Yaln›z tekmeyi bu, tokat› flu att› diye teflhis edemem,
ama iflkenceye kat›lanlar› teflhis ederim” dedi. Teflhis
s›ras›nda izleyici koltu¤unda bulunanlardan birkaç›
d›fl›ndakilerin polis oldu¤unu ve tan›d›¤›n› belirten
Öktem, polisler Metin fienol ve Hayati Sönmez’i
kendisine iflkence yapan polisler olarak teflhis etti. 

‹zleyici s›ralar›nda bulunan polis Ekrem Bafltürk’ü de
teflhis eden Öktem, “fiubede bu flahs› da gördüm.
Kesin iflkence yapanlar aras›ndad›r demiyorum, ama
bu da orada görevlidir” dedi. 

Bunun üzerine hakim, Bafltürk’e nerede görev
yapt›¤›n› sordu. Siyasi flubede görev yapt›¤›n›n
anlafl›lmas› üzerine, hakim, polise olay tarihini sordu.
Ancak Bafltürk, olay tarihini bilmedi¤ini söyledi.
‘Ma¤durlar› tan›yor musun?’ sorusuna Bafltürk, o
tarihte Siyasi fiube’de görevli olmad›¤›n› söyleyince
hakim, “Bilmedi¤ini söyledi¤in olay tarihinde orada
olmad›¤›n› nas›l biliyorsun” diye ç›k›flt›. Ard›ndan
içeri al›nan ma¤dur Memnune Öktem de kendisine
fiziki iflkence yap›lmad›¤›n› belirterek, “Olay günü
oradaki polisleri burada teflhis edebilirim” dedi.
Memnune Öktem davada san›k polislerden getirilmifl
olan üçünü de teflhis etti. 

Bu arada Mahmut Öktem hakk›nda ‹stanbul 6 No’lu
DGM’de “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla aç›lan
dava da 2000 y›l›na ertelendi. 

Süleyman Kaplan

5 May›s 1995 tarihinde Ankara’da gözalt›na al›nan
Süleyman Kaplan adl› kifliye iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle Hayati Akça, Ali Tosun, Kadri Tuncer ve
Osman Mentefl adl› polisler hakk›nda aç›lan dava 23
Mart günü Ankara 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bafllad›. 

1 Haziran günü yap›lan duruflmada Ali Tosun
mahkemeye verdi¤i ifadede, san›¤›n Türkiye Devrimci
Komünist Partisi Ankara sorumlusu oldu¤unu tespit
ettiklerini ve örgüt mensuplar› arac›l›¤›yla Sincan
fieker Fabrikas› önünde randevulaflt›klar›n›, ancak
san›k Kaplan’›n kaçt›¤›n› söyledi. 

“Kendisini yakalad›ktan sonra k›sa bir bo¤uflma oldu
bu s›rada yaralanm›fl olabilir, ama kesinlikle emniyette
herhangi bir kötü muamele de bulunmad›k.
Bulunmam›z da söz konusu de¤ildir” diyen Tosun
iddialar› reddetti. Kaplan’›n 15 gün Terörle Mücadele
fiubesi’nde kald›¤›n›n ve 5 günlük iflgöremez raporu
ald›¤›n›n hat›rlat›lmas› üzerine yaralaman›n yakalama
s›ras›nda olabilece¤ini tekrarlad›. San›k polis
memurlar›ndan Osman Mentefl de Tosun’un ifadesine
kat›ld›¤›n› söyledi.

Davan›n 16 Eylül günü yap›lan duruflmas›nda ifade
veren Hayati Akça ve Kadri Tuncer, Süleyman
Kaplan’a iflkence yapmad›klar›n› iddia ettiler. Dava,
1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.

KESK üyelerine iflkence

1 Eylül 1997 Dünya Bar›fl Günü’nde Diyarbak›r’a
giden Musa Anter Bar›fl Treni’nin karfl›lanmas›
s›ras›nda gözalt›na al›nan KESK üyelerine iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle 12 polis hakk›nda aç›lan
davaya 16 Nisan günü fianl›urfa 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde baflland›. Davada, tutuksuz
yarg›lanan Sertan Yamar, Osman Durmufl, Vakkas
Demir, Mehmet Alaca, ‹smail Tumbulo¤lu, Yusuf
Öztafl, Erol Turan, Nihat Özdemir, Serbülent Umur,
Okan Y›ld›r›m, Fikret Y›lmaz ve Ali Körpe adl›
polislerin, TCY’nin”kötü muamele” suçuna iliflkin
245. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas› isteniyor.
Duruflmada söz alan Avukat Bülent Güleç, dava
sonuçlan›ncaya kadar polislerin görevlerinden
al›nmalar›n› istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.
Gözalt›na al›nan SES üyesi Metin Vuranok iflkence
nedeniyle 7 günlük, E¤itim-Sen üyesi Sevgi Y›lmaz ise
1 günlük rapor alm›flt›. 

May›s ay› içinde ise SES üyesi Metin Vuranok ile
E¤itim-Sen üyesi Sevgi Y›lmaz’›n polisler hakk›nda
yapt›klar› suç duyurusu üzerine aç›lan dava ile ilgili
idari soruflturma tamamland›. Soruflturma raporunda,
14 polis memurunun olayda hiç bir kusurunun
olmad›¤› ileri sürülerek, “yarg›lamalar›na gerek
olmad›¤›” belirtildi.

Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›na iflkence

‹stanbul’da 28 Mart 1995 tarihinde gözalt›na al›nan 7
avukata iflkence yapt›klar› ileri sürülen Ali Bulut,
Abdulkadir Dilber, Burak Ayano¤lu, Çetin Yeflilbafl,
Seyit Ali Alt›ntafl, Ali Erflan, Dursun Ali Öztürk, Kerim
Kürtülo¤lu, Hasan Hüseyin Gökten, Ömer Çal›flkan,
Metin Meriç, Erdinç Güngör ve Mustafa Karabulut adl›
polisler hakk›nda, “görevi kötüye kulland›klar›”
iddias›yla aç›lan dava 16 Nisan günü bafllad›. ‹stanbul
3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada ifade
veren Abdulkadir Dilber, flüphelendikleri bir araçta
bulunan 7 kifliyi gözalt›na ald›klar›n›, avukat
olduklar›n› ö¤rendikleri bu kiflilerin kendilerine zorluk
ç›kard›klar›n› iddia etti.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 ‹flkence ve Kötü Muamele

150 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



Di¤er san›klar da, avukatlara kötü muamelede
bulunmad›klar›n› savundular. Müdahil olarak
duruflmaya kat›lan Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›ndan Behiç Aflç›, “Bizi gözalt›na alan
polisler avukat oldu¤umuzu zaten biliyordu. Örgüt
üyesi oldu¤umuzu iddia ederek faaliyetlerimizi
anlatmam›z› istediler. Halk›n Hukuk Bürosu’nda
çal›flmamam›, yoksa beni öldüreceklerini söylediler”
dedi. 

‹ddianamede, san›k polislerin Halk›n Hukuk
Bürosu’nda çal›flan 7 avukat› gözalt›na ald›klar› ve
kötü muamelede bulunduklar› gerekçesiyle 6 aydan 5
y›la kadar hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor. 

Haydar Ball›kaya, Medet Kömürcü, Bekir Çad›rc›

25 Aral›k 1997 tarihinde gözalt›na al›nan Haydar
Ball›kaya, Medet Kömürcü ve Bekir Çad›rc› adl›
kiflilere iflkence yapt›klar› iddias›yla Erhan Mamiko¤lu,
Mustafa Çal›flkan ve Savafl Ak›n adl› polislerin
yarg›land›¤› davaya 26 Nisan günü ‹stanbul 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmada ifade
veren Terörle Mücadele fiubesi’nde görevli Savafl
Ak›n, suçlamalar› reddetti. San›k avukat› ‹lhami
Yelekçi ise ‘iflkence gördüklerini ifade eden
müfltekilerin zaten örgüt üyesi olduklar›n›, iflledikleri
suçu itiraf ettiklerini ve suçunu kabul eden bir kifliye
ayr›ca iflkence yapman›n mant›ks›z oldu¤unu’ iddia
etti. Medet Kömürcü ve Bekir Çad›rc› ise ifadelerinde,
gözalt›nda tutulduklar› süre içinde “ask›, so¤uk ve
s›cak su dökme, elektrik ve haya burma” gibi
iflkencelere maruz kald›klar›n› belirterek san›klardan
ikisini teflhis edebileceklerini söylediler. 

24 Haziran günü yap›lan duruflmaya kat›lan Haydar
Ball›kaya, gözalt›ndayken yo¤un iflkencelere maruz
kald›¤›n› ve 7 gün ifl göremez raporu ald›¤›n› anlatt›.
Ball›kaya, “Birtak›m suçlar› kabullenmemi istediler.
Kabul etmeyince hayalar›m› s›kt›lar, ask›ya ald›lar,
so¤uk suya sokup bafl›ma poflet geçirdiler” dedi.
Ball›kaya, duruflma salonunda bulunan Savafl Ak›n ve
Erhan Mamiko¤lu’nu teflhis etti. Dava 1999 y›l› içinde
tamamlanmad›.

Remziye Dinç

Remziye Dinç adl› kad›na Batman’›n Kozluk ilçesine
ba¤l› Güllüce köyünde 1994 y›l› aral›k ay›nda tecavüz
etti¤i gerekçesiyle Nevzat Altuner adl› korucu
hakk›nda aç›lan davaya 27 May›s günü Batman 3.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma,
Remziye Dinç’in olay tarihinde 18 yafl›ndan büyük
olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için ‹stanbul Adli T›p
Kurumu’ndan istenen raporun gelmemesi nedeniyle
ertelendi. Batman 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 16
Haziran 1998 tarihinde sonuçlanan davada, Ekrem
Altuner ve Ceyhan Altuner “delil yetersizli¤i”
gerekçesiyle beraat etmifl, Nevzat Altuner’e ise 1 y›l 6
ay hapis cezas› verilmiflti. Mahkeme karar›nda,
“tecavüzün Remziye Dinç’in r›zas›yla gerçekleflti¤i”
de öne sürülmüfltü. Yarg›tay ise 3 Kas›m 1998

tarihinde Nevzat Altuner’e verilen cezay› bozmufl,
Ekrem Altuner ve Ceyhan Altuner’in beraat karar›n›
ise onam›flt›. Dava, 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Mustafa Tosun, Naz›m Mercan, Özcan Kumuz,
Naz›m Özcan, Alev Y›ld›z, Ali fiahin Bütün

“DHKP-C örgütüne üye olduklar›” iddias›yla 1995
y›l›n›n kas›m ay›nda ‹stanbul’da gözalt›na al›nan
Mustafa Tosun, Naz›m Mercan, Özcan Kumuz,
Naz›m Özcan, Alev Y›ld›z ve Ali fiahin Bütün’e
iflkence yapt›klar› gerekçesiyle biri polis 8 polis
hakk›nda aç›lan davaya 9 Haziran günü ‹stanbul 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflma,
Adli T›p Kurumu taraf›ndan verilen raporlar›n
beklenmesi için ertelendi. 

Davada, Fethi Vuruflkan, Savafl Ak›n, Dursun Ali
Öztürk, Erkan Kabakç›l›, Nuh Çelik, Erhan
Mamiko¤lu, Talip Kaya ve Halil Melengeç adl›
polisler hakk›nda “kötü muamelede bulunduklar›”
gerekçesiyle  TCY’nin 245. maddesi uyar›nca toplam
40 y›l hapis cezas› isteniyor. 

Kas›m ay› sonunda yap›lan duruflmada ise, gözalt›nda
12 gün boyunca iflkence gören Mustafa Tosun’un
cezaevinden gönderdi¤i mektup okundu. Tosun,
mektubunda polisin ifadeyi kendisine zorla
imzalatt›¤›n› ve bu nedenle 5 y›ld›r tutuklu oldu¤unu
belirtti. Dava, y›l içinde sonuçlanmad›. 

H.‹.O

“Para çald›¤›” iddias›yla 27 Kas›m 1995 tarihinde
gözalt›na al›nan H.‹.O.(12) adl› çocu¤a iflkence
yapt›klar› gerekçesiyle komiser ‹rfan Demirel ve polis
memuru Mustafa Y›lmaz’a ‹zmir 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan verilen10’ar ay hapis cezas›
eylül ay› içinde Yarg›tay taraf›ndan onand›. 

Karar›n ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤›’na baflvuran
ailesinin avukat› Arif Ali Cang›, ‹çiflleri Bakanl›¤›
hakk›nda 3 milyar liral›k manevi tazminat davas› açt›.
Polisler, 30 Ekim 1996 tarihinde 750’fler bin lira para
cezas›na mahkum edilmifllerdi. Ceza 1997 y›l› aral›k
ay›nda Yarg›tay taraf›ndan bozulmufl, bunun üzerine
yinelenen yarg›lama sonucunda polislere 1988 y›l›
flubat ay›nda 10’ar ay hapis cezas› verilmiflti.

Ercan Tilmafl

1998 y›l›nda ‹stanbul Taksim’de gerçeklefltirilen 1
May›s ‹flçi Bayram› kutlamalar›nda gözalt›na al›nan
Ercan Tilmafl adl› kifliye gözalt›nda iflkence yapt›klar›
gerekçesiyle Mustafa Taner Paylaflan ve Güngör
Yaman adl› polisler hakk›nda aç›lan dava sonuçland›.
‹stanbul 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 22 Eylül günü
yap›lan duruflmada Mustafa Taner Paylaflan ve
Güngör Yaman delil yetersizli¤inden beraat etti. 

Nurcan Ersen, Huriye Erdem, Gökhan Güvenal

29 Nisan günü Ankara Bat›kent’te “araba içinde bira
içerek çevreyi rahats›z ettikleri” gerekçesiyle gözalt›na
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al›nan Nurcan Ersen (19), Huriye Erdem (21) ve
Gökhan Güvenal (23) adl› gençlere iflkence yapan 10
polis hakk›nda 12 Ekim günü dava aç›ld›. Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Bat›kent Polis Karakolu’nda görevli
Komiser Salih Durali ile Ali Altan, Zeynel Hürek,
Yalç›n Bulu, U¤ur Akmefle, Alibey Daldal, Hüseyin
Alt›ntafl, Nuh Çavufl, Necdet Aktafl ve Orhan Özçelik
adl› polislerin TCY’nin”kötü muamele” suçuna iliflkin
245. maddesi uyar›nca üç aydan üç y›la kadar hapis
cezas› verilmesi istendi. 

Ali Yavuz

‹zmir’de 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü kutlamalar›
s›ras›nda gözalt›na al›nan HADEP ‹zmir eski ‹l Baflkan›
Ali Yavuz’a “gözalt›nda kötü davrand›klar›”
gerekçesiyle Lokman Güney ve Muhsin Aydemir adl›
polisler hakk›nda aç›lan davaya 15 Kas›m günü ‹zmir
7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruflmada ifade veren Ali Yavuz, iki gün gözalt›nda
tutuldu¤unu, dört kez sorguland›¤›n› ancak gözleri
ba¤l› oldu¤u için polisleri görmedi¤ini söyledi. Avukat
Mustafa ‹fleri ise Ali Yavuz’a iflkence yap›ld›¤›n›n
raporlarla kan›tlanmas›na karfl›n “kötü muamele”
gerekçesiyle TCY’nin 245. maddesi uyar›nca dava
aç›lmas›n› elefltirdi. Avukat Mustafa ‹fleri, davan›n
TCY’nin 243. maddesi uyar›nca aç›lmas› ve a¤›r ceza
mahkemesinde görülmesi gerekti¤ini söyledi. 

Duruflma savc›s›, san›k polislerin savunmalar›n›n
de¤erlendirilmesi için gözalt› tutana¤›nda sadece sicil
numaralar› yaz›l› olan biri baflkomiser, ikisi polis
memuru üç polisin daha dinlenmesi ile nezarette
tutanak tutan polislerin tespiti ve bu polislerin
dinlenmesi talebinde bulundu. Savc› ayr›ca Yavuz’a
iflkence yap›ld›¤›na dair geçici ve kesin raporlar›n Adli
T›p Kurumu’na gönderilmesi ve önümüzdeki
duruflmalarda bir adli tabibin duruflmalara
ça¤r›lmas›n› istedi. Dava y›l içinde sonuçlanmad›.

Behzat Örs

Behzat Örs’ün 1996 y›l› aral›k ay›nda Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence görmesi nedeniyle Hayati
Akça, Osman Mentefle, R›za Temir, Fikri Vidinli, Kadri
Tuncel, Ali Tosun ve Remzi Ekçi adl› polislerin
TCY’nin “iflkence” suçuna iliflkin 243. maddesi
uyar›nca yarg›land›¤› dava, 1999 y›l›nda da
sonuçlanmad›. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 10 mahkumun 26
Eylül günü öldürüldü¤ü olaylarda, Behzat Örs de
yaraland›. Örs’ün sol baca¤›nda kurflun yaras›na ba¤l›
k›r›¤›n yan› s›ra kafa ve vücudunda yo¤un darp izleri
olufltu.

Leflker Acar

Leflker Acar adl› tutukluya 1998 y›l› ekim ay›nda
Elaz›¤ E Tipi Cezaevi’nde iflkence yapan 30 asker ve
gardiyan hakk›nda Elaz›¤ Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan yürütülen soruflturma aral›k ay› ortalar›nda
takipsizlikle sonuçland›. Savc›l›k, Acar’›n avukatlar›
Kenan Sidar ve Serkan Akbafl hakk›nda ise “devlet
memuruna iftira atma” suçlamas›yla soruflturma
bafllatt›. Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nden gönderildi¤i
Elaz›¤ E Tipi Cezaevi’nde iflkence gören Leflker Acar’a
11 Ekim 1998 tarihinde Elaz›¤ Devlet Hastanesi
taraf›ndan rapor verilmiflti. 

Cengiz Süslü

4 May›s 1998 tarihinde ‹stanbul’da “yankesicilik”
iddias›yla gözalt›na al›nan ve gözalt›nda copla
tecavüze u¤rad›¤› için hastanede tedavi gören Cengiz
Süslü adl› kifliye iflkence yapt›klar› iddias›yla Asayifl
fiube Müdürlü¤ü Yankesicilik ve Doland›r›c›l›k
Bürosunda görevli Lokman Y›lmazer, Mehmet fiirin
Y›ld›z, Ramazan Bingöl, ‹rfan Güner ve Cevdet Çelik
adl› polisler hakk›nda aral›k ay› sonlar›nda TCY’nin
“iflkence” suçuna iliflkin 243. maddesi uyar›nca dava
aç›ld›. 
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5.3. CEZA ve TUTUKEVLER‹NDE ‹NSAN HAKLARI
Tutuklu ve hükümlülere yönelik bask› ve sald›r›lar,
1999 y›l›nda artt›. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin
yaflad›¤› yo¤un bask›ya karfl›l›k mafya ve doland›r›c›l›k
suçlar›ndan cezaevine girenler burada oldukça serbest
bir ortamla karfl›laflt›lar. Tüm Yarg› ve ‹nfaz Kurumlar›
Çal›flanlar› Sendikas› (Tüm Yarg›-Sen) Genel Baflkan›
Tekin Y›ld›z da yapt›¤› aç›klamada, cezaevindeki
tutuklulara yönelik farkl› uygulamalara dikkat çekerek,
flöyle dedi:

“Bayrampafla’da çete suçlar›ndan yatan mahkumlar
aras›nda ç›kan silahl› çat›flmay›, yöneticiler, ‘Beyler
lütfen çat›flmay› kesin, arac› olal›m, sizi bar›flt›ral›m’
anonsuyla durdurmak istiyor. Ama bu yumuflak
anlay›fl 6 gün sonra Ulucanlar’da flaha kalkarak 10
kifliyi öldürüyor. ‹flte bu çifte standart, cezaevlerindeki

isyan›n kayna¤›d›r. Siyasi görüflü ne olursa olsun,
mahkumlara eflit davranmak hem Anayasa ve hem
647 say›l› ‹nfaz Yasas›’n›n 48. maddesine göre
zorunludur. Bir yandan çete üyelerine saltanat
sürdürteceksiniz, di¤er yandan baz› mahkumlar›n
yatak ve okuma imkan›n› elinden alacaks›n›z. Bu
bak›fl aç›s› de¤ifltirilmedikçe, fiziki koflullar›n
de¤ifltirilmesinin anlam› olmaz.” dedi.

Adalet Bakanl›¤› (Adli Sicil ‹statistik Genel Müdürlü¤ü)
verilerine göre 1999 y›l› sonu itibar›yla cezaevlerinde
42.410’u erkek, 14857’si kad›n toplam 43.895
hükümlü ile 22.547’si erkek, 923’ü kad›n toplam
23.470 tutuklu bulunuyor.

1999 y›l›n›n nisan ay›nda Dan›fltay 10. Dairesi,
Mehmet A¤ar’›n (1996) Adalet Bakanl›¤› döneminde



ç›kar›lan, fievket Kazan (1996-1997) taraf›ndan da
uygulanan ve 1996 y›l›nda 12 kiflinin ölümüyle
sonuçlanan açl›k grevinin nedenleri aras›nda yeralan
“Sevk Genelgesi”ni “hukuka ayk›r›” bularak iptal etti.
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü’nün 9 Temmuz 1996 tarih ve 8-59 say›l›
genelgesinin 2. f›kras›n›n 3. bendinin iptali için
‹stanbul Barosu taraf›ndan aç›lan davay› karara
ba¤layan Dan›fltay, “tutuklu san›¤›n mahkemenin
yarg› çevresi d›fl›na sevkinin Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin ilgili maddelerine ve ‘iddia ve
savunman›n eflitli¤i ilkesi’ne ayk›r› oldu¤u”
gerekçesiyle maddeyi iptal etti. Dan›fltay’›n iptal
karar›nda, “‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Avrupa Sözleflmesi”nde yer alan
‘mahkeme huzurunda haz›r bulunma’ ilkesi; ‘iddia ve
savunman›n eflitli¤i’ ilkesi ve bunlar›n sonucu olarak
‘adil yarg›lama’ ilkesinin ihlali niteli¤inde
görüldü¤ünden tutuklu san›¤›n yarg›land›¤›
mahkemenin yarg› çevresi d›fl›na sevkini öngören
dava konusu düzenlemede hukuka uyarl›k
bulunmamaktad›r” denildi. 

fiubat ay›nda Türkiye, “‹flkencenin ve ‹nsanl›k D›fl›
veya Onur K›r›c› Muamele veya Cezan›n Önlenmesi
için Avrupa Komitesi’nin (CPT) 1997 y›l›n›n ekim
ay›nda Türkiye’yi ziyaretinin ard›ndan haz›rlad›¤›
raporun yay›mlanmas›na izin verdi. CPT’nin Türkiye
hükümetine verdi¤i raporda, “Türkiye’de
cezaevlerinde daha küçük yaflama birimlerine do¤ru
at›lan ad›mlar›n tutuklular›n günlerinin makul bir
süresini yaflama birimleri d›fl›nda amaçl› faaliyetlerde
bulunmalar›na olanak veren önlemlerle beraber
al›nmas› flartt›r. Gerçekte, halen eksikli¤i hissedilen
örgütlü faaliyet programlar›n›n yoklu¤u küçük yaflama
birimlerinde daha da çok hissedilecektir. Tutuklular
için sa¤lanan aktivitelerde önemli ilerleme
sa¤lanmadan daha küçük yaflama birimlerinin
gündeme getirilmesinin çözülecek sorunlardan daha
çok sorun yarataca¤› hemen hemen kesindir.” denildi. 

AB’nin Türkiye’nin Kat›l›m Yönünde ‹lerlemesine
‹liflkin 1999 Y›l› Düzenli Raporu’nda da cezaevleri ile
ilgili olarak, “Türk cezaevlerindeki flartlar iyileflmifl
gibi görünmemektedir. Afl›r› kalabal›k olmalar› ve
yeterli sa¤l›k hizmeti olmay›fl› ana sorunlar olmaya
devam etmektedir. Meydana gelen açl›k grevleri ve
isyanlar ço¤u zaman bu sorunlarla ilgilidir. Eylül
1999’da (Ankara Merkez Kapal› Cezaevine 26 Eylül
günü yap›lan sald›r›), büyük bir hapishane isyan› sert
bir biçimde bast›r›lm›flt›r.” denildi.

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi bu dönemde de
gerek resmi kurumlar gerekse sivil toplum örgütleri
taraf›ndan cezaevleri ile ilgili çok say›da rapor
haz›rland›. 30 Eylül günü yap›lan MGK toplant›s›nda
da cezaevleri konusu gündeme geldi. MGK
Sekreterli¤i taraf›ndan yay›mlanan bildiride,
“Cezaevlerinde devlet ve kanun hakimiyetinin tam
anlam›yla sa¤lanmas› için gerekli idari ve yasal

tedbirlerin vakit geçirilmeksizin al›nmas› gerekti¤i”
belirtildi. Ancak bu süreçte cezaevi koflullar›n›n
düzeltilmesi bir yana F Tipi Cezaevlerine geçifl
haz›rl›klar›na h›z verildi. 

a) F Tipi Cezaevleri

Bakanlar Kurulu’nun 3 fiubat günü yap›lan
toplant›s›nda, Adalet Bakanl›¤›’n›n “F Tipi Cezaevi
Yap›lmas›na ‹liflkin Projesi” benimsendi. Devlet
Bakan› ve Hükümet Sözcüsü fiükrü Sina Gürel,
toplant›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, projeye göre
ko¤ufl sisteminin terk edilerek 2-3 mahkumun birlikte
kalaca¤› hücre tipi cezaevi sistemine geçilece¤ini
bildirdi. F Tipi cezaevleri ile cezaevlerinde yaflanan
olumsuz geliflmeler ve güvenlik ile ilgili sorunlar›n
çözülece¤ini öne süren Gürel, proje kapsam›nda 12
cezaevi yap›m›n›n hedeflendi¤ini, ilk aflamada ise
alt›s›n›n yap›m›na bafllamak için gerekli ödene¤in
haz›r oldu¤unu kaydetti.

Adalet Bakanl›¤›, F tipi cezaevi haz›rl›klar›na nisan
ay›nda h›z verdi. 23 Nisan günü Ankara, Bolu,
Kocaeli, Tekirda¤, ‹zmir ve Edirne F tipi cezaevlerinin
ihalesi sonuçland›. Kartal’da daha önceki y›llarda
inflaat›na bafllanan So¤anl›k Cezaevi, “hücre tipi”
cezaevi olarak faaliyete geçti. ‹stanbul ve Marmara
Bölgesi’nde çeflitli cezaevlerinde bulanan siyasi
tutuklular, bu dönemde So¤anl›k Cezaevi’ne
gönderilmeye bafllad›. 

“Hücre Tipi” cezaevleri ile ilgili de¤erlendirmeler
yapan ‹HD ‹stanbul fiubesi Cezaevi Masas›’ndan Ümit
Efe, siyasi iktidar›n tecrit politikas›n› hayata geçirmek
için bilinçli ve planl› bir program izledi¤ine dikkat
çekerek, “hücre tipi”ne geçiflle “itaatkar bireyler
yarat›lmak istendi¤ini”, buna uymayan tutuklular›n ise
yok edilmesinin amaçland›¤›n› belirtti. 

18 Nisan seçimlerinin ard›ndan Adalet Bakanl›¤›
görevine getirilen DSP’li Hikmet Sami Türk, 13
Haziran günü TBMM Genel Kurulu’nda Bakanl›¤›’n›n
bütçesini sunarken, bir önceki dönemde haz›rl›klar›na
h›z verilen “hücre tipi”ne geçiflte kararl› olduklar›n›
bir kez daha vurgulad›. Kalabal›k ko¤ufl sisteminin
örgütlerin, tutuklu ve hükümlüler üzerinde bask› ve
egemenlik kurabilmesinin, açl›k grevi, toplu isyan,
firar, ideolojik e¤itim, iç ve d›fl haberleflme olaylar›n›
örgütleyebilmesinin temel nedeni oldu¤unu iddia
eden Türk, “Güvenlikli, mekanik ve elektronik
donan›ml›, hükümlü ve tutuklular›n rehabilitasyonu
yönünden ifl yurdu ve iflletmelerle bütünleflmifl, küçük
oda sistemine ve yüksek güvenlik standard›na sahip,
ba¤›ms›z havaland›rma bahçeleri olan yeni cezaevi
binalar›na ivedilikle gereksinim vard›r” dedi.

Bu arada ‹HD baflta olmak üzere çeflitli sivil toplum
örgütlerinin “hücre tipi” cezaevi sistemine yönelik
elefltirileri, eylemleri muhalif bas›n organlar› d›fl›nda
yer bulmad›. Di¤er yay›n organlar›nda ise hükümet
yetkililerinin aç›klamalar› do¤rultusunda F tipi
cezaevlerinin propagandas› yap›ld›. Bu haberlerde
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hücre tipi cezaevleri, “tatil köyü”, “dubleks vilalar”
olarak bile tan›mland›. 

Bu arada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat
Ertosun taraf›ndan haz›rlanan “Cezaevlerinde Mevcut
Durum” bafll›kl› raporda da, cezaevlerinin “ne kadar
kritik bir noktada” oldu¤u anlat›ld›. 

“Süratle 15-20 adet yüksek güvenlikli cezaevi
yap›lmad›¤› takdirde, cezaevlerinde sonradan telafisi
imkans›z olaylar›n meydana gelmesi kaç›n›lmaz hale
gelecektir” denilen raporda, flu de¤erlendirmeler yer
ald›:

“Ceza infaz kurumlar›m›z Bat› Avrupa cezaevlerinin
aksine ko¤ufl sistemi üzerine infla edilmifllerdir.
Cezaevlerimizde yaflanmakta olan tüm sorunlar bu
sistemin sa¤lad›¤› elveriflli ortamdan
kaynaklanmaktad›r. Bu sistemde suçlular dayan›flma
yapabilmekte, d›flar›ya eylem talimatlar› verebilmekte,
kendi arkadafllar›n› öldürmekte, rehin alma, firar etme,
isyan ç›karma, tünel kazma, yang›n ç›karma, haraç
alma, kumar oynatma, say›m vermeme, keyfi olarak
duruflmalara ve hastanelere gitmeme, kurum
görevlilerine sald›rma gibi eylemleri kolayca
gerçeklefltiriyorlar.”

Adalet Bakan› Türk, 26 Eylül günü Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi’nde yaflanan katliam›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamalarda da güvenli¤in sa¤lanmas› için
cezaevlerinde “ko¤ufl sistemi”nden vazgeçilerek,
“bireysel oda” ya da en fazla üç kiflilik “küçük ko¤ufl”
sistemine geçilmesi gerekti¤ini savundu. Türk, yeni
planlamaya göre ‹stanbul’da 3, Sakarya’da 1,
Ankara’da 1 ve Adana’da 1 adet olmak üzere toplam
10 yeni F tipi cezaevinin y›l sonuna kadar ihalesinin
bitirilece¤ini, her y›l asgari 6 adet “yüksek güvenlikli”
cezaevi yap›laca¤›n› söyledi. Türk, ekim ay›nda
yapt›¤› aç›klamada ise yap›m› süren Ankara, ‹zmir,
Bolu, Kocaeli, Tekirda¤ ve Edirne F tipi cezaevinin
yan›s›ra, y›l sonuna kadar 5 cezaevinin daha
yap›m›na bafllanaca¤›n› bildirdi.

Human Rights Watch (HRW) taraf›ndan Türk
hükümetine temmuz ay› içinde gönderilen Kartal
So¤anl›k F Tipi Cezaevi ile ilgili raporda,
cezaevindeki tutuklular›n a¤›r tecrit koflullar›nda
oldu¤u belirtildi. Raporda özetle flu görüfllere yer
verildi:

“‹stanbul’un Kartal So¤anl›k semtinde bulunan F Tipi
cezaevinde tutulan siyasi mahkumlar üzerinde, küçük
gruplar halinde tecrit uygulamas›na bafllam›flt›r. 500
kiflilik kapasitesi olan sözkonusu cezaevinde 190
mahkumun tutulmakta oldu¤una ve bunlardan
baz›lar›n›n a¤›r derecede tecrit koflullar› alt›nda
bulunduklar›na inan›lmaktad›r. ‹nsan Haklar› ‹zleme
Komitesi (HWR) Kartal so¤anl›k F Tipi Cezaevi’nden
serbest b›rak›lan tutuklulardan bilgi ald› ve haziran
ay›nda Terörle Mücadele Yasas› çerçevesinde
tutuklanm›fl olan bir grup tutuklu aras›nda bulunan

Hakim Yavafl, Engin Atabey, Abdullah Günay, Hasan
Güden, Metin Yamalak ve 17 yafl›ndaki Yunus
Çal›fl’›n yak›nlar›yla görüfltü.”

Raporda, cezaevininin fiziki koflullar› ile ilgili
olarak”Hücreler genifl olmay›p, ranzalara, bir masaya,
dufla ve tuvalete yer verecek boyuttad›r. Hücre gün
›fl›¤› görmemekle birlikte, yaklafl›k 16 metrekare
çap›nda bir avluya aç›lan bir kap› mevcuttur. Avlu
yüksek duvarlarla çevrilidir. Tutuklu ve hükümlülerin
günde bile kaç saatli¤ine bu avluya ç›kabildikleri
bilinmemektedir. Cezaevi foto¤raflar›ndan d›fl cepheyi
gören pencerelerin çok az say›da oldu¤u
do¤rulanmaktad›r” denildi.

Birçok ceza hukuku uzman›n›n a¤›r düzeyde sosyal
tecrite dayal› bir cezaevi politikas›n›n ruhsal, ve
bedensel sa¤l›k aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤u görüflünde
oldu¤u da an›msat›lan raporda, So¤anl›k F tipi
Cezaevi’ndeki düzenlemelerin Türkiye’de tutuklular›n
oldukça büyük ko¤ufllarda birarada tutulmas›
gelene¤inden uzaklaflma anlam›na gelmesine ra¤men,
Adalet Bakanl›¤›’n›n konuya aç›kl›k getirmek yerine
suskunlu¤u tercih etmesi elefltirildi.

Raporda flöyle denildi:

“fiüphesiz Adalet Bakanl›¤›, cezaevlerinin idare
edilmesinde at›lacak do¤ru ad›mlar› belirlerken, açl›k
grevleri ya da isyan tehditlerinin etkisi alt›na
girmemelidir. Ancak ataca¤› do¤ru ad›mlar›
belirlerken, d›fl dünyayla iletiflim kurabilmenin,
mahkum olman›n rehabilite edici yanlar›n›n ve e¤itim
ve aktivitenin önemini vurgulayan Birleflmifl
Milletler’in Mahkumlara Muamelede Asgari Standart
Kurallar›’n›n ve Avrupa ‹flkenceyi Önleme Komitesi
(CPT) ile Avrupa Konseyi’nin cezaevi yönetimi ve
tehlike arzeden mahkumlarla ilgili gözlemlerinin yol
gösterici olmas› ve So¤anl›k F tipi Cezaevi’ndeki
yo¤un tecrit uygulamas›na son verilmesi
gerekmektedir.” 

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 16 Eylül günü gönderilen
yan›tta ise Kartal Cezaevi’nin fiziksel yap›s› övüldü.
Yan›tta, ‹nsan Haklar› ‹zleme Komitesi’nin yemeklerin
kap› alt›ndan veya aral›¤›ndan da¤›t›ld›¤›, egzersiz
veya spor için herhangi bir imkan sa¤lanmad›¤›,
kütüphane veya kantine hiç bir eriflim olana¤›
bulunmad›¤› yolundaki iddialar›n›n do¤ru olmad›¤›
ileri sürüldü. 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, 9 A¤ustos
günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, hücre
sisteminin uyguland›¤› Kartal-So¤anl›k Cezaevi’nde
müvekkilleriyle zor flartlar alt›nda görüflebildiklerini
belirterek, “Biz müvekkillerimizle demir parmakl›klar
aras›nda, kalabal›k ortas›nda görüflüyoruz. Son
görüflmemizde yine kalabal›k bir ortamda, adli
tutuklular›n yan›nda görüfltürüldük. Ancak bu
cezaevinde tutuklu bulunan Murat Topal ile Kürflat
Y›lmaz avukatlar›yla özel odalarda görüfltüler. Biz de
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bu durumu protesto etmek için görüflme yapmad›k.
Adalet Bakanl›¤›’ndan bu ayr›mc›l›¤a bir an önce son
vermesini istiyoruz. Aksi taktirde, bizim de
müvekkilerimizle bafl bafla görüflmemize izin
verilmezse, görüfle ç›kmayaca¤›z” dedi. 

b) Cezaevlerinde ölümler

1999 y›l›nda T‹HV’in belirlemelerine göre
cezaevlerinde 44 tutuklu ve hükümlü öldü. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde katliam

26 Eylül günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde
güvenlik görevlilerinin düzenledi¤i operasyonda, 10
mahkum silahla ya da dövülerek öldürüldü. Olayda
ölenlerin adlar› flöyle: Habib Gül (Nevzat Çiftçi),
Ahmet Savran, Ümit Alt›ntafl, Halil Türker, Mahir
Emsalsiz, Abuzer Çat, Önder Gençarslan, Zafer
K›rb›y›k, Aziz Dönmez ve ‹smet Kavakl›o¤lu.
Sald›r›da, 30 kadar mahkum da yaraland›. 

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanl›¤›’n›n, “ko¤ufl
yetersizli¤i”gerekçesiyle 33’ü kad›n 76 mahkumun
baflka cezaevlerine nakledilmesi yolundaki karar›
üzerine sabah saat 03.00 s›ralar›nda cezaevinde
operasyon bafllat›ld›. ‹lk olarak kad›n siyasi
mahkumlar›n bulundu¤u 4. ko¤ufla bask›n
düzenlendi. Kad›n mahkumlar›n sevke karfl› ç›kmas›
üzerine çat›flma ç›kt›. Bu arada, 5 ve 7. ko¤ufllara da
(7. ko¤ufl, 2 Eylül günü 5. ko¤uflta son derece s›k›fl›k
koflullarda yaflayan siyasi mahkumlar taraf›ndan
aradaki duvar y›k›larak iflgal edilmiflti) bask›n
düzenlendi. Mahkumlar ise ko¤ufl kap›lar›na barikat
kurarak direnifle geçtiler. Bunun üzerine askerler
taraf›ndan mahkumlar›n üzerine atefl aç›ld›. Gaz
bombalar›n›n da kullan›ld›¤› sald›r›da, ko¤ufllara giren
askerler çok say›da mahkumu öldüresiye dövdü. 

Sabah saatlerine kadar süren operasyonda, yedi
mahkumun cezaevinde, üç mahkumun da hastanede
öldü¤ü bildirildi. Olayda yaralanan mahkumlardan
baz›lar›n›n adlar› flöyle: Cemal Çakmak (iki baca¤›nda
ve kafas›nda kurflun yaras›, kaburgalarda k›r›k), Cengiz
Aslan (Sol gözü ç›km›fl, kula¤›nda kurflun yaras›),
Gürhan H›zmay (sol kolu k›r›k, kafada ve vücutta darp
izleri), Behzat Örs (sol baca¤›nda kurflun yaras›na
ba¤l› k›r›k, kafa ve vücutta yo¤un darp izleri), Yaflar
Y›ld›z, Fatma Y›ld›z, Savafl Kök, Bar›fl Günalsan,
Murat Özçelik,  Erhan Göktafl, Veysel Ero¤lu, Haydar
Baran, Ercan Akp›nar(sol el parmaklar›nda k›r›k,belini
oynatam›yor), Mustafa Borsuk, Emine Esin, fierife
Bodur, ‹smail Balc›, Mehmet Keskin Kanat, Enver
Yan›k, Hasan Çoban, Erdal Göko¤lu, Cafer Tayyar
Bektafl, Özgür Salt›k, Halil Do¤an, Resul Ayaz,
Cenker Aslan, Y›ld›r›m Do¤an, ‹smet Kavakl›, Özgür
Soylu(sol baca¤›nda kurflun yaras›, kaburgalar›nda
k›r›k), Murat Günefl (kafada üç yerde derin yar›k,
kaburgalarda k›r›k) Feyzullah Koca. Olayda yaralanan
mahkumlardan 24’ü Ankara Numune Hastanesi’ne
kald›r›ld›. Bu arada, Baflbakan Bülent Ecevit yapt›¤›
aç›klamada, cezaevinde tünel bulundu¤unu öne

sürdü. Adalet Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›nda ise
operasyon düzenleyen askerlere karfl› mahkumlar›n
silah kulland›klar› iddia edildi. Operasyon s›ras›nda
bir subay, iki astsubay ve üç jandarma uzman
çavuflunun da yaraland›¤› iddia edildi. Ankara Tabip
Odas› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, yaral›
mahkumlar›n sald›r›dan 6 saat sonra hastaneye
getirildikleri bildirildi. 

Sald›r›dan sa¤ kurtulan tutuklular yaflad›klar› vahfleti
avukatlar› arac›l›¤›yla aç›klad›lar. Sald›r›y› avukatlar›
Kemal Y›lmaz arac›l›¤›yla aktaran tutuklulardan
Cemal Çakmak flunlar› söyledi: “Sald›r›dan sonra bizi
hamama toplad›lar. Ço¤u arkadafl›m›z yaral›yd›. Bu
esnada özel giyimli silahl› kifliler hamama gelerek bir
k›sm›m›z› s›rayla seçip, koridorda sorguya ald›. Ben
de bu flekilde sorgulananlardan›m. ‘Cezaevinde cep
telefonu var m›, tünel var m›?’ fleklinde sorular
sordular. Üzerime atefl ettiler, çivili sopalarla vurdular.
‹ki baca¤›ma kurflun girdi. Bir kurflun da kafam›
s›y›rd›. Ellerinde kar›fl›m›n› bilmedi¤im bir s›v› vard›
ve neflteri bu s›v›ya bat›rarak vücudumu çizdiler.
Uyufltum. Bize sald›r›p hamama doldurduklar› zaman,
DHKP/C temsilcisi ‹smet Kavakl›o¤lu da yan›m›zdayd›
ve yaras› yoktu. Tek tek ça¤r›l›p sorgulananlar
aras›nda o da vard›. Hamamdan ç›kar›ld›¤›nda
sa¤lamd›, fakat sonra kurflunlanarak öldü¤ünü
söylediler.” Önce yayl›m atefline tutulduklar›n›
belirten Çakmak, peflinden de ‘teslim ol’ ça¤r›s›
yap›ld›¤›n› belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: “Gaz
bombas› att›lar. Nefes alamad›¤›m›z için
havaland›rmaya ç›kt›k. Bu esnada üzerimize atefl
ettiler. Birçok yaral› sabaha kadar bu havaland›rmada
kald›. Hiçbir müdahale olmad›. Arkadafllar›m›z›n bir
k›sm› da kan kayb›ndan öldü. Sonra ‘teslim olun’
ça¤r›s› yap›ld›. Biz de sloganla karfl›l›k verdik. Sürekli
slogan atanlardan Özgür Salt›k’›n a¤z› sald›r›dan
sonra askerler taraf›ndan y›rt›ld›.” 

Sald›r›da öldürülenlerin avukatlar›n›n Adli T›p
Kurumu’nda yap›lan otopsilere gözlemci olarak girme
istemleri, Ankara Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan kabul
edilmedi. Otopsi raporlar›nda, mahkumlardan 3’ünün
(Aziz Dönmez, Zafer K›rb›y›k ve ‹smet Kavakl›o¤lu) av
tüfe¤iyle, di¤er yedi mahkumun ise de¤iflik tipteki
silahlarla vurularak öldürüldü¤ü belirtildi.
Raporlardan, mahkumlar›n ço¤unda darp izlerine
rastland›¤› ve mahkumlar›n ço¤unlukla kalbine atefl
edildi¤i de anlafl›ld›. Ahmet Savran ve Halil Türker’in
kafalar›ndan vuruldu¤u belirtilen raporlarda, Habib
Gül’ün (Nevzat Çiftçi) kan kayb›ndan öldü¤ü ve
cesedinden kan elde edilemedi¤i kaydedildi.
Mahkumlar›n bir k›sm›n›n vücudunda ise mermi
çekirde¤ine rastlanmad›. Bu durumun, yak›n
mesafeden atefl edilmesine ba¤l› oldu¤u bildirildi. 

Katliam›n ö¤renilmesi üzerine birçok cezaevinde
mahkumlar ko¤ufl ve malta iflgali, rehin alma gibi
eylemler gerçeklefltirdiler. Bayrampafla’da 4,
Ümraniye’de 14, Bart›n’da 9, Çanakkale E Tipi
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Cezaevi’nde 9, Bergama’da 5, Gebze’de 17,
Çank›r›’da 11 cezaevi görevlisi mahkumlar taraf›ndan
rehin al›nd›. Ayr›ca, Bursa Özel Tip Cezaevi, Ayd›n E
Tipi Cezaevi ve Buca Cezaevi’ndeki mahkumlar da
say›m vermeme eylemi bafllatt›.

Katliam›n ard›ndan 28 Eylül günü ‹stanbul
Sultanahmet’te mahkum yak›nlar›, ‹HD, ÇHD ve
siyasi partiler taraf›ndan yap›lmak istenen bas›n
aç›klamas› polis taraf›ndan engellendi. Ö¤le
saatlerinde toplananlardan 47’si kad›n, 101 kifli
polisler taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. ‹HD
fiube Baflkan› Eren Keskin’in de aralar›nda bulundu¤u
dört avukat ayn› gece serbest b›rak›l›rken, gözalt›nda
bulunan di¤er kiflilerin “susma hakk›n›” kullanarak,
ifade vermedikleri bildirildi. 29 Eylül günü ‹stanbul
Sirkeci Postanesi’nden Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k
ve Adalet Bakanl›¤›’na protesto telgraf› çeken yaklafl›k
30 ‹HD üyesi de polisler taraf›ndan zor kullan›larak
engellendi. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde yaflanan katliamla
ilgili haberler, benzer olaylarda oldu¤u gibi sadece
resmi yetkililerin tek tarafl› ve “olaylardan
mahkumlar›n sorumlu oldu¤u” fleklindeki
aç›klamalar›ndan olufltu. Muhalif bas›n organlar›
d›fl›nda “Cezaevlerinin yasad›fl› örgüt üyelerinin
e¤itim kamp› oldu¤u”, “cezaevlerinde istediklerini
yapabildikleri” “cezaevlerinde yasad›fl› örgüt
üyelerinin sorgu odalar›n›n bile bulundu¤u” yolundaki
haberler manfletlere tafl›nd›. Bu arada Genelkurmay
Baflkanl›¤› taraf›ndan yap›lan bir aç›klamada da,
haberlerde mahkumlar›n “siyasi suçlu” olarak de¤il,
“terörist” olarak adland›r›lmas› gerekti¤i öne sürüldü. 

Katliam›n ard›ndan Türkiye çap›nda cezaevlerinde
bafllayan eylemler 30 Eylül günü sona erdi. ‹stanbul
Bayrampafla Cezaevi’nde mahkumlarla ‹stanbul
Cumhuriyet Baflsavc›s› Ferzan Çitici ve ‹stanbul Baro
Baflkan› Yücel Sayman aras›ndaki görüflmelerin
anlaflma ile sonuçlanmas›n›n ard›ndan yap›lan
aç›klamada, saat 22.45 itibariyle tüm cezaevlerindeki
eylemlerin sona erdi¤i ve Çanakkale, Çank›r›, Buca,
Ayd›n, Ceyhan, Ermenek, Bergama, Gebze, Bart›n
cezaevlerinde rehin tutulan 54 cezaevi görevlisinin
serbest b›rak›ld›¤› bildirildi. 

Bu arada katliamda ölenlerin cenaze törenleri de
olayl› geçti. Jandarma ve polis cenaze törenlerine
müdahale ederek, çok say›da kifliyi gözalt›na ald›.
Nevzat Çiftçi’nin ‹zmir’deki cenaze töreni s›ras›nda
gözalt›na al›nan 68 kifli hakk›nda “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla dava aç›ld›, bu kiflilerden
14’ü tutukland›. (Bkz. ‹nsan Haklar› Savunucular›)

Katliamdan sonra Yozgat, Amasya, Ermenek, Burdur,
Zile, Ni¤de, Nevflehir ve Gaziantep cezaevlerine
gönderilen mahkumlar›n tedavileri yap›lmad›.
Sald›r›dan yaral› olarak kurtulan tutuklu ve
hükümlülerin yak›nlar› ile görüflmelerine uzun süre
izin verilmedi. Görüflme izni verildi¤inde ise aileler

hastanelerde yapt›klar› görüflmelerin ard›ndan
jandarma ve polisler taraf›ndan “gördüklerini d›flar›da
anlatmama” konusunda tehdit edildiklerini bildirdiler.
Sald›r›y› protesto amac›yla birçok ilde yap›lan
eylemlerde de yüzü aflk›n kifli gözalt›na al›nd›.

Yarg›tay 1. Ceza Dairesi, 7 Ekim günü öldürülen
tutuklular›n otopsisine kat›lmak isteyen avukatlar›n
talebini reddeden mahkeme karar›n›n “yaz›l› emir
yoluyla bozulmas›” istemini reddetti. Yarg›tay’›n
emsal oluflturan bu karar›, ayn› nitelikteki olaylarda
avukatlar›n otopsiye al›nmamas›n›n yolunu açt›.

9 Ekim günü tutuklu yak›nlar› ad›na bir aç›klama
yapan Süleyman Turan ve Süreyya Keskin, sald›r›dan
sonra mahkumlar›n elbise ve iç çamafl›rlar›n›n
al›narak hücrelere konuldu¤unu bildirdiler. Tutuklu
yak›nlar›n›n haz›rlad›¤› listeye göre yaral›
mahkumlar›n durumu flöyle: 

Ankara Ulucanlar Cezaevi: 

Filiz Gülkokuer (S›rt, ense, bafl ve kollarda darbe
yaralar›), 

Resul Ayaz (Sa¤ göz tamamen kanl›, kolunda gaz ve
sis bombas› patlam›fl, üç parma¤› hissetmiyor, burun
kemi¤i ve sol kalça k›r›k, belden afla¤›s› tutmuyor), 

Haydar Baran (Kaburga ve akci¤erde darbe, iç
kanama. Akci¤erde hava birikimi var. Burun k›r›k, kan
kayb› yüzünden hemoglobin düflüklü¤ü söz konusu), 

Özgür Saltuk (Çene k›r›k, parmaklar›n› kullanam›yor), 

Kemal Yarar (Gö¤üs kafesinde ve difllerinde k›r›k,
omurili¤inde disk kaymas› var), 

Gazi Ar›c› (Sol dirsekte kesici alet yaras›,
yürüyemiyor), 

Savafl Kör (Kafada darp, sa¤ kolda G-3 mermisi. Sol
elin üç parma¤› kurflundan kopmufl, kalçada çatlak,
burunda k›r›k, iç kanama ve gözlerde kanlanma), 

Aynur Siz (Kafada flifllik, bacak ve kollarda morluk), 

Devrim Turan (Kafada cop yaralar›, vücutta morluklar,
belde büyük bir yara, ellerinde coptan kaynakl›
flifllikler), 

Sevinç fiahingöz (Nefes almakta zorlan›yor), 

Gürcü Çakmak (Gözde dipçik darbesi, difl k›r›k), 

Filiz Uzal (Burun k›r›k, gözler kanl›, yüz ve vücutta
darp izleri), 

Mehmet Kansu Keskinkan (Kafada dikifl, sol kol çatlak,
kulak arkas›nda a¤›r travma), 

Nihat Konak (Beyin travmas› var. Ayak bile¤inde
kurflun, topukta kangren tehlikesi) 

Fatma Hülya Tumgan (Kol k›r›k), 

Hatice Yürekli (‹ki parmak k›r›k, gözlerde kanlanma). 
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‹lhan Emrah (Sol bacak ve sol elde kurflun yaras›,
gö¤üste k›r›k var), 

Serdar Atak (Sol gö¤üs ve sol kolunda kurflun yaras›) 

Bülent Çütçü (Bacakta plastik mermi) 

Küçük Hasan Çoban (Sol bacakta kurflun).

Burdur Cezaevi: 

Cem fiahin, 

Mustafa Selçuk, 

Sad›k Türk, 

Erdal Göko¤lu, 

Bar›fl Gönülflen (Birinde kurflun yaras› var, di¤erleri
darplar nedeniyle yaral›). 

Ermenek Cezaevi: 

Ertu¤rul Kaya (Yaral›), 

Veysel Ero¤lu (Sa¤ gözü kaybetme tehlikesi var, sol el
k›r›k), 

Ni¤de Cezaevi:

Zeynep Güngörmez (Ölüm orucu kat›l›mc›s›, durumu
a¤›r), 

Döndü Özer (Yaral›). 

Yozgat Cezaevi: 

Gürhan H›zmay (Sol kol k›r›k, kafada ve vücutta
yo¤un darp), 

Murat Günefl (Kafada üç derin yar›k, kaburgalar k›r›k,
kollar›nda uyuflma, s›rtta kurflun s›yr›¤›), 

Cemal Çakmak (‹ki bacak ve kafada kurflun yaras›,
kaburgalar k›r›k), 

Özgür Soylu (Sol kaval kemi¤ine dayanm›fl kurflun,
kafa ve vücutta darp), 

Cenker Aslan (Sol gözünü kaybetmifl, kafada darp,
kulakta kurflun yaras›), 

Behzat Örs (Sol bacak k›r›k, kafa ve vücutta darp), 

Ercan Akp›nar (Sol el parmaklar›ndan ikisi ve kafa
k›r›k, belini oynatam›yor), 

Zile Cezaevi: 

Ayd›n Ç›nar (Yaral›), 

Ertan Özkan (Bir baca¤›nda kurflun yaras›, kangren
tehlikesi var), 

Katliam›n ard›ndan hücrelere konulan 17 erkek, 11
kad›n mahkumun sürdürdü¤ü açl›k grevi ise Adalet
Bakan› Türk’ün mahkumlar›n taleplerini kabul etti¤ini
aç›klamas› üzerine 15 Ekim günü sona erdi. Meclis
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu bünyesinde
oluflturulan alt komisyon üyeleri, mahkumlar›n
isteklerini Hikmet Sami Türk’e ilettiler. Türk de,

mahkumlar›n, “baflka cezaevlerine sevkedilme,
sevkedilemeyecek durumda olanlar›n tedavi edilmesi
ve sevk için sa¤l›k raporu verilmesi” istemini kabul
etti. 

Bu arada Meclis ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu,
15 Ekim günü ‹HD, T‹HV, TTB ve Mazlum-Der
temsilcileriyle toplant› yapt›. Toplant›da kitle
örgütlerinin temsilcileri, cezaevinde bir isyan›n
olmad›¤›n›, havaland›rma yerinde tünel
aç›lamayaca¤›n›, Adalet Bakanl›¤›’n›n sorunu çözme
yanl›s› tutumuna karfl›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n bask›s›
ve iste¤iyle operasyon yap›ld›¤›n› dile getirdiler. Ölen
tutuklularda hem darp hem de kurflun izine
rastland›¤›na dikkat çeken kitle örgütlerinin
temsilcileri, yang›n olmamas›na karfl›n ko¤ufllara
köpük s›k›lmas›n›n ve ailelerin gözalt›na al›nmas›n›n
operasyonun önceden planland›¤›n› gösterdi¤ini
savundular.

22 Ekim günü tutuklu yak›nlar›, katliamla ilgili olarak
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundular. Suç duyurusunda devlet taraf›ndan böyle
bir katliam›n gerçeklefltirilece¤inin ailelerce önceden
ö¤renildi¤i, ancak yap›lan tüm giriflimlerin sonuçsuz
kald›¤› vurguland›. Suç duyurusunda, Adalet
Bakanl›¤›, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›, Ankara Merkez Kapal› Cezaevi Savc›l›¤›
ve müdürlü¤ü ile sivil kurulufllar, dernekler ve bas›na,
konuyla ilgili olarak dilekçeler verildi¤i, fakslar
çekildi¤i dile getirildi. Bu iddialar›n bas›nda da yer
ald›¤› ifade edilen suç duyurusunda, Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi ve di¤er cezaevlerinde böyle bir
katliam›n gerçekleflece¤inin 2-3 y›l önce
planland›¤›n›n Adalet eski Bakan› Oltan Sungurlu
(1997-1998) taraf›ndan da aç›kland›¤› belirtti.

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül günü 10
mahkumun güvenlik görevlileri taraf›ndan öldürülmesi
üzerine ‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde direnifle
geçen mahkumlardan 175’i hakk›nda 7 Kas›m günü
dava aç›ld›. Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede, mahkumlar›n, “gardiyanlar›
rehin ald›klar› ve kamu mal›na zarar verdikleri”
iddias›yla 10 y›la kadar hapis cezas›na mahkum
edilmesi istendi. Dava, Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülüyor.

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› da, aral›k ay› içinde
katliamdan kurtulan 85 mahkum hakk›nda dava açt›.
Savc›l›k, operasyona kat›lan 145 jandarma hakk›nda
ise “yasadan kaynaklanan yetkilerini kulland›klar›”
gerekçesiyle görevsizlik karar› verdi. Aralar›nda
operasyonu yöneten jandarma binbafl›n›n da
bulundu¤u 15 subay ve astsubay›n “ma¤durlar”
aras›nda say›ld›¤› iddianamede, sadece bir mahkum
“ma¤dur-san›k” olarak gösterildi. Mahkumlar›n
ölümlerden beflinden sorumlu oldu¤u ileri sürülen
iddianamede, Cemal Çakmak hakk›nda ölüm, di¤er
mahkumlar hakk›nda da 12 y›lla 47 y›l aras›nda hapis
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cezas› istendi. ‹ddianamede, san›k mahkumlar “adam
öldürmek, faili belli olmayacak flekilde adam
öldürmek, adam öldürmeye teflebbüs etmek, adam
yaralamak, cezaevi yönetimine karfl› ayaklanmak,
silah bulundurmak ve cezaevi binas›na zarar
vermekle” suçland›. 

‹smet Dilek

‹smet Dilek adl› tutuklu ocak ay› bafllar›nda tedavisi
yap›lmad›¤› için Edirne ‹psala Cezaevi’nde öldü.

Ali Y›ld›z

Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan Ali Y›ld›z (60) adl›
mahkum 19 Ocak günü tedavi için götürüldü¤ü
Diyarbak›r T›p Fakültesi Hastanesi’nde öldü.
Yak›nlar›, Siirt’in Eruh ilçesinde 16 Aral›k 1998
tarihinde gözalt›na al›nan ve 22 Aral›k 1998 tarihinde
tutuklanan Ali Y›ld›z’›n gözalt›nda tutuldu¤u s›rada
gördü¤ü iflkence nedeniyle karaci¤erinden
rahats›zland›¤›n› bildirdi.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Cezaevleri

158 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

Sabah/09.10.1999/Can Dündar
Ulucanlar operasyonu
Adalet Bakanl›¤› önceki gün, Ankara Ulucanlar Cezaevi’ni gazetecilere açt›. Olaylar sonras› hapishanenin durumunu
sergiledi. 
Görüntüler gerçekten savafl sonras› cepheyi and›r›yordu. ‹nsan, bilançoyu bilmese, sergilenen silahlar ve delik deflik olmufl
ko¤ufllara bak›p “teröristlerin orada korkunç bir katliama girifltikleri”ni düflünebilir. Oysa bilanço, tam tersini gösteriyor:
Ortada beyinlerinden kurflunlanm›fl 10 mahkum var. Peki kimler, nas›l ve neden adam öldürdü bu 10 mahkumu? 
Acaba Adalet Bakanl›¤› bu konuda da bas›n› bilgilendirmeyi düflünüyor mu? 
*** 
Bu sat›rlar› yazarken masam›n üzerinde mahkumlar›n defnedilmeden önce çekilmifl foto¤raflar› duruyor. Do¤rusu bakmaya
cesaret edemiyorum. 10 ölüden 9’u beyinlerinden kurflunlanarak öldürülmüfller. O yüzden tan›nmaz haldeler. Otopsi
raporlar›na bak›l›rsa hemen hepsinin vücutlar›nda ateflli silahlardan at›lm›fl mermi çekirdekleri var. Ayr›ca önce ya da sonra
vahflice dövüldüklerine dair bulgular; kafatas› k›r›klar›, parçalanm›fl ci¤erler, beyinde doku ezilmeleri... 
Bu foto¤raf›n tercümesini en aç›k dile CHP Genel Baflkan› Altan Öymen yapt›. Öymen ölümlerin darp yoluyla
gerçeklefltirildi¤ini belirtti ve “vura vura öldürmüfller” dedi. Herhangi bir uygar ülkede en az›ndan Adalet Bakan›’n›
koltu¤undan edecek bu iddiay›, hükümet duymazdan geldi. Baflbakan Ecevit, devletin güvencesi alt›nda olmas› gereken
mahkumlar›n öldürülmesi olay›n› yorumlarken “Devlet cezaevlerinde otoriteyi sa¤layacakt›r” dedi. 
Operasyonu “saçma atan shot-gun” denilen av tüfe¤i benzeri silahlar› kullanan özel görevlilerin gerçeklefltirmifl olmalar›ndan
kuflkulan›l›yor. 
Adalet Bakanl›¤› “Tünel kaz›yorlard›. O yüzden operasyon yap›ld›” dedi. Daha sonra cezaevi “ele geçirildi” ama bu tünel bir
türlü ortaya ç›kar›lamad›. Yetkililer “henüz bulamad›k” diyorlard›. Sonunda gazetecilere tünel gösterildi. “Bulamad›k”
dedikleri tünel cezaevinin en göz önünde bulunan yerinde mahkumlar›n havaland›rma için kulland›klar alan›n kenar›ndayd›.
Hen nedense mahkumlar tünel kazmak için gözetleme kulelerinden en rahat görünebilecek yeri seçmifllerdi ve toprak henüz
o kadar ›slakt› ki çekime giden kameramanlar›n üstü bafl› çamur oldu. 
*** 
“Ulucanlar operasyonu” önceki gün Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nda ilk kez masaya yat›r›ld›. 
Geçen y›l karakollarda ve cezaevlerinde, yapt›¤› cesur incelemelerle tan›nan komisyonun baflkan› DSP’li Sema Piflkinsüt,
Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan gelen yetkililere olay›n ayr›nt›lar›n› sordu. 
Yetkililerin verdikleri bilgiye göre cezaevinde baz› haz›rl›klar yap›ld›¤›na dair istihbarat 2 Eylül’de gelmiflti. Peki o halde niye
26 Eylül’e kadar beklenmiflti? 
Adalet Bakanl›¤› yetkilileri buna aç›kl›k getirirken ilginç bir bilgi verdiler. “Ulucanlar’da 1993’den beri aramaya jandarma
al›nm›yordu. Çünkü jandarma içeri girince mutlaka ölüm olay› oluyordu” dediler. 
Piflkinsüt “Operasyona bafllarken ölüm olay› olaca¤› tahmin ediliyor muydu yani?” diye sordu. 
Komisyona gelen askeri yetkili “Mecbur kald›k. ‹çerden atefl aç›ld›” diye yan›tlad› soruyu.. 
Komisyondaki tart›flma daha sonra flöyle geliflti: 
- 10 ölü oldu¤una göre siz bu operasyonu baflar›l› buluyor musunuz? 
- ‹tfaiye köpük s›kt›. ‹çeri gaz verildi. Girdi¤imizde ko¤ufllar yar›ya kadar suyla doluydu. 
- Peki silahla müdahaleden baflka tedbir al›namaz m›yd›? Mahkûmlar kapal› bir ortamdalar... ‹kna denenebilir, olmazsa
yiyece¤i kesme, abluka gibi önlemler al›nabilirdi. Ama ölüm olabilece¤ini hesaplamadan (Ya da bile bile) böyle bir
operasyona giriflmek hata de¤il mi? 
- Yapmazsak devlet, acze u¤rard›... 
‹flte bu cümle komisyondakileri tüylerini ürpertmeye yetti. Devlet kurflunu s›km›fl ve aciz olmad›¤›n› göstermiflti. 
Asl›nda Komisyon Baflkan› DSP’li Piflkinsüt’ün sorular›n›n muhatab›, DSP’li Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’tü. Daha önce
‹nsan Haklar›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤›n› da üstlenmifl bir akademisyen olan Türk, de¤iflik birimlerin yetkilerini toplay›p,
“cana mal olmayacak” çareler aramak ve bafl›ndan sonuna operasyonu yönetmek yerine, kendisine sunulan bask›n önerisini
onaylayarak kanl› bir çat›flmaya izin vermifl, sonra da gidip yatm›flt›. 
Dün görüfltü¤üm Sema Piflkinsüt tepkiliydi. Bürokrasi içinde kök salm›fl köhne bir zihniyetin, Bakan’› yanl›fl bir karara ikna
etti¤ini düflünüyordu. “Say›n Türk böyle bir karara kendisini kimlerin ikna etti¤ini düflünsün. Onlar› bulur ve temizlerse as›l
yarg› reformu o zaman bafllam›fl olacak.” dedi. 
fiimdi olaya meclis el koyuyor.
‹nsan haklar› inceleme komisyonunda 5 milletvekili Ulucanlar cezaevinde inceleme yapacak. ‹fl “komisyona havale” edilip
kapat›lacak m›, yoksa bu kanl› operasyon her yönüyle ayd›nlat›lacak m› görece¤iz. 
Biz, iflin peflinde olaca¤›z.



Engin Huylu

Çank›r› E Tipi Cezaevi’nde 6 fiubat günü “fliddetli
bafla¤r›s›” flikayeti ile Ankara Numune Hastanesi’ne
kald›r›lan Engin Huylu adl› hükümlü ayn› gün
yaflam›n› yitirdi. 5 fiubat gecesi saat 23.30’da
rahats›zlanan ve Çank›r› Devlet Hastanesi’ne
kald›r›lan Huylu, burada muayene edilmeden tekrar
cezaevine gönderildi. Huylu’nun cezaevinde tekrar
rahats›zlanmas› üzerine 6 fiubat günü saat 03.00’da
yan›na bir sa¤l›k uzman› verilmeden, elleri kelepçeli
olarak havaland›rma donan›m› olmayan sevk arac›yla
Ankara Numune Hastanesi’ne gönderildi¤i ö¤renildi.
Huylu’nun a¤abeyi Ergün Huylu, kendilerine
kardeflinin kalbinde su toplanmas› sonucu öldü¤ünün
söylendi¤ini belirtti. Kardeflinin, son iki ay içinde
sa¤l›k sorunlar›n›n artt›¤›n› anlatan Huylu, “Doktorlar
sürekli migren teflhisi koyuyorlard›. Ancak,
masraflar›n› kendisi karfl›layaca¤› halde sevk talebine
olumsuz yan›t veriyorlard›” dedi. Huylu’nun
yak›nlar›ndan Ayfle Akkufl da, Adli T›p doktoru ile
yapt›klar› görüflmede, kalp rahats›zl›¤›n›n bafl a¤r›s›
yapabilece¤i yönünde aç›klamalarda bulunuldu¤unu
ifade ederek, “Doktor bize ‘kalbi su toplam›fl.
Hastal›¤›n bu kadar ilerlemesi için 3-4 aya ihtiyaç var.
Bir kalp doktoruna gösterseler hastal›¤› ortaya ç›kar
kurtulabilirdi” bilgisini verdi.” dedi. 

1996 y›l›nda tutuklanan Engin Huylu, DHKP/C
davas›ndan yarg›lanarak 12 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum olmufltu.

Mustafa Duyar

1996 y›l›nda ifladam› Özdemir Sabanc›, Sabanc›
Holding yöneticilerinden Haluk Görgün ve sekreter
Nilgün Hasefe’nin öldürülmesi nedeniyle ölüm cezas›
istemi ile yarg›lanan itirafç› Mustafa Duyar ile DYP
Genel Baflkan› Tansu Çiller’in baflbakanl›¤›
döneminde örtülü ödene¤i doland›rd›¤› gerekçesiyle
ceza alan Selçuk Parsadan 15 fiubat günü Afyon
Cezaevi’nde silahl› sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›da Mustafa
Duyar öldü, Selçuk Parsadan a¤›r yaraland›. Edinilen
bilgiye göre olay flöyle geliflti: 

“Ocak ay› içinde Eskiflehir E Tipi Cezaevi’nden Afyon
Cezaevi’ne gönderilen 8 mahkum (flark›c› Sibel Can’›n
tehdit edilmesiyle gündeme gelen ‘Karagümrük
Çetesi’nin elemanlar›, Ahmet Yaygüden, Abbas
Özcan, Yasin Al, Mustafa Ersoy, Ömer Kukul, Serkan
Erdemli, Emir Alakafl ve Sami Tokur) saat 07.00
s›ralar›nda ko¤ufllara ekmek da¤›tan Ahmet Adem
Terim adl› gardiyan› silahla rehin ald›lar. Gardiyandan
ald›klar› anahtarlarla Mustafa Duyar’›n bulundu¤u tek
kiflilik ko¤ufla giden mahkumlar burada Mustafa
Duyar’› öldürdüler. Mahkumlar, yan ko¤uflta bulunan
Selçuk Parsadan’a da bir el atefl ettiler. Olay›n
ard›ndan Hüseyin Bülbül, fieref Demir ve Ömür
Kaflmaz adl› gardiyanlar› rehin alan ve LPG tüpleriyle
barikat kuran 8 mahkum direnifle geçtiler. Mahkumlar
yaklafl›k 12 saat süren direniflin ard›ndan teslim
oldular.” 

Bu arada Selçuk Parsadan Afyon’da yap›lan ilk
müdahalenin ard›ndan Ankara’ya gönderildi. Olay
s›ras›nda Mustafa Duyar’a Sami Tokur adl› mahkumun
atefl etti¤i belirtildi. Afyon Valisi Ahmet Özyurt, olay›
ç›karan Sami Tokur, Emin Alakufl, Ömer Tukut,
Serkan Erdemli, Murat Ersoy, Abbafl Özcan, Yasin Al
ve Ahmet Yargüder’in Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü’nün istemi üzerine Nöbetçi Mahkeme’de
yarg›lanmalar›n›n ard›ndan Samsun, Trabzon ve
Amasya’daki cezaevlerine da¤›t›ld›klar›n› bildirdi. 

Karagümrük çetesi reisi Nuri Ergin de infaz emrini
verdi¤ini itiraf etti. Çeteye üye sekiz tutuklunun,
olayda kulland›klar› tabancay› cezaevi ikinci müdürü
Necmettin Atefl’ten ald›klar›n› söylemesi üzerine
gözalt›na al›nan Atefl, çeteye yard›m ve yatakl›k
suçundan tutukland›.

Bu arada Duyar’›n, ayn› cezaevinde kalan efli Semra
Polat Duyar, güvenlik gerekçesiyle, K›rklareli E Tipi
Kapal› Cezaevi’ne nakledildi.

Ankara DGM Baflsavc›l›¤›, 26 May›s günü
“Karagümrük çetesi”nin elebafl› Nuri Ergin ve kardefli
Vedat Ergin hakk›nda, Özdemir Sabanc› suikast› san›¤›
itirafç› Mustafa Duyar’› öldürdükleri iddias›yla ölüm
cezas› istemiyle dava açt›.

‹ddianamede, cinayet silah›n›n, olay›n meydana
geldi¤i Afyon Cezaevi’nin 2. Müdürü Necmettin
Atefl’ten al›nd›¤›, Ergin’in öldürme talimat›n›, “Mustafa
Duyar’a selam›m› söyleyin” diyerek verdi¤i belirtildi.
Selçuk Parsadan’a yönelik sald›r›n›n ise “d›flar›ya
dilekçeler göndererek birçok kifliyi ma¤dur etti¤i”
gerekçesiyle düzenlendi¤i kaydedildi.

Karagümrük çetesinin “halk aras›nda korku ve panik
yaratarak, adam öldürme, çek senet tahsilat› ve haraç
alma eylemlerini gerçeklefltirdi¤i’’ belirtilen
iddianamede, Nuri Ergin ve adamlar› hakk›nda,
TCY’nin “taammüden adam öldürme” suçunu
düzenleyen 450 / 4. maddesi uyar›nca ölüm cezas›
talep edildi. Necmettin Atefl’in de “Çeteye yard›m” ve
“Ateflli Silahlar Kanunu’na muhalefetten” befl y›la
kadar hapse mahkûm edilmesi istendi.

Davan›n 4 A¤ustos günü Ankara DGM’de yap›lan
duruflmas›nda, Afyon Cezaevi eski 2. Müdürü
Necmettin Atefl tahliye edildi.

Serpil Polat

Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesini protesto
etmek için 17 fiubat günü Sakarya Cezaevi’nde
kendini yakan Serpil Polat adl› tutuklu öldü. 

Yakup Yaflar Güven

Yeralt› dünyas›n›n ünlü adlar›ndan Mehmet Nabi
‹nciler’i 6 Aral›k 1993 tarihinde öldürdü¤ü
gerekçesiyle hapis cezas›na mahkum edilen Yakup
Yaflar Güven, 18 fiubat günü Çank›r› E Tipi
Cezaevi’nde öldürüldü. 
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Güven’i Mehmet Nabi ‹nciler’in adam› olan ve adam
öldürmekten tutuklu ‹brahim Kara’n›n öldürdü¤ü
bildirildi. Edinilen bilgilere göre, 18 fiubat günü saat
13.30 s›ralar›nda, ‹nciler’i öldürmekten tutuklu Yakup
Yaflar Güven’in bulundu¤u ko¤ufla giren Kara ile
Güven aras›nda belirlenemeyen bir nedenle tart›flma
ç›kt›. Tart›flma s›ras›nda, Kara, Güven’e tabanca çekti.
‹ki tutuklu aras›nda ç›kan bo¤uflmada, Kara sol
omuzundan vuruldu. Kara, ayn› silahla Güven’e atefl
etti. Kurflunlardan biri bafl›na, biri gö¤süne isabet eden
Güven, olay yerinde öldü.

Hüseyin Altuntafl

Ankara Numune Hastanesi’nde tedavi gören Hüseyin
Altuntafl (70) adl› hükümlü 13 Mart günü öldü.
Dönemin ‹HD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül, 70 gün
hapis cezas› bulunan Altuntafl’›n Osmanc›k (Çorum)
Kapal› Cezaevi’nden rahats›zl›¤› nedeniyle Numune
Hastanesi’ne getirildi¤ini ve tedavisinin, aya¤›ndan
yata¤a kelepçelenerek yap›ld›¤›n› bildirdi. Altuntafl’›n
bafl›nda iki jandarman›n bekledi¤ini de kaydeden
Öndül, Altuntafl’›n k›z›n›n 8 Mart günü ‹HD’ye
baflvurarak yard›m istedi¤ini bildirdi. Hüseyin
Altuntafl’›n cezas›n›n 35 gün sonra bitece¤i ö¤renildi.

Ferhat Çanc›

Çanakkale’de, cinayet san›¤› Ferhat Çanc› (40) 21
Mart günü cezaevinde flifllenerek öldürüldü. E tipi
cezaevinde, 15 tutuklu, 21 Mart sabah› Çanc›’n›n
tutuldu¤u müflahade bölümünü bast›. Gardiyanlar›
etkisiz hale getiren grup, bir hafta önce
uyuflturucudan sab›kal› Zeynel Yamaner’i öldüren
Çanc›’y› 16 yerinden fliflledi. Sald›rgan grubun
liderli¤ini, Yamaner’in kay›nbirederi Gürkan
Aslano¤lu’nun yapt›¤› iddia edildi.

Murat Kelefl

H›rs›zl›k suçundan ‹zmir Buca Cezaevi’nde tutuklu
bulunan Murat Kelefl (16) 23 Mart günü öldü. Murat
Kelefl’in tutuldu¤u çocuk ko¤uflunda a¤›r bir biçimde
dövüldükten sonra kald›r›ld›¤› hastanede öldü¤ü
bildirildi. Kelefl’in yak›nlar›, gardiyanlar›n çocuklar›na
tecavüz etmek istediklerini, direndi¤i için
dövüldü¤ünü belirterek, Savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundular. Kelefl’in ölümünden bir hafta önce
yap›lan duruflmada, polislerin ifadesini iflkence ile
ald›klar›n› söyledi¤i belirtildi. Kelefl’in ölümü nedeni
ile aç›lan soruflturma kapsam›nda 10 tutuklu hakk›nda
bu dava ile ilgili olarak da tutuklama karar› verildi.

Çetin Günefl

Çetin Günefl (28) adl› hükümlü 27 Mart günü Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’nde öldü. Gaziantep
Cezaevi’nden 9 Mart günü koma halinde Ankara
Numune Hastanesi’ne getirilen Çetin Günefl’in, 24
Mart günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne
götürüldü¤ü ve 27 Mart günü de öldü¤ü bildirildi.
Hedef dergisi yazarlar›ndan Çetin Günefl, PKK lideri
Abdullah Öcalan’›n Türkiye getirilmesinin ard›ndan

bafllayan açl›k grevine kat›l›yordu. 1989 y›l›nda
cezaevine giren Çetin Günefl, 1996 y›l›nda 12 kiflinin
ölümüyle sonuçlanan ölüm orucuna kat›lm›fl ve
“dilate cardiomyopathie” hastal›¤›na yakalanm›flt›.
Hastal›k nedeniyle Günefl’in, akci¤er ve karaci¤erinde
su topland›¤›, kilo kayb› ile birlikte sürekli uyku hali
ve kan tükürme gibi bulgular›n görüldü¤ü ö¤renildi.
1997 y›l›nda serbest b›rak›lan Günefl, Alternatif
dergisine yazd›¤› “Türkiye Devriminde Militan
Kiflili¤in Rolü ve Özellikleri” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle
“bölücülük” yapt›¤› iddias›yla ‹stanbul DGM
taraf›ndan 1 y›l 4 ay hapis cezas›na mahkum edilmifl,
Yarg›tay’›n cezay› onaylamas›ndan sonra 5 Temmuz
1998 tarihinde tutuklanm›flt›. 

U¤ur Hulagü Gürdo¤an

‹stanbul Ümraniye Cezaevi’nde bulunan U¤ur Hulagü
Gürdo¤an adl› siyasi tutuklu, 20 Nisan günü
kald›r›ld›¤› Bayrampafla Hastanesi’nde öldü. “Türkiye
‹htilalci Komünistler Birli¤i (T‹KB) üyesi oldu¤u”
iddias›yla ‹stanbul DGM’de yarg›lanan Gürdo¤an
sa¤l›k durumu kötüleflti¤i için 20 Nisan günü saat
01.00 s›ralar›nda kald›r›ld›¤› Bayrampafla
Hastanesi’nde saat 04.30 s›ralar›nda öldü. Cezaevi
yetkilileri, Gürdo¤an’›n “gribal enfeksiyona ba¤l›
solunum yetmezli¤i” nedeniyle öldü¤ünü ileri
sürdüler. Gürdo¤an, yaklafl›k 3 y›ld›r tutuklu
bulunuyordu.

Oktay Y›ld›r›m

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde Oktay Y›ld›r›m adl›
siyasi hükümlü 19 May›s günü öldürüldü. Yetkililer,
DHKP-C üyesi oldu¤u iddias›yla 12 y›l 6 ay hapis
cezas›na mahkum oldu¤u belirtilen Oktay Y›ld›r›m’›n
“itirafç› olmaya haz›rland›¤›” için örgüt üyelerince
öldürüldü¤ünü iddia ettiler.

Y›ld›r›m’›n “1998 y›l›nda bir firar giriflimi ve tünel
faaliyetini ihbar etti¤i, ziyarete gelen tutuklu
yak›nlar›n› as›ls›z ihbarlarla gözalt›na ald›rd›¤› ve
bozgunculuk yapt›¤›” gerekçesiyle öldürüldü¤ü
belirtildi. 

Turan Ünal

Çank›r› Cezaevi’nde Turan Ünal adl› hükümlü 4
Temmuz gecesi ayn› davan›n san›klar› taraf›ndan
“örgüte ihanet etti¤i” gerekçesiyle bo¤ularak
öldürüldü. DHKP-C davas›ndan yarg›lanan Turan
Ünal 15 y›l 2 ay hapis cezas›na mahkum olmufltu.

Mehmet Fakir

‹stanbul Metris Cezaevi’nde bulunan Mehmet Fakir
adl› adli tutuklu 11 Temmuz günü öldü. Yarg›land›¤›
yaralama davas›nda hakk›nda tahliye karar› verildi¤i
ö¤renilen Fakir’in, banyoda düfltü¤ü ve boynunun
k›r›ld›¤› ileri sürüldü. Adli T›p Kurumu taraf›ndan
haz›rlanan otopsi raporunda, Fakir’in boyun
travmas›na ba¤l› beyin kanamas› sonucu öldü¤ü
bildirildi.
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Eflref Özkaya

Tokat Zile Cezaevi’nden böbreklerindeki rahats›zl›k
için Ankara Numune Hastanesi’ne getirilen Eflref
Özkaya adl› siyasi tutuklu 13 Temmuz günü öldü.
Özkaya’n›n daha önce de böbreklerinden rahats›z
oldu¤u, iflkence sonucu ve cezaevi koflullar› nedeniyle
bu rahats›zl›¤›n›n artmas› nedeniyle Numune
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤› bildirildi. Özkaya’n›n “PKK
militanlar›na yard›m etti¤i” iddias›yla 21 Ekim 1998
tarihinde tutukland›¤› ö¤renildi.

Mehmet Y›ld›z

Mersin E Tipi Kapal› Cezaevi’nde bulunan Mehmet
Y›ld›z adl› adli hükümlü 21 Temmuz günü kendini
asarak intihar etti. Mehmet Y›ld›z’›n 1998 y›l›nda da
intihar girifliminde bulundu¤u bildirildi.

Murat Yeflilgöz

Amasya Cezaevi’nde Murat Yeflilgöz adl› hükümlü 8
A¤ustos günü PKK lideri Abdullah Öcalan’a destek ve
cezaevindeki bask›lar› protesto etmek amac›yla
vücuduna kolonya dökerek kendini yakt›. Amasya
Devlet Hastenesi’ne kald›r›lan ancak yan›k ünitesi
olmad›¤› için Samsun Devlet Hastanesi’ne oradan da
Ankara Numune Hastanesi’ne sevkedilen Yeflilgöz, 12
A¤ustos günü öldü. Cezaevindeki tutuklular yapt›klar›
aç›klamada, Yeflilgöz’ün yan›klar›n›n ölümüne neden
olacak kadar ciddi olmad›¤›n› belirtilerek, ölüm
nedeninin araflt›r›lmas›n› istediler. Mardin’in Ömerli
ilçesinde Toygülü köyünde topra¤a verilmek istenen
ancak köyün boflalt›lmas› nedeniyle Tarsus’a
götürülen Yeflilgöz’ün cenazesi askerlerin izin
vermemesi üzerine Adana’da topra¤a verildi.

Mehmet Canpolat

Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Mehmet Canpolat
adl› tutuklu 9 A¤ustos günü geçirdi¤i kalp krizi sonras›
öldü. May›s ay›nda Almanya’dan Türkiye’ye girifl
yaparken arabas›n›n bagaj›nda bomba bulundurdu¤u
iddias›yla gözalt›na al›nan ve daha sonra PKK’ye üye
oldu¤u gerekçesiyle tutuklanan ve gözalt›nda iflkence
gören Canpolat’›n daha önce bir kez kalp, iki kez de
mide ameliyat› geçirdi¤i ve cezaevinde tedavisinin
sürdürülmedi¤i bildirildi. “PKK üyesi oldu¤u”
iddias›yla hakk›nda aç›lan davan›n 9 Temmuz günü
‹stanbul 1 No’lu DGM’de yap›lan ilk duruflmas›na da
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamayan Canpolat’›n ayn›
cezaevinde bulunan befl ayl›k hamile efli Filiz Çevik
de gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle 27 Temmuz
günü ölü do¤um yapm›flt›.

Selim Düzgün, Mustafa Y›ld›z

“Düfl ve Yaflam” adl› fliir kitab› nedeniyle verilen hapis
cezas› uyar›nca 12 Mart günü cezaevine giren flair
Y›lmaz Odabafl›, 4454 say›l› “Bas›n Yoluyla ‹fllenen
Suçlara ‹liflkin Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair
Kanun” uyar›nca 8 Eylül günü Saray Cezaevi’nden
serbest b›rak›ld›. Odabafl›, cezaevinden ç›kt›ktan

sonra yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Bursa E Tipi
Cezaevi’nde iki mahkumun öldü¤ünü bildirdi.
Odabafl›, ayn› ko¤uflta kald›¤› Mustafa Y›ld›z’›n kötü
koflullar nedeniyle öldü¤ünü, Selim Düzgün’ün ise
gardiyanlar taraf›ndan öldürüldü¤ünü söyledi.

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise,
Düzgün’in cezaevi kurallar›na ayk›r› olarak
mahkumlara çamafl›r, havlu gibi eflyalar satt›¤›n›n 4
Temmuz günü yap›lan kontrol s›ras›nda anlafl›lmas›
üzerine tedbir olarak müflahede bölümüne götürülmek
üzere ko¤uflundan al›nd›¤›; ancak müflahade bölümü
merdivenlerinin üçüncü basama¤›nda ani bir refleksle
bafl›n› duvara vurdu¤u, dengesini kaybederek s›rtüstü
yere düflmesi sonucu bafl›ndan yaraland›¤› öne
sürüldü. Aç›klamada, Düzgün’e yap›lan otopsi
sonucunda duvara çarpma ve s›rtüstü düflme
sonucunda k›r›klar meydana geldi¤i t›bben kabul
edilebilir oldu¤una dair Adli T›p taraf›ndan rapor
al›nd›¤› belirtildi. 

Ceza ve Tevkifevleri Müdürü Ali Suat Ertosun, daha
sonra 24 Eylül günü yapt›¤› aç›klamada da,
Düzgün’ün, 6 basamakl› bir merdivende kafas›n›n iki
yerde k›r›lmas›na yol açan düflmenin nas›l yafland›¤›
konusuna aç›kl›k getiremedi ancak aç›lan soruflturma
sonucu ölümden sorumlu baflgardiyan Galip Meden
ile Hulusi Öz adl› gardiyana “uyar›” cezas› verildi¤ini
belirtti.

Ertosun, Odabafl›’n›n aç›klamalar› ile cezaevinde
yaflam›n› yitirdi¤i ortaya ç›kan Mustafa Y›ld›z ile ilgili
olarak ise “Mustafa Y›ld›z’›n 9 Haziran günü
rahats›zlanmas› üzerine hastaneye kald›r›ld›¤›n› ve 16
Haziran’da öldü¤ünü” aktard›. Y›ld›z’›n beyin
enfarktüsüne ba¤l› geliflen beyin ödemi, dolafl›m ve
solunum yetmezli¤i sonucu öldü¤ünün belirlendi¤ini
söyleyen Ertosun, “1999/23382 haz›rl›k say›l›
soruflturma sonucunda olayda baflkalar›n›n kusuru ve
ihmalinin bulunmad›¤› anlafl›lm›flt›r” dedi.

Ecevit Sütçü

9 Eylül günü Bayrampafla Cezaevi’nde uyuflturucu
ticareti suçundan tutuklu bulunan Ecevit Sütçü adl›
adli mahkumun cesedi bulundu. Sütçü’nün “polisle
iflbirli¤i yapt›¤›” için iki tutuklu taraf›ndan öldürüldü¤ü
ö¤renildi

Ferdi Heybet, Hasan Taflk›n, Bilal Coflkun, Murat
Özlü, Eser Yalç›n Özflahin, Hüseyin Çal›flkan, Kemal
Ali Gürsel

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde iki mafya grubu
aras›nda 20 Eylül günü ç›kan silahl› çat›flma
sonucunda 7 kifli öldü, 3 kifli de yaraland›. Edinilen
bilgiye göre, “MHP itirafç›s›, yeralt› dünyas›n›n önemli
adlar›ndan” Tevfik Nurullah A¤ansoy’un öldürülmesi
olay›na kat›ld›¤› gerekçesiyle tutuklu bulunan Kemal
Ali Gürsel, saat 14.30 s›ralar›nda görüfl kabinlerinin
bulundu¤u alanda silahla yaraland›. Alaattin
Çak›c›’n›n ye¤eni Kemal Ali Gürsel’i Hakan Çillio¤lu
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adl› mafya babas›n›n adamlar›n›n vurdu¤u ö¤renildi.
Bunun üzerinde cezaevinde iki grup aras›nda silah,
b›çak ve sopalar›n kullan›ld›¤› çat›flma ç›kt›. Saat
19.30’a kadar süren olayda Ferdi Heybet, Hasan
Taflk›n, Bilal Coflkun, Murat Özlü, Eser Yalç›n
Özflahin ve Hüseyin Çal›flkan adl› tutuklular öldü.
Kemal Ali Gürsel de kald›r›ld›¤› hastanede öldü.
Olaylarda, Hakan Çillio¤lu, Hüseyin Temiz ve Ali
R›za Sakarya yaraland›. Çat›flman›n ard›ndan rehin
al›nan 15 gardiyan jandarma ekiplerinin düzenledi¤i
operasyonla kurtar›ld›. Her iki taraf›n yak›nlar›
yapt›klar› aç›klamalarda, aralar›nda cezaevinin
hakimiyeti nedeniyle anlaflmazl›k bulunan Çillio¤lu ve
Gürsel’in bir süre önce ayn› ko¤ufla verildi¤ini, bu
nedenle olaydan cezaevi yönetiminin sorumlu
oldu¤unu ileri sürdüler.

‹stanbul Bayrampafla Cezaevi’nde 20 Eylül günü iki
mafya grubu aras›nda ç›kan silahl› çat›flmada 7 kiflinin
ölümü nedeniyle aralar›nda mafya lideri Hakan
Çillio¤lu ile cezaevi 2. müdürleri Müslüm Teke ve
Recep fiensoy’un da bulundu¤u 33 kifli hakk›nda
aç›lan davaya 23 Kas›m günü devam edildi. Eyüp 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, “suç
DGM’nin görev alan›nda oldu¤u” için görevsizlik
karar› verildi.

Abdülkadir Y›lmaz

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde bulunan Abdülkadir
Y›lmaz adl› tutuklunun 25 Eylül günü öldü¤ü
ö¤renildi. Tutuklular taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
cezaevi revirinde ciddi bir donan›m olmad›¤›,
Abdülkadir Y›lmaz’›n da kald›r›ld›¤› hastanede, yeterli
tedaviyi görmedi¤i için öldü¤ü bildirildi. Aç›klamada,
‹hsan Biç, Nezir Özdemir, Selahattin Humartafl, Kadri
Gökdere, Abdullah Azizo¤lu, Fettah Karatafl,
Muhyettin Sevinç ve Bahri Da¤ adl› mahkumlar›n
hasta olduklar› halde tedavi edilmedikleri bildirildi. 

‹hsan Biç

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde bulunan ‹hsan Biç adl›
mahkum, 9 Ekim günü öldü. Siroz hastas› olan ‹hsan
Biç’in durumunun a¤›rlaflmas› üzerine 28 Eylül günü
hastaneye götürüldü¤ü ancak, doktorlar›n yap›lacak
bir fley kalmad›¤›n› söylemesi üzerine cezaevine
gönderildi¤i ö¤renildi. Biç’in 1993 y›l›nda
Diyarbak›r’›n Bismil ilçesine ba¤l› Yukar› Har›n
köyünde gözalt›na al›nd›¤› ve ard›ndan “PKK üyeli¤i”
iddias›yla tutukland›¤› ö¤renildi. 

‹hsan Biç’in avukatlar›, 11 Ekim günü, Biç’in
hastal›¤›n›n ilerlemesine ra¤men tahliye taleplerinin
kabul edilmemesinden hareketle, “Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin ‘Adil yarg›lama hakk›’ ve
‘Yarg›lanan bir kiflinin davas›n›n makul bir zaman
içinde bitirilmesini’ öngören 5 ve 6. maddelerinin
ihlal edildi¤i” gerekçesiyle A‹HM’e baflvurdular. 

XX

17 Kas›m günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde
kimli¤i belirlenemeyen ‹ran uyruklu bir kifli intihar

etti. 15 Kas›m günü “h›rs›zl›k” iddias›yla tutuklanan
‹ran uyruklu bu kiflinin üzerinde pasaport ya da baflka
bir belge bulunmad›¤› için ad›n›n belirlenemedi¤i
ö¤renildi. 

Cemal Uçar

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 24 Kas›m günü
Hizbullah militan› oldu¤u iddia edilen Cemal Uçar
adl› kiflinin hücresinde kendini asarak intihar etti¤i
bildirildi. Cemal Uçar hakk›nda “Anayasal düzeni
bozdu¤u” iddias›yla aç›lan dava da düfltü. 

Yavuz Güzel

PKK lideri Abdullah Öcalan’a verilen ölüm cezas›n›
protesto amac›yla 30 Kas›m günü Bart›n Cezaevi’nde
kendisini yakan Yavuz Güzel adl› mahkum, ‹stanbul
Haydarpafla Numune Hastanesi’nde öldü.
Cezaevindeki tutuklular taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, vücudu yüzde 60 oran›nda yanan
Güzel’in hastanedeki ilgisizlik nedeniyle öldü¤ü
belirtildi. Müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lan Yavuz
Güzel’in 6 y›ld›r cezaevinde bulundu¤u bildirildi.

Mehmet Nuri Adl›¤

Diyarbak›r T›p Fakültesi Araflt›rma Hastanesi’nde
ameliyat edilen PKK davas›ndan hükümlü Mehmet
Nuri Adl›¤, 2 Aral›k günü yo¤un bak›m servisinde
öldü. 12 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum olan
Adl›¤’›n kalp hastal›¤› nedeniyle ekim ay› ortalar›nda
Batman Cezaevi’nden hastaneye kald›r›ld›¤›, 1 Aral›k
günü de ameliyat edildi¤i bildirildi. Adl›¤, 11 saat
süren ameliyat›n ard›ndan 2 Aral›k günü saat 08.00
s›ralar›nda yo¤un bak›m servisinde öldü. 

Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan verilen
defin ruhsat›nda Adl›¤’›n kalp krizi sonucu öldü¤ü
belirtildi. Adl›¤’›n kardefli Tekin Adl›¤ ise a¤abeyinin
gözalt›nda gördü¤ü iflkence nedeniyle öldü¤ünü
söyledi. A¤abeyinin 1992 y›l›nda gözalt›na al›nd›¤›n›
belirten Adl›¤, “33 gün boyunca gözalt›nda kald›. Bu
süre içinde iflkencenin her türlüsünü gördü. Daha
sonra tutukland›. Cezaevinde 4 y›l kald›ktan sonra
tahliye edildi. Ancak 1997 y›l›n›n flubat ay›nda tekrar
gözalt›na al›nd›. Bu kez de 9 gün boyunca Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence gördü. Önceki davadan 12 y›l
6 ay ceza ald›¤› ortaya ç›k›nca tekrar tutukland›.”
dedi. Tekin Adl›¤, a¤abeyinin rahats›zlan›nca birçok
kez cezaevi yönetimine baflvurmas›na karfl›n, tedavisi
için bir giriflimde bulunulmad›¤›n›, durumunun
a¤›rlaflmas› üzerine ekim ay›nda hastaneye
kald›r›ld›¤›n› söyledi. Tekin Adl›¤, a¤abeyinin
hastanede bulundu¤u süre içinde ilaçlar› da
kendilerinin ald›¤›n› kaydetti.

Mustafa Uyumaz

Samsun Kapal› Cezaevi ve Müflahade Merkezi’nde
bulunan Mustafa Uyumaz (51) adl› hükümlü 19 Aral›k
gecesi öldü. Kasten adam öldürmek suçundan ömür
boyu hapis cezas›na mahkum olan Mustafa
Uyumaz’›n, gece rahats›zland›¤› ve hastaneye
kald›r›l›rken öldü¤ü bildirildi.
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Necmi Akgün

Ayd›n E Tipi Cezaevi’nde bulunan Necmi Akgün (61)
adl› siyasi hükümlü, 24 Aral›k günü öldü. Durumunun
kötüleflmesi üzerine Necmi Akgün’ün gündüz
saatlerinde Ayd›n Devlet Hastanesi’ne götürüldü¤ü
ancak sadece serum tak›larak yeniden cezaevine
gönderildi¤i bildirildi. Cezaevindeki mahkumlar
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, durumu yeniden
kötüleflen Akgün’ün, “jandarmalar›n kötü muamelesi”
nedeniyle yeniden hastaneye kald›r›lmay› kabul
etmedi¤i bildirildi. Akgün’ün avukat› Türkan Aslan, 9
y›ld›r cezaevinde bulunan Necmi Akgün’ün, Ceza
Muhakemeleri Usulü Yasas›’n›n 399. maddesi
uyar›nca serbest b›rak›lmas› amac›yla 12 Ekim günü
Ayd›n Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurduklar›n› ancak
bir yan›t alamad›klar›n› vurgulad›. Aslan, Akgün’ün
serbest b›rak›lmas› için gereken raporun ‹zmir
Yeflilyurt Devlet Hastanesi’nde heyet taraf›ndan
yap›lacak muayeneden sonra verilebilece¤ini
belirterek, “Ancak, hastanede görevli Dr. Ercan
Har›kc›, Akgün’ün heyete girmesini özellikle
geciktirmifltir.” dedi. Aslan, Dr. Har›kc› hakk›nda suç
duyurusunda bulunacaklar›n› söyledi. Necmi Akgün’e
A¤ustos ay›nda Yeflilyurt Devlet Hastanesi taraf›ndan
“kanser hastal›¤›n›n tedavi edilemeyecek boyutta
oldu¤u” yolunda rapor verilmiflti. 12 Ekim günü
savc›l›¤a yap›lan baflvurunun ard›ndan hastaneye
kald›r›lan Akgün’e, bundan sonra sadece ac›s›n›
dindirmek amac›yla tedavi uygulanabilece¤i
bildirilmiflti.

Sinan Er

Sinan Er adl› tutukluyu 6 Mart 1993 tarihinde
Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde iflkence yaparak
öldüren 9 itirafç› hakk›nda ölüm cezas› istemiyle
aç›lan dava 7 May›s günü Diyarbak›r DGM’de
sonuçland›. Davada, Mustafa Günefl, Halit Aslan ve
Kas›m Çatak adl› itirafç›lar 8 y›l 4’er ay hapis cezas›na
mahkum edildi. Ahmet Tosun, Ramazan Soylu, Aslan
Asal, Yüksel Önen, Mahmut Estafl ve Ahmet Aslan adl›
itirafç›lar ise beraat etti. 

c) Cezaevlerinde Sa¤l›k Uygulamalar›

1999 y›l›nda cezaevlerinde sa¤l›k uygulamalar›ndaki
olumsuzluklar daha da artt›. Y›l içinde yap›lan açl›k
grevleri nedeniyle hastalanan birçok tutuklu ve
hükümlü tedavi edilmedi.

Cezaevi idareleri bu dönemde de cezaevi doktorlar›
üzerindeki bask›lar›n› sürdürdü. Hasta tutuklu ve
hükümlülerin tedavileri ödenek yoklu¤u gerekçesi ya
da cezaevi idaresinin keyfi tutumu nedeni ile
engellendi. Güvenlik kuvvetlerinin doktorlar›n
muayenesi s›ras›nda odada kalmakta ›srar etmeleri,
tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak muayene ya
da tedavi edilmek istenmeleri bu dönemde de sürdü.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun
da 13 Eylül günü Cumhuriyet Savc›l›klar›na
gönderdi¤i yaz› ile hasta tutuklu ve hükümlülerin

tedavilerindeki aksakl›klar› kabul etti. Baz› cezaevi
müdürlüklerinin, hükümlü ve tutuklular›n hasta takip
kartlar› ile hasta arfliv dosyalar›n› sevkedildikleri
cezaevlerine göndermediklerine dikkat çeken Ertosun,
“Gerçekte hasta olan ve tedavisi gereken birçok
mahkumun dosyalar›n›n gönderilmedi¤i ve ayn›
rahats›zl›klar nedeniyle yeniden muayene olmak ve
tetkik yapmak zorunda kald›klar› ve tedavilerinin
aksad›¤› anlafl›lm›flt›r” dedi.

1999 y›l› itibar›yla cezaevlerinde tedavisi yap›lmayan
siyasi tutuklu ve hükümlülerden baz›lar›n›n isimleri
flöyle: 

Ali Ekber Akkaya, Ali Yalç›n, Muharrem Gündüz,
Nursel Demirdö¤en, Mehmet Güvel, Ünal Y›lmaz,
Dinçer Açar, Gülderen Baran, ‹kram Narin, Mehmet
Ali Çelebi, Cafer Cangöz, Celal Turpçu, Murat Güleç,
Veysel Akp›nar, Oktay Karatafl, Cemil Tiryaki, Binali
Sar›elmas, Cuma fiat, Fesih Karatafl, Fahrettin Altun,
Gülser Tuzcu, Habibe Çiftçi, Hüseyin K›raç, Mürflehit
Durna, Hayrettin Toktafl, Leyla Akbafl, Leyla Büyükda¤
Bütüner, Musa Gündo¤du, Münevver Köz, Nuray
Ekingen, Nurettin Bahtiyaro¤lu, Nusret K›l›ç, Sadrettin
Ayd›nl›k, fiengül Mert, fiaban Tonta, Yaflat Hak Aslan,
Selma Batmaz ; K›rklareli Cezaevi’nde Ahmet Ep; Veli
K›l›ç, Zeynep Bektafl ve Ak›n Durmaz ; Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’nde Filiz Gülkokuer, Mehmet
Özgen (2 baca¤› yok), Zübeyde Güvefl, Nevzat
Özgen, Memduh K›l›ç, Reflit Koymaz, Cemal Çaçan,
Veysi Çelikten, Kenan Alt›n, Önder Sezgin (2 gözü
yok), Veysel Kurt (1 gözü yok); Semire Direk ; Midyat
Özel Tip Cezaevi’nde Hacer Halil Yusuf ve Saadet
Kuran.

‹HD Cezaevleri ‹zleme Komisyonu’nun raporuna
göre, 34 cezaevinde yap›lan inceleme sonucunda
rahats›zl›klar da flöyle s›raland›: 

‘‘226 kiflide mide flikâyetleri, 142 kiflide üst solunum
yolu enfeksiyonu, 104 kiflide travma, 89 kiflide anemi,
35 kiflide tansiyon, 123 kiflide bel f›t›¤›-bel a¤r›s›, 78
kiflide romatizma, 52 kiflide kas-eklem rahats›zl›¤›, 67
kiflide kalp hastal›¤›, 107 kiflide üriner sistem
enfeksiyonu, 92 kiflide görme bozuklu¤u, 45 kiflide
iflitme yetersizli¤i, 57 kiflide sinüzit-solunum sorunu,
36 kiflide kronik faranjit-tansilit, 59 kiflide migren, 22
kiflide korsakoff, 61 kiflide TBC, 7 kiflide yan›k, 5
kiflide boyun a¤r›s›, 3 kiflide diyabet, 19 kiflide cilt
sorunlar›, 18 kiflide kad›n hastal›klar›, 13 kiflide f›t›k,
12 kiflide alerji, 52 kiflide difl hastal›klar›, 57 kiflide
hepatit-B, 10 kiflide karaci¤er yetmezli¤i, 35 kiflide
ba¤›rsak problemi, 29 kiflide psikolojik sorun, 9 kiflide
tiroid problemi, 25 kiflide felç, 25 kiflide organ kayb›,
10 kiflide kanser ve 16 kiflide de epilepsi.’’ 

Tedavisi Engellenen Tutuklu ve Hükümlüler

Murat Kaya

18 Ekim 1998 tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan’a
yönelik suikast giriflimini protesto amac›yla kendini
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yakan Murat Kaya’n›n 1999 y›l› içinde de tedavisi
yap›lmad›. (Bkz. T‹HV 1998 Y›l› Raporu)

Kaya’n›n avukat› fiafak Y›ld›z, may›s ay› sonlar›nda
yapt›¤› aç›klamada, müvekkili Murat Kaya’n›n hayati
tehlikesinin devam etti¤ini, deri çekilmesi nedeniyle
gözlerinin kapanaca¤›n› ve kör olma ihtimalinin
yüksek oldu¤unu bildirdi. Y›ld›z, hem Ankara’da hem
de ‹stanbul’da Kaya’n›n tedavisinin bilinçli olarak
yap›lmad›¤›n› savundu. Kaya’n›n, haziran ay›nda
sevkedildi¤i Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde de tedavi
edilmedi¤i bildirildi. Murat Kaya’n›n annesi B›nevfl
Kaya, hastaneye gitti¤inde o¤luyla görüflmesine
askerler taraf›ndan izin verilmedi¤ini söyledi. Kaya.
doktorlar›n kendisine, “O¤lunun durumu çok acil
de¤il. Onu yat›racak yerimiz yok” dedi¤ini aktard›.

Leyla Büyükda¤ Bütüner

‹flkence nedeniyle bir gözünün retinas› y›rt›lan ve
Gebze Özel Tip Cezaevi’nde bulunan Leyla Büyükda¤
Bütüner adl› hükümlü, Adli T›p Kurumu’na sevki için
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan talimat verilmesine
ra¤men, cezaevi d›fl güvenli¤inden sorumlu
jandarman›n engellemesi nedeniyle tedavi edilemedi. 

Bütüner’in cezas›n›n ertelenmesi için Adli T›p
Kurumu’na yap›lan baflvuru, 17 Eylül 1998  tarihinde
reddedilmiflti. Raporda, Leyla Büyükda¤ Bütüner’in
hastal›¤›n›n tedavisinin cezaevinde yap›labilece¤i ileri
sürülmüfltü. Bütüner, gözlerinde kanama olmas›
halinde birkaç saat içinde müdahale edilmedi¤i
takdirde gözlerini kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›ya
bulunuyor. 

Bütüner’in cezas›n›n ertelenmesi için kardefli Yusuf
Büyükda¤ ve Körler Federasyonu Baflkan› Avukat
Turan ‹çli 20 Mart günü Adalet Bakanl›¤› ile
Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›’na
baflvurdular. Baflvuruda boyun f›t›¤› rahats›zl›¤› da
olan Bütüner’in tedavisinin yap›lmamas› halinde kör
olaca¤› vurguland›. 

Bütüner, Adalet Bakanl›¤›’n›n Adli T›p Kurumu ve
çeflitli hastanelerden verilen raporlar› incelemesi
sonras›nda, tedavisinin yap›lmas› için Gebze
Cezaevi’nden Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’ne
19 Temmuz günü sevkedildi.

“Örgüt üyeli¤i” iddias›yla 12.5 y›l hüküm giyen
Bütüner’inYarg›tay taraf›ndan onanan cezas›n›n
A‹HM’deki davas› ise 1999 y›l› içinde devam etti.

Filiz Gülkokuer

‹HD Ankara fiube Baflkan› Lütfi Demirkap›, 14 Nisan
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’nde yatmakta bulunan Filiz Gülkokuer’in
Akdeniz Anemisi hastal›¤›n›n tedavisi için gerekli olan
cihaz›n insan haklar› kurulufllar› taraf›ndan
sa¤lanmas›na ra¤men, cihaz›n cezaevi idaresi
taraf›ndan verilmedi¤ini bildirdi. Gülkokuer’in cezaevi

idaresi taraf›ndan ölüme terkedildi¤ini ifade eden
Demirkap›, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)
taraf›ndan temin edilen cihaz›n derhal kendisine
verilmesini istedi.

Demirkap› 22 Ekim günü yapt›¤› aç›klamada da,
Gülkokuer’in temmuz ay› ortalar›nda cezaevinde a¤›r
bir biçimde dövüldü¤ünü bildirdi.

Ifl›l Taybafl

Gebze Özel Tip Cezaevi’nde bulunan Ifl›l Taybafl adl›
siyasi hükümlünün kalp krizi geçirdi¤i halde gerekli
tedaviyi görmedi¤i bildirildi. Cezaevindeki mahkumlar
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Dev-Sol davas›ndan
12 y›l 6 ay hapis cezas› bulunan Ifl›l Taybafl’›n 9 Mart
günü kalp krizi geçirdi¤i, bürokratik engeller
nedeniyle 2 saat kadar ko¤uflta kald›¤›” belirtildi.
‹stanbul Kartal Devlet Hastanesi’ne götürülen Ifl›l
Taybafl’›n, “hastanede mahkum ko¤uflu olmad›¤›”
gerekçesiyle tedavi edilmeden cezaevine geri
gönderilmek istendi¤i ö¤renildi.

Han›m Baran

‹stanbul Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Han›m Baran
(42) adl› hükümlünün yumurtal›k kanseri hastal›¤›na
karfl›n tedavi edilmedi¤i bildirildi. “PKK’ye yard›m
etti¤i” iddias›yla 3 y›l 9 ay kesinleflmifl hapis cezas›
bulunan Han›m Baran’›n avukat› fiafak Y›ld›z, Han›m
Baran’›n ilk kez haziran ay› bafl›nda Çapa T›p
Fakültesi Kad›n Do¤um Servisi’ne kald›r›ld›¤›n› ve
burada yumurtal›k kanseri teflhisi konuldu¤unu
belirtti. Doktorlar›n, Han›m Baran’› midesinde su
topland›¤› için ameliyat edemeyeceklerini
bildirdiklerini ve en fazla 10 günlük ömrü kald›¤›n›
söylediklerini aktaran Avukat fiafak Y›ld›z, Han›m
Baran’›n geriye kalan 18 ayl›k cezas›n›n infaz›n›n
durdurulmas› gerekti¤ini söyledi.

Y›ld›z, 23 Haziran günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda da, Baran’›n
CMUK’nin 399. maddesi uyar›nca serbest b›rak›lmas›
için Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›na ve Adli T›p
Kurumuna baflvurdu¤unu bildirdi. fiafak Y›ld›z,
“Baflvurumuzun incelemeye al›n›p Han›m Baran’›n
tedavi edilmesi en az iki ay› almaktad›r. Yani bu
koflullarda Han›m Baran tahliye edilmeden yaflam›n›
yitirebilir. Bu nedenle bürokratik engellemelerin bir
önce ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir” dedi.

Bu arada Uluslararas› Af Örgütü de 24 Haziran günü
Baran için acil eylem ça¤r›s› yapt›. 

Baran, yakaland›¤› yumurtal›k kanseri hastal›¤›n›n
teflhisi için 2 Temmuz günü Üsküdar Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan Adli T›p Kurumu’na sevkedildi.
Burada bir saat kadar muayene edilen Han›m Baran
daha sonra cezaevine gönderildi. 

Üsküdar ‹nfaz Savc›l›¤›, temmuz ay› bafl›nda 14 ayd›r
cezaevinde olan Han›m Baran’›n cezas›n› bir y›l
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erteleyerek tahliyesine karar verdi. Baran, 5 Temmuz
gecesi Çapa T›p Fakültesi Hastanesi Kad›n Do¤um
Servisi’ne kald›r›ld›. Han›m Baran, 31 Aral›k günü
evinde öldü.

Fatma Buldu

Adana Kürkçüler Cezaevi’nde bulunan Fatma Buldu
(30) adl› mahkumun, yakaland›¤› kans›zl›k hastal›¤›na
karfl›n tedavi edilmedi¤i bildirildi. Avukat ‹smail
Kartal, 24 Temmuz günü yapt›¤› aç›klamada, Fatma
Buldu’nun 2 y›ld›r tutuklu oldu¤u iflkence ve cezaevi
koflullar› nedeniyle hastaland›¤›n›, bir süre önce
götürüldü¤ü Adana Devlet Hastanesi’nde de tedavi
edilmedi¤ini bildirdi. Buldu’nun annesi Cemile Buldu
da, “K›z›m kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layam›yor. Aras›ra
kollar›n› kullanam›yor, yürüyemiyor. Görüfle
arkadafllar›n›n yard›m›yla ç›kabiliyor.” dedi.

Bu arada Hayrettin Tan ile birlikte Adana DGM’de
“PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla yarg›lanan HADEP
Çi¤li (Adana) eski ‹lçe Baflkan› Fatma Buldu 17
A¤ustos günü yap›lan duruflmada, 3 y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum edildi.

Filiz Çevik

PKK üyesi oldu¤u iddias›yla yarg›lanan Filiz Çevik
adl› hamile tutuklu ölü do¤um yapt›. Filiz Çevik, 26
Temmuz günü hamileli¤inde sorun ç›kmas› üzerine
ring arac› ile Haydarpafla Numune Hastenesi’ne
kald›r›ld›. 27 Temmuz günü cezaevine gönderilen
Filiz Çevik 28 Temmuz günü tekrar hastaneye
getirildi. Hastanede doktor Nurettin Akan taraf›ndan
yap›lan ameliyat sonucu sezaryanla al›nan bebe¤in
kordon dolanmas› sonucu öldü¤ü bildirildi.
Gözalt›nda iflkence gördü¤ü belirtilen Filiz Çevik, 9
Temmuz günü ‹stanbul DGM’de yap›lan
duruflmas›nda cezaevi koflullar›n›n sa¤l›ks›z oldu¤unu
belirterek, do¤umunu cezaevi d›fl›nda
gerçeklefltirebilmek için tahliye talebinde bulunmufl,
ancak bu istemi reddedilmiflti.

Gülseren Özdemir

Ümraniye Cezaevi’nde ileri derecede tüberküloz
hastas› Gülseren Özdemir adl› tutuklunun tedavisinin
engellendi¤i bildirildi. 27 Temmuz günü a¤z›ndan kan
gelmesi üzerine Haydarpafla Numune Hastenesine
kald›r›lan Gülseren Özdemir’in tüberküloz teflhisi
konulmas›na ra¤men, hastane doktorlar› taraf›ndan
“yat›r›lmas›na gerek olmad›¤›” gerekçesiyle cezaevine
geri gönderildi¤i belirtildi. Cezaevinde durumu tekrar
a¤›rlaflan Gülseren Özdemir’in hastaneye sevkinin
yap›ld›¤›, ancak cezaevi idaresinin engellemesi
sonucu hastaneye gönderilmedi¤i bildirildi. 

Bu arada “PKK üyesi olduklar› ve 28 Kas›m 1997
tarihinde ‹stanbul Ümraniye’de ‹smail Akkoyun adl›
polisi öldürdükleri, Recep Aköner ve Arif Keçeli adl›
polisleri yaralad›klar›” gerekçesiyle Mehmet Çelik’le
birlikte Özdemir hakk›nda ölüm cezas› istemiyle
aç›lan davaya da 1999 y›l› içinde devam edildi. 

Sad›k Erdem

Tunceli’de 1999 y›l› bafllar›nda ç›kan bir çat›flmada
yaral› olarak yakalanan Sad›k Erdem adl› kiflinin 6
ayd›r Malatya Cezaevi’nde tek kiflilik hücrede
tutuldu¤u bildirildi. Sad›k Erdem’in annesi Sultan
Erdem, 6 A¤ustos günü ‹HD ‹zmir fiubesi’ne yapt›¤›
baflvuruda, o¤lunun diz kapa¤› ve omzunda dört
kurflun yaras› ve vücudunda k›r›klar oldu¤unu bildirdi.
Sultan Erdem, “Tunceli’de gördü¤ü iflkencelerin
ard›ndan Diyarbak›r’a götürülen o¤luma, burada da
41 gün boyunca iflkence yapt›lar. Daha sonra Ankara,
Mu¤la ve Malatya’da hastaneye götürüldü. Ancak her
seferinde tedavi edilmeden geri getirdiler.” dedi.
Sultan Erdem, o¤luna itirafç› olmas› için bask›
yap›ld›¤›n› da kaydetti.

Gülay Efendio¤lu

Malatya E Tipi Cezaevi’nde bulunan Gülay Efendio¤lu
adl› siyasi mahkum, 6 Eylül günü gardiyanlar
taraf›ndan dövülmesi sonucu k›smi felç geçirdi¤i
halde tedavi edilmedi¤ini aç›klad›. 6 Eylül günü
Malatya DGM’deki duruflmaya götürülmek üzere 10
arkadafl›yla birlikte ko¤ufltan ç›kar›ld›¤› s›rada
gardiyanlar taraf›ndan cop ve kalaslarla
dövüldüklerini belirterek flunlar› söyledi: “Bafl›mdan
ve boynumdan yaralanm›fl, bilincimi kaybetmifl ve
komaya girmifl bir halde Malatya Devlet Hastanesi’ne
kald›r›ld›m. Hastanede kendime geldi¤im k›sa
aral›klarda, tedavi edilmedi¤im gibi hastane
personelinin ‘neden bunu öldürmemifller’ gibi sözlü
sald›r›lar›na u¤rad›m. Sonunda bafl›ma birkaç dikifl
at›larak geri gönderildim. Hapishaneye geldi¤imde sa¤
baca¤›m› hissetmiyor, boynumu oynatam›yordum. Bu
halde olmama ra¤men, cezaevi doktoru Nail Umay,
uzaktan bakarak yapt›¤› muayenede hiçbir fleyimin
olmad›¤›n› söyleyerek beni ko¤ufla gönderdi.” dedi.
Efendio¤u, felç durumunun sürmesi üzerine yeniden
hastaneye gönderildi¤ini ancak tedavi görmedi¤ini
bildirdi. Efendio¤lu, hastaneye götürülüp getirilirken
felçli olmas›na karfl›n baca¤›ndan zincirlendi¤ini de
kaydetti.

Sabri Tafl

Diyarbak›r Cezaevi’de PKK davas›ndan 36 y›l hapis
cezas›na mahkum edilen Sabri Tafl’›n tedavi
edilmedi¤i bildirildi. Sabri Tafl’›n efli Zeynep Tafl, ekim
ay› sonlar›nda yapt›¤› aç›klamada, eflinde 1992
y›l›nda gözalt›na al›nd›¤›nda gördü¤ü iflkencenin
ard›ndan kalp rahats›zl›¤›n›n bafllad›¤›n› söyledi.
Zeynep Tafl, Sabri Tafl’›n cezaevi doktorunun yan›na
kelepçeli ve dövülerek götürüldü¤ünü de belirtti.

Zeynep Tafl, aral›k ay›nda ‹HD Batman fiubesi’ne
yapt›¤› baflvuruda, 36 y›l hapis cezas›na mahkum
edilen eflinin 8 y›ld›r cezaevinde oldu¤unu belirterek
birkaç kez hastaneye sevkedildi¤ini ancak eflinin
tedavisinin askerler taraf›ndan engellendi¤ini ve
cezaevine geri getirildi¤ini söyledi Tafl,
“Tutuklanmadan önce eflimin hiçbir hastal›¤› yoktu.
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‹ki y›l önce hastalanmaya bafllad›. Kalbinden
rahats›zl›¤› var. Sonra da vereme yakaland›. Her
görüfle gitti¤imizde onu biraz daha erimifl olarak
görüyorum. Doktorlar›n yazd›¤› reçeteyi de
gardiyanlar bize veriyor. Geçen perflembe görüflüne
gittim. Durumu çok daha kötüleflmiflti. Gardiyanlar
bana yine 4 reçete verdi. ‹laçlar›n› 2 y›ld›r zar zor
alabiliyordum. Ama art›k ilaçlar› alamaz duruma
geldim.” dedi. 

Y›ld›z A¤ao¤lu

13 Ekim 1992 tarihinde Mardin’in Maz›da¤› ilçesinde
gözalt›na al›nd›ktan sonra tutuklanan Y›ld›z A¤ao¤lu
(27) adl› mahkumun gözalt›nda gördü¤ü iflkenceden
kaynaklanan rahats›zl›klar›na karfl›n tedavi edilmedi¤i
bildirildi ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin, ekim
ay› sonunda yapt›¤› aç›klamada, 30 gün Mardin
Jandarma Alay Komutanl›¤›’nda tutulan Y›ld›z
A¤ao¤lu’nun bas›nçl› su s›kma, ask›, dayak, elektrik
gibi iflkencelere maruz kald›¤›n›, ç›r›lç›plak
soyuldu¤unu ve gö¤sünde kist olufltu¤unu, karn›ndaki
fliflli¤inde de zamanla sertleflti¤ini söyledi.
A¤ao¤lu’nun gözalt›nda tecavüze u¤ram›fl
olabilece¤ini anlatan Keskin, “Daha önce benzer
durumlarla çok karfl›laflt›k. Onun durumu, tecavüze
maruz kald›¤›n› gösteriyor.” dedi. Keskin, 5 y›ldan
beri rahats›zl›klar›na karfl›n tedavi edilmeyen Y›ld›z
A¤ao¤lu’nun Mardin’de tedavi olana¤› olmad›¤› için
‹stanbul’a nakledilmesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü
Yasas›’n›n 399. maddesi uyar›nca cezas›n›n infaz›n›n
durdurulmas› için giriflimlerde bulunacaklar›n›
kaydetti.

Y›ld›z A¤ao¤lu, 25 Kas›m günü Diyarbak›r DGM’de
yap›lan duruflmada tahliye edildi. 

Yücel Balyac›

Tunceli’de eylül ay›nda ç›kan bir çat›flmada baca¤›na
iki kurflun isabet etmesi sonucu yaral› olarak
yakalanan Yücel Balyac›’n›n tedavisinin yap›lmad›¤›
bildirildi. Avukat fiehnaz Turan, kas›m ay› ortalar›nda
yapt›¤› aç›klamada, görüfltü¤ü müvekkilinin tutuklu
bulundu¤u süre içinde birçok kez ‘Avukatla görüflme’,
‘Revire ç›karma’ gibi bahanelerle polis taraf›ndan
sorguland›¤›n› söyledi. Turan, sorgulamalar s›ras›nda
Balyac›’ya itirafç›l›¤›n dayat›ld›¤›n› belirtti. Turan,
müvekkilinin sa¤l›k durumu ile ilgili olarak da,
“Görüflmeye alt› arkadafl› taraf›ndan battaniye ile
tafl›narak getirildi. Yaras›ndan dolay› sürekli yatmak
zorunda. Yaral› haliyle uzun süre sorgulanm›fl.
Ard›ndan Elaz›¤ Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi
yap›lm›fl. Bana, hastanede iki kez ameliyat edildi¤ini,
kurflunlardan birinin ç›kar›ld›¤›n›, di¤erinin ise halen
baca¤›nda oldu¤unu ve ameliyatla baca¤›na
metallerin yerlefltirildi¤ini aktard›. Temizlik, pansuman
gibi gerekli bak›m sa¤lanmad›¤› için baca¤›ndaki yara
mikrop kaparak iltihaba neden olmufl. ‹ltihap
nedeniyle baca¤› normal halinden iki kat daha büyük
görünüyor. Sadece a¤r› kesici ilaçlar veriliyor.” dedi.

Yücel Balyac›’n›n a¤abeyi Hac› Balyac›, aral›k ay›nda
yapt›¤› aç›klamada, “Bu hafta bafl›nda görüfle
gitti¤imizde kendisini tan›yamad›k. Bir deri bir kemik
kalm›fl. Yürüyemedi¤i için arkadafllar› onu sedye
üstünde getirdiler. Kardeflim 13 Kas›m günü fenalaflt›¤›
için Elaz›¤ Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›. Hastane
bodrumunda bir odada üç gün elleri kelepçeli olarak
tutmufllar. Aç b›rak›lm›fl. Askerler itirafç› olmas› için
iflkence yapm›fllar.” dedi. 

Remzi Altun

Adana’da 1997 y›l›nda PKK üyesi oldu¤u iddias›yla
12.5 y›l a¤›r hapis cezas›na çapt›r›lan ancak dosyas›
usulden bozularak Yarg›tay’dan dönen Remzi
Altun’un, gözalt›ndayken gördü¤ü iflkence ve
cezaevinin kötü koflullar› nedeniyle sa¤l›k durumunun
bozuldu¤u belirtildi. Altun’un sa¤ kolu ve cezaevinde
tedavisi yap›lmad›¤› için boynu, sol baca¤› ile sol
kolunun felç oldu¤u bildirildi.

Altun’un babas› Sad›k Altun, o¤lunun görüfle
ç›kamad›¤›n› belirterek, “Kollar›n›n alt›na iki kifli
girerek ancak görüfl salonuna gelebiliyor. Ayakta
duram›yor. Arkadafllar› gün geçtikçe durumunun daha
da kötüleflti¤ini söylüyor. Her türlü ihtiyac› arkadafllar›
taraf›ndan karfl›lan›yor” dedi. O¤lunun yarg›land›¤›
dönemlerde sürekli bayg›nl›k geçirdi¤ini ve mahkeme
salonunda yere y›¤›ld›¤›n› belirten Altun, “Mahkeme
heyetine sa¤l›k durumunun iyileflmesi için tedavi
görmesi gerekti¤ini belirtiyordu. Biz de ayn› talepleri
iletiyorduk, ancak bu durum sürekli gözard› edildi.
O¤lumun bu duruma gelmesinden devlet sorumludur”
diye konufltu. Cumhurbaflkanl›¤›’na da dilekçeyle
baflvurdu¤unu kaydeden Altun, kendisine herhangi bir
cevap gelmedi¤ini belirtti. 

d) Cezaevlerinde Genel Koflullar ve Bask›lar

1999 y›l›nda cezaevlerinde özellikle siyasi tutuklu ve
hükümlüler üzerindeki bask›lar sürdü. Hücre tipine
geçifl için haz›rl›k yap›ld›¤› bu dönemde tutuklu ve
hükümlülerin yak›nlar›yla görüflmelerine izin
verilmedi. Tutuklu ve hükümlülerin baflta güvenlik
olmak üzere çeflitli gerekçelerle baflka cezaevlerine
sevkedilme talepleri kabul edilmedi.

Tüm Yarg›-Sen Baflkan› Tekin Y›ld›z, cezaevlerinde 29
bin infaz koruma memurunun görev yapt›¤›n› ve 12
bin kiflilik kadro aç›¤› bulundu¤una dikkat çekerken,
“Cezaevleri mafyaya cennet haline getirilmifl
durumda. ‹skenderun ve Bayrampafla’da 2
arkadafl›m›z› tabancayla atefl ederek katlettiler.
‹fllerinin bozulmamas› için meslektafllar›m›z› sürekli
tehdit ediyorlar. Siyasi tutuklulardan, özellikle
düflünce suçlular›ndan yana hiçbir arkadafl›m›z›n
sorunu yok. ‹nfaz koruma memurlar›n› tehdit
etmedikleri gibi anlay›fll› da davran›yorlar. Siyasiler
arada s›rada rehin alma eylemleri yap›yorlar. Ancak
muhataplar› meslektafllar›m›z olmad›¤› için infaz
koruma memurlar›na yönelik fliddete
baflvurmuyorlar.” dedi. 
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ÇHD ‹stanbul fiube Baflkan› Murat Çelik cezaevleri
sorununun çözümünün devletin elinde oldu¤unu,
uluslararas› standartlar›n uygulanmas› halinde
cezaevlerindeki sorunlar›n kalkaca¤›n› belirterek,
“Devletin, herkesin insanca yaflayabilmesinin
koflullar›n› sa¤lamas› gerekiyor. Cezaevlerinde, kendi
ko¤ufllar›na kokoreç makinelerini dahi sokabilen, her
türlü yaflamsal konforu parayla sa¤layabilen insanlar
oldu¤u gibi bir ilaç veya bir kitab› bile içeri
sokamayan tutuklu ve hükümlüler var.” görüflünü dile
getirdi.

Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan cezaevlerine gönderilen
bir genelge ile haziran ay›ndan itibaren tutuklu ve
hükümlülerin birinci derecede yak›nlar› d›fl›nda kalan
kiflilerle görüflmelerinin engellenmesi aileler, cezaevi
yönetimi ve tutuklular aras›nda gerginliklere neden
oldu. Tutuklu yak›nlar› taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
bu tür uygulamalar›n BM ve A‹HM sözleflmelerine
ayk›r› oldu¤u belirtildi.

1998 y›l› sonlar›ndan itibaren Abdullah Öcalan’›n
Suriye’den ç›k›fl›, Türkiye’ye getirilmesi, ‹mral›’ya
konulmas›, yarg›lanmas› sürecinde birçok cezaevinde
PKK davas› tutuklu ve hükümlülerinin yan›s›ra di¤er
sol siyasi tutuklu ve hükümlü taraf›ndan baflta açl›k
grevi olmak üzere bir dizi eylem gerçeklefltirildi.
Eylemlere jandarma ve gardiyanlar›n müdahalesinde
birçok mahkum yaralan›rken, eylemler ve
müdahalelerin ard›ndan tutuklu ve hükümlülerin
tedavisinde yine sorunlarla karfl›lafl›ld›. 

1999 y›l›nda uzun süre kamuoyunda tart›fl›lan af
konusu da cezaevlerindeki gerginli¤i art›r›c›
etkenlerden biri oldu. Y›l içinde önce ayr›ms›z bir
genel af için çeflitli eylemler yap›l›rken, TBMM’de
kabul edilen aff›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan veto
edilmesinin ard›ndan yeni bir af yasas›n›n biran önce
ç›kar›lmas› istemi ile cezaevlerinde çeflitli eylemler
gerçeklefltirildi. Örne¤in 17 Aral›k günü ‹stanbul
Bayrampafla Cezaevi’nde 6 gardiyan› rehin alan adli
mahkumlar, B-2 ko¤uflunda yang›n ç›kartt›. Rehin
al›nan gardiyanlar›n, askerler taraf›ndan düzenlenen
operasyonla “kurtar›ld›¤›”, di¤er iki gardiyan›n da
savc›l›k yetkilileriyle mahkumlar aras›ndaki
görüflmelerden sonra akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›¤› bildirildi. Cezaevindeki olay›n,
mahkumlar›n 16 Aral›k günü Bayrampafla Cezaevi’ni
ziyaret eden Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu üyelerinden affa iliflkin sorular›na olumlu
bir yan›t alamamalar›ndan kaynakland›¤› öne sürüldü. 

Bu dönemde çok say›da siyasi tutuklu ve hükümlü de
cezaevi yönetimlerinin bask›c› uygulamalar›,
itirafç›l›¤a zorlama, kald›klar› cezaevlerinde siyasi
mahkum ko¤uflu bulunmamas› gibi nedenle baflka bir
cezaevine sevk taleplerinin kabul edilmemesi üzerine
açl›k grevi yapt›. Bunlardan baz›lar›n›n isimleri flunlar:
Nesim Y›ld›z, Mehtap Taybo¤a, Cemal Sürgeç, Ayd›n
Keser, Sinan Do¤an, Mehmet Candemir, Yakup Soylu
Ömer Kutal, ‹mam Çelikdemir, Nurettin Geçit,
Hüseyin Kar, Kemal Evcimen, Atilla Selçuk, Cemal

Yaflar, ‹rfani Y›ld›z, Sami Kol, fiefik Akol, Murat
Cingöz, fiaban Murat Özten, Ceyhan Özdemir, Zeki
Ard›ç, Erkan Do¤an.

Çank›r› Valisi’ne 4 Mart günü yap›lan bombal›
sald›r›n›n faili oldu¤u iddias›yla ölüm cezas› istemi ile
yarg›lanan Kemal Ertürk ve Bülent Ertürk’ün yapt›¤›
açl›k grevine ise birçok cezaevinden destek verildi.
Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’ne gönderilen Kemal
Ertürk ile Bülent Ertürk, mart ay› içinde can
güvenlikleri olmad›¤› gerekçesiyle davan›n görüldü¤ü
Ankara’da bulunan Merkez Kapal› Cezaevi’ne
sevklerini istedi. Ertürk ailesi, çocuklar›n›n acilen
sevklerinin yap›lmas› için Adalet Bakanl›¤›’na
baflvururken avukatlar› da ‹stanbul Barosu’na
baflvuruda bulundu. 

Sevk talebinin reddedilmesi üzerine Kemal Ertürk 18
May›s, Bülent Ertürk ise 25 May›s günü açl›k grevine
bafllad›. Avukat Filiz Kalayc› baba Dursun Ertürk’le
birlikte 6 Temmuz günü ‹HD Ankara fiubesi’nde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, müvekkillerinin
Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’nden MHP’li tutuklular›n
ve cezaevi yönetiminin bask›lar› nedeniyle Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’ne sevk edilmeleri için
bafllatt›klar› açl›k grevinde ölüm s›n›r›na geldiklerini
aç›klad›. Bu süreçte Ertürk’lere destek amac›yla çeflitli
cezaevlerinde açl›k grevi, malta iflgali ve say›m
vermeme eylemlerine baflland›.

Kemal Ertürk’ün açl›k grevinin 58. gününde
fenalaflarak hastaneye kald›r›ld›¤›, ancak tedavi kabul
etmemesi üzerine cezaevine geri gönderildi¤i
bildirildi. Avukatlar› taraf›ndan haz›rlanan raporda da,
“Bilinci aç›k olmakla birlikte, sa¤l›kl› görünmemekte
ve kulaklar› duymamaktad›r. Güçlükle
konuflabilmektedir. Kilo kayb› belirgin biçimde
görülmektedir. ‹çinde ac› verici bir yanma hissetti¤ini,
bafl›nda a¤r›, kulaklar›nda u¤ultu oldu¤unu,
uyuyamad›¤›n›, s›k s›k kustu¤unu ve kusmu¤unda kan
bulundu¤unu ve yürüyemedi¤ini ifade etmifltir”
denildi.

Kemal Ertürk ve Bülent Ertürk’ün avukat› Muharrem
Çöpür, Ertürk’lerin isteklerinin kabul edilmesi ve
tedavilerinin yap›lmas› amac›yla 16 Temmuz günü
A‹HM’e baflvurduklar›n› bildirdi. A‹HM’den 20
Temmuz günü gelen yan›tta ise Türkiye’den flu
konularda aç›klama istendi: “Açl›k grevleri hangi
koflullarda sürdürülmekte? Sa¤l›k durumlar›ndaki
geliflmeler ve cezaevi yetkililerince al›nan önlemler
nelerdir? Aleyhlerine aç›lan davada, baflvurucular›n
tutuklu bulunduklar› yerle duruflmalar›n gerçekleflti¤i
yer aras›ndaki mesafenin savunma hakk› üzerindeki
etkileri nelerdir?” 

Ertürk kardefllerin taleplerinin kabul edilmesi için
Ankara Merkez Kapal›, Çank›r›, Bursa, Bergama,
‹stanbul Bayrampafla, Sakarya ve Buca
cezaevlerindeki tutuklular 20 Temmuz sabah›ndan
itibaren eylem bafllatt› Tutuklular Ankara Merkez
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Kapal› Cezaevinde 4’ü kad›n 8, Çank›r› E Tipi
Cezaevinde 14, Bursa Özel Tip Cezaevinde 5,
Bergama Cezaevinde 6, Çanakkale E Tipi Cezaevinde
3, Bart›n Cezaevinde 7 gardiyan› rehin ald›. Say›m
vermeme ve malta iflgali eylemlerinin de yap›ld›¤› bir
çok cezaevinde görüfller iptal edildi.

Kemal Ertürk ve Bülent Ertürk, sevk taleplerinin 21
Temmuz gecesi uzun süren görüflmelerin ard›ndan
kabul edilmesi üzerine tedavi alt›na al›nd›lar.
Ertürk’lere destek amac›yla di¤er cezaevlerindeki
eylemler de sona erdirildi. 

16 Temmuz günü hastaneye kald›r›lan Kemal Ertürk,
27 Temmuz günü tedavisi tamamlanarak yeniden
cezaevine gönderildi. Bu arada Eskiflehir Özel Tip
Cezaevi yetkilileri Kemal Ertürk ve Bülent Ertürk’ün
baflka bir cezaevine nakledilmesi konusunda
kendilerine Adalet Bakanl›¤›’ndan herhangi bir emir
gelmedi¤ini bildirdiler.

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde (Ulucanlar) 26
Eylül günü yaflanan katliam›n sinyalleri asl›nda 1999
y›l› bafllar›nda verilmeye baflland›. Ocak ay› bafl›nda
yap›lan bir aramada kad›nlar ko¤uflunda tünel
bulundu¤u iddia edildi. 30 Ocak günü de
Cezaevi’nde adli tutuklularla gardiyanlar aras›nda
ç›kan olaylarda, ‹smail Ercan, Tacettin Hasret, Nuri
Coflkun, Necati Akar adl› gardiyanlar ile Ömer Keskin,
Adnan Keçe, Mehmet Köse ve Dursun Avc› adl› adli
tutuklular yaraland›. 

4 Mart günü Radikal gazetesinde yay›nlanan bir
haberde, istihbarat birimlerince haz›rlanan raporlarda
Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ni PKK militanlar›n›n
yönetti¤inin belirlendi¤i öne sürüldü. Baz› cezaevi
yöneticilerinin de örgüt üyelerine yard›m etti¤i iddia
edilen raporda, “Örgüt mensuplar› cezaevi idaresini
bask›, tehdit ve rüflvet mekanizmas›n› kullanarak
sindirmifl bulunmaktad›r” denildi. 

Bu arada Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, mart ay›
ortalar›nda Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde “tünel
kazarak firara teflebbüs ettikleri” iddias›yla, 22’si
hükümlü 28 san›k hakk›nda 8’er y›la kadar a¤›r hapis
cezas› istemi ile dava açt›. ‹ddianamede, kad›n siyasi
mahkumlar›n kald›¤› ko¤uflun mutfak k›sm›nda 26
Ocak günü bir tünel bulundu¤u gerekçesiyle, tutuklu
san›klar Alev Y›lmaz, Selda Y›ld›z, Tülin Do¤an,
Fatma Hülya Tümgan, Edibe Tozlu, Rezzan Zümbül
ile hükümlü san›klar Sabiha Sunar, Y›ld›z Alpdo¤an,
Esmehan Ekinci, Baflak Otlu, Fatma Akal›n, Döndü
Özer, Ayten Öztürk, Nergiz fiahin, Filiz Gülkoflar,
Hatice Yürekli, Hayriye Keskin, Ayfle Betül, Filiz Uzal,
Sevgi Ünal, Sultan ‹zra, Emine M›s›r, Safiye Akal›n,
Evrim Turan, Cemile Sönmez, Esen Erdo¤an, Cemaat
Ocak ve Sibel Aktan hakk›nda TCY’nin 299/3.
maddesi uyar›nca 8 y›la kadar hapis cezas› istendi. 

Eylül ay› bafllar›nda ise ko¤ufllar›n kalabal›kl›¤›
gerekçesiyle tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan yap›lan
eylemlerin ard›ndan cezaevi idaresi, siyasi tutuklu ve
hükümlülerin yak›nlar›yla görüflmelerini engellemeye
bafllad›. Bu arada tutuklu yak›nlar› ile ‹HD ve ÇHD
yöneticilerinin 13 Eylül günü cezaevi önünde
yapmay› planlad›klar› bas›n aç›klamas› da polisler
taraf›ndan engellendi. Tutuklu yak›nlar› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, kalabal›k nedeniyle tutuklu ve
hükümlülerin bir yatakta üç kifli yatmak zorunda
kald›klar› belirtilerek, “Yaklafl›k 2 y›ldan bu yana,
cezaevi yetkilileri yeni ko¤ufllar› devreye sokarak
kalabal›¤› azaltmak için hiçbir ad›m atmad›. Tutuklu
ve hükümlüler, yaz› havaland›rmada yatarak
geçirdiler. Ko¤ufl gereksinimini gidermek için tutuklu
ve hükümlüler bir baflka ko¤uflu iflgal etmek zorunda
kald›lar. Cezaevi idaresi, içeridekiler say›m verdi¤i
halde say›m al›nm›yor” denildi. Çeflitli sivil toplum
örgütleri taraf›ndan cezaevleri koflullar›n›n
iyilefltirilmesi yönünde yap›lan ça¤r›lar da sonuç
vermezken, nihayetinde 26 Eylül günü Ulucanlar’a
yap›lan sald›r›da, 10 kifli yaflam›n› yitirdi.

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 7 Aral›k günü
ç›kan olayda da, 3’ü gardiyan 8 kifli yaraland›.
Edinilen bilgiye göre, “mafya üyesi oldu¤u”
gerekçesiyle yarg›lanan Fatih Mehmet Bucak (DYP
Milletvekili Sedat Bucak’›n ye¤eni) ve befl adam›
Ankara DGM’de yap›lan duruflmadan sonra Ni¤de ve
K›rflehir cezaevlerine gönderildi. Akflam saatlerinde
Bucak ve befl adam›n›n cezaevine dönmemesi üzerine
Bucak’›n adamlar› oldu¤u bildirilen baz› mahkumlar
ko¤ufllarda yang›n ç›kard›. Mahkumlar, kendilerine
engel olmaya çal›flan 5 adli mahkum ile 3 gardiyan›
da döverek yaralad›. 

Ümraniye Cezaevi

Ocak ay› bafllar›nda ‹stanbul Ümraniye Cezaevi’nde
bulunan tutuklular taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
tutuklular›n mahkemeye gidifl gelifllerinde askerler
taraf›ndan dövüldü¤ü ve hastanede de tedavilerinin
engellendi¤i bildirildi. Görüfl için ayr›lan ziyaret
kabinlerinin kapasitelerinin çok s›n›rl› oldu¤unun
vurguland›¤› aç›klamada, cezaevi idaresinin say›m
almamas›na karfl›n bunun d›flar›ya ‘iflgal var, biz içeri
giremiyoruz’ fleklinde yans›t›ld›¤› belirtildi.

Ümraniye Cezaevi’ndeki siyasi mahkumlar, cezaevi
görevlilerinin kald›¤› bölümlerin de ko¤ufl olarak
kullan›lmas› yönündeki istemlerinin reddedilmesi
üzerine 7 May›s günü cezaevi görevlilerinin
bulundu¤u bölümü bir süre iflgal ettiler. 

Adana Cezaevi

27 Haziran 1998 tarihinde Adana’da meydana gelen
depremde hasar gören Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nin
hasar görmesi sonucu Gaziantep Cezaevi’ne
nakledilen 29 siyasi tutuklu ve hükümlünün ocak ay›
bafl›nda yeniden Adana’ya sevkleri s›ras›nda sald›r›ya
u¤rad›klar› ve befl kiflinin yaraland›¤› bildirildi.
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Adana Kürkçüler E Tipi Kapal› Cezaevi’nde 150 siyasi
tutuklu ve hükümlü, “tutuklu temsilcili¤inin
kald›r›lmas›n› protesto amac›yla” 9 Nisan günü görüfle
ç›kmama eylemi yapt›. 

De¤iflik siyasi davalardan yarg›lanan tutuklular, 13
May›s günü yapt›klar› yaz›l› aç›klamada, “‹dare
sorunlar› çözmedi¤i gibi en ufak bir sorunda
cezaevinin içine askerleri sokmakta, tutuklular› bu
yolla tehdit etmeye ve ortam› sürekli gergin tutmaya
çal›flmaktad›r.” dedi. Kürkçüler Cezaevi’nden 10
May›s günü tahliye olan Gönül K›zmaz, Mehmet
Tutafl ve Efrail K›z›lyamaç da yapt›klar› aç›klamada,
son iki haftad›r tutuklularda öksürük ve yüksek atefl
görüldü¤ünü belirterek, yetkililerin duyars›zl›¤›
nedeniyle hastal›¤›n endifle verici bir boyut
kazand›¤›na dikkat çektiler. Aç›klamada, “Hava
s›cakl›¤› artt›. Ko¤ufllar çok kalabal›k. Bu yüzden
hastal›¤›n yay›lmas› kolaylafl›yor” denildi.

Bingöl Cezaevi

Bingöl Cezaevi’nde bulunan ve birinci dereceden
cinayet iddias›yla yarg›lanan 41 Hizbullah davas›
tutuklusunun 27 Aral›k 1998 tarihinden itibaren
bafllad›klar› baflka bir cezaevine sevkedilme eylemi
nedeniyle hücrede tutuldu¤u bildirildi. Tutuklular
taraf›ndan yap›lan aç›klamada 12 Ocak günü
gardiyanlar›n tutuklulara sald›rd›¤› bildirildi.
Aç›klamada, tutuklular›n cuma namazlar›n› topluca
k›lmay› ve yeniden ko¤ufllara dönmeyi istedikleri
belirtildi. 

May›s ay›nda tutuklu yak›nlar› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada da bask›lar›n artt›¤› ifade edilerek,
tutuklular›n su ve yiyecek ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmad›¤› bildirildi. Tutuklular›n eylemi haziran
ay›nda da sürerken, Mardin, Diyarbak›r, Elaz›¤,
fianl›urfa ve Band›rma cezaevinde bulunan yaklafl›k
500 tutuklu da Bingöl cezaevindekilere destek
eylemine bafllad›.

Bu arada Mazlum-Der ‹nsan Haklar› ‹hlallerini ‹zleme
Komisyonu taraf›ndan temmuz ay› içinde yap›lan
yaz›l› aç›klamada, 28 Aral›k 1998 tarihinde savc›lar
kontrolünde 300 kadar asker ve 250 kadar cezaevi
personeliyle, arama gerekçesiyle tutuklulara sald›r›
düzenlendi¤i, bunun ard›ndan hücrelere konulan
tutuklular›n direnifle geçti¤i, bunun üzerine de cezaevi
yönetiminin yemek ve kalorifer ambargosu uygulad›¤›
kaydedildi. Aç›klamada, daha sonra elektrik ve sular›n
kesildi¤i, 12 Ocak’ta gaz bombalar› ile direniflin
bast›r›ld›¤›, tutuklulara dayak at›larak hücrelere
konuldu¤u belirtildi. Aç›klamada, tutuklular›n
duruflmalara ve hastaneye götürülme sonras› iç
çamafl›rlar› kalacak flekilde soyunmaya zorland›klar›,
hastane ve mahkemeye gidemedikleri ifade edildi.

Buca Cezaevi

21 Aral›k 1998 tarihinde ‹zmir Buca Cezaevi’ne görüfl
için giden biri kad›n 2 tutuklu yak›n›n›n cezaevine

Kurtulufl gazetesi sokmas›n›n askerler taraf›ndan
engellenmesi üzerine ç›kan olaylarda ikisi tutuklu 8
kifli yaraland›. Tutuklular›n durumu protesto etmek
için ko¤ufllar›na girmedi¤i ve ko¤ufllarda
battaniyelerini yakt›klar› ifade edildi. Cezaevindeki
gerginlik, 22 Aral›k 1998 tarihinde akflam saatlerinde
tutuklular ile cezaevi idaresi aras›nda yap›lan anlaflma
ile sona erdi.

Y›l içinde cezaevi yönetiminin tutuklu ve hükümlülere
yönelik bask›lar› daha da artt›. ‹HD ‹zmir fiubesi
Cezaevi Komisyonu’ndan 17 Haziran günü yap›lan
aç›klamada, insanca yaflam koflullar›n›n olmad›¤›
cezaevinin zor ve kaba güce dayal› anlay›flla
yönetildi¤i ifade edildi. Aç›klamada, Buca
Cezaevi’nde yaflanan sorunlar flöyle s›raland›:
“Cezaevine daha önceden al›nan ve kantinde bulunan
cilt bezi, tutkal ve selobant gibi malzemeler art›k
al›nmamaktad›r. Yine d›flar›da sat›fl› serbest olan ve
daha önce cezaevine sokulan baz› yay›nlar›n içeriye
al›nmas› engellenmektedir. Gelen mektuplar bazen
verilmemekte, bazen de geç verilmektedir. Yine
içeriden gönderilen mektuplar da bir süre
bekletilmektedir. Daha önce temsilcilere verilen görüfl
hakk› engellenmekte ve bir grubun temsilcisinin cuma
günü görüfle ç›kmas› engellenmektedir”. Tutuklu
temsilcileri ile idare aras›nda 7 Haziran’da yap›lan
görüflmede de olumlu bir geliflme sa¤lanamad›¤›
kaydedilen ‹HD aç›klamas›nda, “11 Haziran’da
görüfle ç›kma s›ras›nda temsilci Ali Osman Çöpel’e
gardiyanlarca sald›r›lm›fl ve bu sald›r› malta boyunca
tekrarlanm›flt›r. Bayanlar bölümünde olay›n görülmesi
ve engellenmeye çal›fl›lmas› üzerine gardiyanlar
tekme ve coplarla bayan tutuklulara da
sald›rm›fllard›r” denildi. Sald›r›da Ali Osman Çöpel,
Nuray Özçelik, Hüsne Davran, Hülya Tüküç, Mürüvet
Küçük ve 3 kad›n tutuklunun yaraland›¤› bildirildi. 

Buca Cezaevi’nde tutuklular›n ko¤ufllararas› görüfllerin
engellenmesini ve hasta tutuklular›n tedavi
edilmemesini protesto etmek amac›yla 5 A¤ustos günü
bafllatt›klar› say›m vermeme eylemi nedeniyle olay
ç›kt›. 11 A¤ustos günü say›m almak üzere ko¤ufllara
girmek isteyen gardiyanlarla tutuklular aras›nda ç›kan
olayda Nazif Türk, Yaflar Türk Bilgi, R›za Y›lmaz ve
Murat Do¤an adl› gardiyanlar yaraland›. Hastaneye
kald›r›lan gardiyanlar ayakta tedavi edildi. Cezaevi
yetkilileri tutuklular›n ko¤ufllar›nda yang›n ç›karmak
istediklerini ileri sürdü. Bu arada olaylar nedeniyle
tutuklu yak›nlar›n›n görüfl yapmalar›na da izin
verilmedi. 

Eylem, tüm görüflmelere karfl›n eylül ay› ortalar›na
kadar sürerken, Buca Cezaevi’nde 45 gündür say›m
vermeme eylemi yapan siyasi tutuklular›n aileleri; 20
Eylül günü Uluslaras› Af Örgütü’ne baflvurarak,
tutuklular›n taleplerinin kabul edilmesi için giriflimde
bulunulmas›n› istedi. Baflvuru dilekçesinde,
tutuklular›n can güvenlikleri olmad›¤› gerekçesiyle
görüfle ç›kmad›klar› belirtildi.
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Buca Cezaevi’ndeki eylem, 11 Ekim günü sona erdi.
‹zmir Barosu avukatlar›ndan Ahmet Hamdi Y›ld›r›m,
yapt›¤› aç›klamada, “Tutuklularla cezaevi idaresi
aras›ndaki görüflmelerin t›kanmas›na neden olan,
ko¤ufllararas› görüflün, avukat görüflme yerinde üst
aramas› yap›ld›ktan sonra gerçeklefltirilmesi sorunu,
elektronik cihazlarla arama yap›lmas› fleklinde
çözümlenmifl.” dedi. Y›ld›r›m, tutuklular›n baflka
cezaevlerine sevk iste¤i konusunda da Adalet
Bakanl›¤›’n›n söz verdi¤ini belirtti. Y›ld›r›m, “Erkek
tutuklular›n sevkleri Bergama, kad›n tutuklular›n
sevkleri Uflak Cezaevi’ne yap›lacak. Hükümlüler de
tercih ettikleri 3 hükümevinden birine gönderilecek”
dedi.

Ancak sevkler s›ras›nda da sorunlar devam etti. ‹HD
‹zmir fiubesi Cezaevi Komisyonu taraf›ndan yap›lan
yaz›l› aç›klamada, Buca Cezaevi’nden 9 Kas›m günü
Ayd›n E Tipi Kapal› Cezaevi’ne sevkleri yap›lan Yavuz
Mamaç ve Ak›n Demirci adl› tutuklular›n, cezaevi
giriflinde askerler taraf›ndan ç›r›lç›plak soyularak
arand›¤› belirtildi. Aç›klamada, “Mamaç ile Demirci
iflkence yap›larak, ç›r›lç›plak soyulmufllard›r.Sald›r›lara
son verilip tutuklular›n can güvenliklerinin sa¤lanmas›
gerekir” denildi.

Burdur Cezaevi

Burdur Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere yönelik
bask›lar›n nisan ay›nda artt›¤› ve siyasi tutuklular›n
foto¤raflar›n›n ko¤ufllar›n önündeki maltaya as›ld›¤›
bildirildi. Bu arada cezaevine gönderilen kitaplar›n
sahiplerine ulaflt›r›lmad›¤›, muayene s›ras›nda
kelepçelerin ç›kar›lmamas› nedeniyle tutuklular›n
tedavi kabul etmedi¤i bildirildi. 

Tutuklu yak›nlar› da eylül ay› sonlar›nda yapt›klar›
aç›klamada, cezaevinde toplu görüfllerin
yasakland›¤›n›, sa¤l›k kontrolü için hastaneye
götürülen ad› ö¤renilemeyen bir hükümlünün de
cezaevi müdürü taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirdiler.
Aç›klamada, Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne
yap›lan sald›r›n›n ard›ndan Burdur Cezaevi’ne
gönderilen yaral› 5 tutuklunun da tedavisinin
engellendi¤i belirtildi.

Burdur Cezaevi’ne bulunan tutuklular, 30 Eylül günü
doktor, avukat ve aile görüflüne ç›kmama eylemine
bafllad›. Burdur Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve
hükümlü yak›nlar› Olcay Ergün, Hüsne Mitil, Hatice
Tiryaki, ‹nce Günay ve Necip Denli, 9 Kas›m günü
‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤› aç›klamada,
Ulucanlar Cezaevi’nde yaflanan katliam›n bir
benzerinin Burdur Cezaevi’nde haz›rlanmakta oldu¤u
savunuldu. Ekim ay› bafllar›nda gardiyanlar taraf›ndan
ko¤ufllara girilerek yap›lan aramada, tutuklular›n
bütün eflyalar›n›n da¤›t›ld›¤›n›, k›r›ld›¤›n›, özel
eflyalara el konuldu¤unu belirten aileler, ayn›
zamanda jandarman›n da maltaya girerek tutuklular›
k›flk›rt›c› tutum ve hareketlerde bulunduklar›n› ifade
ettiler. 

Burdur E Tipi Kapal› Cezaevi’ne 21 Ekim tarihinde
görüfle giden tutuklu yak›n› Fahriye Ayd›n, cezaevi
yönetiminin, siyasi flube polisleri ve askerlerin iflbirli¤i
ile provokasyon ortam› yaratmaya çal›flt›¤›n› iddia etti.
Görüfl günü sorun yaflad›klar›n› ve Cezaevi Müdürü
Katip Özen ile görüfltü¤ünü belirten Ayd›n, “Müdür,
Erzurum Cezaevi’nden Burdur Cezaevi’ne atanm›fl.
Bize ‘buray› Erzurum Cezaevi’ne benzetirim’ diyor.
Çocuklar›m›zla görüflmemize yar›m saat izin verdi.
‹tiraz ettik, ‘Buras› resmi dairedir, söyleneni yapmak
zorundas›n›z’ dedi. Çocuklar›m›z›n içinde bulundu¤u
ortam hiç de iyi fleylere iflaret etmiyor” dedi. 

Burdur Cezaevi’ndeki tutuklular da 25 Ekim günü
yapt›klar› aç›klamada, yaflanan sorunlar›n Erzurum
Cezaevi’nden gelen Müdür Katip Özen’den
kaynakland›¤› belirttiler. Özen’in diyalo¤a
yanaflmad›¤› ve temsilcili¤i kabul etmedi¤ine
de¤inilen aç›klamada, “Ulucanlar cezaevinde yar›m
kalan katliam tamamlanmak isteniyor. Burdur
Baflsavc›s› cezaevinde hiçbir sorun olmad›¤›n› iddia
ediyor Baflsavc› da 1. Müdür Katip Özen ile
ortaklaflarak, yaflanmakta olan olaylar› yürütmektedir”
denildi. 

Bu arada 11 Kas›m günü Burdur Cezaevi’ndeki MLKP,
TKP(ML), DHKP-C davas›ndaki tutuklular yapt›klar›
aç›klamada, Milliyet gazetesinin 7 Kas›m’da
yay›nlad›¤› “Burdur cezaevi hücre evi gibi” haberinde
gerçekleflebilecek bir sald›r›ya meflruluk
kazand›rman›n amaçland›¤› belirtildi.

3 Aral›k günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n
aç›klamas› yapan tutuklu yak›nlar›, Ankara Merkez
Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül günü 10 mahkumun
öldürülmesinden sonra Burdur E Tipi Cezaevi’ne
gönderilen mahkumlar üzerindeki bask›lar›n
sürdü¤ünü bildirdiler. Katliamdan yaral› kurtulan
mahkumlardan Cemal Çakmak’›n ablas› Selvi
Çakmak, “Geçen hafta kardeflimin görüflüne gittim.
Görüfl yerinde beklerken Cezaevi Müdürü, ailelere,
‘Yeni Ulucanlar olmas›n› istemiyorsan›z buradan
ç›k›n’ dedi. Kardeflimin vücudunda 3 kurflun ve çivi
parçalar› vard›. Küçük bir operasyonla bir kurflun ve
çivi parças› ç›kar›ld›. Ancak ameliyattan sonra gerekli
ilaçlar verilmedi.” dedi. 

Siirt Cezaevi

Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan PKK davas›ndan
yarg›lanan tutuklulara 27 Ocak günü askerler,
gardiyanlar ve cezaevinde bulunan itirafç›lar
taraf›ndan sald›r› düzenlendi. Ko¤ufllar›nda bulunan
tüm eflyalar›n›n da¤›t›ld›¤›n› belirten tutuklular,
sald›r›y› protesto etmek amac›yla üçer günlük
dönüflümlü açl›k grevine bafllad›lar. 

THAY-DER Baflkan› Kenan Sidar 27 Nisan günü Siirt
Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerle görüflmesinin
ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, görüfl süresinin 15
dakikaya düflürüldü¤ünü belirterek, “Bir avukat ayn›
anda birden fazla müvekkili ile görüflebilir.
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Müvekkillerimin hepsinin getirilmesi gerekirken, tek
tek ve yaklafl›k 45 dakika gecikme ile getirildiler”
dedi. 

‹tirafç›laflt›rma politikalar›n›n da sürdü¤ünü anlatan
Sidar, “Ko¤ufllara istedikleri an bask›n düzenliyorlar.
CMUK ihlal ediliyor, Bask›lar›n son dönemlerde art›fl
göstermesini MHP’nin ald›¤› oy oranma ba¤l›yoruz. A
tak›mlar› bütün cezaevlerinde mevcut” diye konufltu. 

Görüfle ç›kan mahkumlar›n üzerlerinin arama
uygulamas›n›n sürmesi üzerine Siirt Cezaevi’nde
bulunan tutuklu ve hükümlüler, 4 May›s gününden
itibaren açl›k grevine bafllad›lar. 

Siirt E Tipi Cezaevi’nden bir grup tutuklu ad›na M. Ali
Yüksek ve Refik Eren 1 Haziran günü yapt›klar›
aç›klamada, Cezaevi 1. Müdür Vekili ‹brahim
Ayd›n’›n cezaevi personelini sistemli olarak tutuklular
aleyhine k›flk›rtt›¤›n› öne sürdüler. Cezaevinde katliam
zemini haz›rland›¤› iddia edilen aç›klamada, Yozgat
Cezaevi’nden 26 May›s günü sevk edilen Kemal Uzun
adl› tutuklunun, getirildi¤i günden itibaren iflkenceye
maruz kald›¤› belirtilerek, “Arkadafl›m›z, nizamiyede
dövüldükten sonra ç›r›lç›plak soyulmufltur” denildi. 

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nden 26 A¤ustos günü Siirt
Cezaevi’ne sevkedilen PKK davas› tutuklar›ndan
Yavuz Kardefller, Selim Könek, Hakk› Taflç› ve fiehmus
‹lhan’›n “ba¤›ms›z” ya da “itirafç›lar” ko¤ufllar›na
geçmedikleri için iflkence gördükleri, fiehmus ‹lhan’›n
gördü¤ü iflkence nedeniyle geçirdi¤i mide kanamas›
sonucu hastaneye kald›r›ld›¤› bildirildi. 

Malatya Cezaevi

14 Eylül günü Malatya E Tipi Cezaevi’nde bask›lar›
protesto etmek amac›yla 4 gardiyan› rehin alan kad›n
mahkumlar›n jandarma taraf›ndan düzenlenen
operasyonda a¤›r biçimde dövüldü¤ü bildirildi.
Olayda mahkumlardan Havva Do¤an, Elif Akkurt ve
Gülay Efendio¤lu’nun yaraland›¤›, Efendio¤lu’nun
k›smi felç geçirdi¤i ö¤renildi. Olay›n ard›ndan 17
Eylül günü cezaevine giden avukatlara da gerekçe
gösterilmeden görüflme izni verilmedi. 

Metris Cezaevi 

‹stanbul Metris Cezaevi’nde ‹BDA/C davalar›ndan
yarg›lanan tutuklular›n kald›¤› ko¤ufllara 5 Aral›k günü
güvenlik görevlileri taraf›ndan operasyon düzenlendi.
‹BDA-C lideri oldu¤u iddia edilen Salih R›za Erdifl’in
(Salih Mirzabeyo¤lu) bulundu¤u ko¤ufla düzenlenen
bask›nda, 67 ‹BDA/C’li mahkumun askerlere
direnmesi üzerine ç›kan çat›flmada, aralar›nda bir
binbafl› ile subay ve astsubaylar›n da bulundu¤u 54
asker yaraland›. 150 asker de mahkumlar taraf›ndan
rehin al›nd›. Rehin ald›klar› askerleri ko¤uflun
avlusunda ç›r›lç›plak soyan, el ve ayaklar›ndan
birbirlerine ba¤layan mahkumlar, askerlerin üzerine
branda örttüler. Olaylar s›ras›nda cezaevine giden
Avukat Hasan Ölçer, 600 kiflilik jandarma ekibiyle
bafllayan operasyonun, örgütün üst düzey yöneticileri

Salih R›za Erdifl, Ali Osman Zor, Ali ‹hsan Demirci ve
Hayrettin Soykan’›n, Ni¤de, K›rklareli ve Band›rma
cezaevlerine sevkedilmesi amac› tafl›d›¤›n› söyledi.
Ölçer, mahkumlar›n ziyarete gelen yak›nlar›n›n
gözalt›na al›nmamas›n› ve 30 kifli kapasiteli ko¤uflta
bulunan 70 mahkumun daha sa¤l›kl› ko¤ufllara
aktar›lmay› istediklerini bildirdi. Eylem akflam
saatlerinde sona erdi. 

e) Cezaevlerindeki Sald›r›lara ‹liflkin Süren Davalar

Diyarbak›r Cezaevi Davas›

Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde
10 tutuklunun ölümü ve 23 tutuklunun da
yaralanmas›yla sonuçlanan olay›n failleri olarak
haklar›nda 12’fler y›l hapis istemiyle dava aç›lan 29’u
polis, 36’s› jandarma, toplam 65 güvenlik görevlisinin
Diyarbak›r 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
yarg›lanmalar›na 29 Ocak günü devam edildi.
Duruflmada olay›n görgü tan›¤› olarak dinlenen Murat
fiahin, Bedirhan O¤uz ve M. Zülfü Aslan adl›
gardiyanlar, mahkumlar›n elinde görevlilere sald›rmak
için demir çubuk ya da sopa görmediklerini
söylediler. Mahkeme heyetinin tutuklular›n ald›¤›
darbelere iliflkin sorular›n› yan›tlayan gardiyanlar,
‘‘Kafalar›nda ve vücutlar›n›n çeflitli yerlerinde darplar
vard› ve kan ak›yordu’’ dediler.

Davan›n 12 Mart günü yap›lan oturumunda müdahil
avukatlardan Mustafa Özer’in, tutuksuz yarg›lanan
san›klar›n tutuklanmas› istemi mahkeme taraf›ndan
reddedildi. Diyarbak›r Barosu Genel Sekreteri avukat
Sezgin Tanr›kulu, Diyarbak›r E Tipi Cezaevi’nde 10
tutuklunun ölümü ve 23 tutuklunun da yaralanmas›yla
sonuçlanan olay›n failleri olarak yarg›lanan kamu
görevlilerinin bu süreçte görevlerine devam etti¤ini
bildirdi. 

7 May›s günü yap›lan duruflmada, mahkemeye
gelmeyen san›klar›n, foto¤raflar›n›n gönderildi¤i
bildirildi. Duruflmada tan›k olarak dinlenen Abdullah
Y›ld›r›m adl› gardiyan, tutuklular›n elinde sopa ya da
benzeri bir fley bulunmad›¤›n›, ölüm ve yaralanma
olay›na tan›k olmad›¤›n› söyledi. Duruflmada, müdahil
avukatlar›n, cezaevinde keflif yap›lmas› iste¤i
reddedildi.

Bu arada 25 May›s günü sald›r›n›n ard›ndan yaral›
olarak Gaziantep’e sevkedilirken yolda ölen Kadri
Demir’in yak›nlar›n›n avukatlar› Mahmut Vefa
arac›l›¤› ile Ocak 1997 tarihinde A‹HM’ye yapt›klar›
baflvuru kabul edildi. A‹HM, Türkiye’den 6 Eylül’e
kadar, “Aç›lan dava ile ilgili iç hukuk yollar› etkili
midir? ve “Sözleflmenin 2. ve 3. maddelerinde
belirtilen iflkence ve yaflam hakk›n›n ihlali söz konusu
mudur?” fleklindeki sorular›n yan›tlar›n› istedi.

12 Temmuz günü yap›lan duruflmada, terhis olan
askerlerin adreslerinin saptanmas›na, di¤er san›klar›n
da teflhis için foto¤raflar›n›n çekilmesine karar verildi.
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Davan›n 17 Eylül günü yap›lan 20. oturumunda, söz
alan müdahil avukatlardan Sezgin Tanr›kulu, davan›n
üçüncü y›l›na girece¤ini an›msatarak, “Biz davan›n
uzun süre ertelenmesini böylece tüm san›klar ve
ma¤durlar›n burada bulunmas›n›n sa¤lanmas›n›
istiyoruz. O zaman kimlerin suçlu oldu¤u ortaya ç›kar
ve 1-2 celsede dava sonuçlan›r” dedi. Tanr›kulu,
Kadri Demir adl› tutuklunun olay›n ard›ndan
Gaziantep Cezaevi’ne gönderilirken yolda ölmesi
nedeniyle sevkte görev alanlar hakk›nda suç
duyurusunda bulunulmas›n› da istedi.

Öte yandan Kadri Demir’in yak›nlar›n›n yapt›¤›
baflvurunun kabul edilmesinin ard›ndan Türkiye de
D›fliflleri Bakanl›¤› arac›l›¤› ile A‹HM’e gönderdi¤i
savunmada özetle flu görüfllere yer verildi: “Kadri
Demir’in de aralar›nda bulundu¤u 31 tutuklu,
yönetmeli¤i ihlal ederek 35 ve 36 No’lu hücrelerin
mazgallar›n› açt›lar ve öteki tutuklularla görüflmeye
bafllad›lar. Hapishanenin gardiyanlar› durmalar› için
ihtar etti¤i zaman isyan bafllad›. Tutuklular yasalar›
çi¤neyerek ayr›l›kç› slogan att›lar, demir parmakl›klar›
y›kt›lar. Kap›lar›n anahtarlar›n› ve hapishanenin
pencerelerini k›rmaya çal›flarak, hapishaneye zarar
verdiler. ‹syan›n yay›labilece¤i ihtimali gözönünde
bulundurularak, jandarma ve güvenlik birimlerinden
yard›m istendi. Uyar›ya karfl›n tutuklular isyan
hareketlerine devam ettiler. Güvenlik birimlerine
sald›rd›lar. Sorumlular tutuklular›n fliddet olarak
ortaya ç›kan direnmelerine karfl› koymak zorunda
kald›lar. ‹syan kendilerine yasal olarak tan›nan
yetkilere göre bast›r›ld›”

Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 12 Kas›m
günü yap›lan duruflmada söz alan müdahil avukatlar,
san›klar›n tutuklanmas› istemini yinelemelerine karfl›n
Mahkeme Heyeti, daha önceki duruflmalarda oldu¤u
gibi tutuklama karar› vermedi.

Davan›n 20 Aral›k günü yap›lan 23. duruflmas›nda ise
daha önceki duruflmalarda san›klar›n tutuklanmas›
istemini reddeden mahkeme, bu kez olay tarihinde
askerli¤ini yapan ancak terhis olduktan sonra adresi
saptanamayan Muhammed Özdil adl› san›k hakk›nda
g›yabi tutuklama karar› verdi. 1999 y›l› içinde
sonuçland›r›lmayan dava, 2000 y›l›na ertelendi.

Ümraniye Cezaevi Davas› 

A‹HM, ‹stanbul Ümraniye Cezaevi’ne 4 Ocak 1996
tarihinde yap›lan sald›r› ile ilgili olarak Türkiye’den
mütalaa istedi. Türkiye, ocak ay› bafl›nda Strasbourg’a
gönderdi¤i mütalaada, katliamda ölen ve yaralanan
tutuklular› suçlad›. Cezaevi bask›n› s›ras›nda ölüm
amac›n›n güdülmedi¤ini ve bask›n sonras› yaral›lar›n
kald›r›ld›¤› hastanelerde “önemle” tedavi edildikleri
iddia edilen Türkiye’nin savunmas›nda “Yaral›lara
büyük bir dikkatle bak›ld›¤› halde dördü öldü. Fakat
yaral›lar›n ölümü amaçlanm›fl de¤ildi. Sadece sopa,
sis bombalar› ve su kullan›ld› isyanc›lara karfl›. Ama
talihsizlik eseri dördü bafl›ndan yaralanm›flt› ve bunun

sonucu olarak beyin kanamas›ndan öldüler. Bu
amaçlanmam›flt›. E¤er kas›t olsayd›, güvenlik güçleri
ateflli silah kullan›rlard›.” ifadeleri yerald›.

Cezaevlerindeki olaylar›n yo¤un olarak yafland›¤› söz
konusu dönemde tutuklular›n taleplerini hiçbir flekilde
kabul etmeyen Türkiye, mütalaas›nda “‹steklerinin
baz›lar› kabul edilebilirdi, ancak baz›lar› kabul
edilebilir de¤ildi” savunmas›n› yapt›.

Türkiye’nin mütalaas›n› de¤erlendiren davac›
avukatlardan Metin Narin, söz konusu katliamda
tutuklulara öldürme kast›yla sald›r›ld›¤›n› ve sald›r›
sonras›nda tedavilerinin engellenerek ölümlerine
neden olundu¤unu vurgulad›. 

‹stanbul Ümraniye Cezaevi’ne 4 Ocak 1996 günü
gardiyan, polis ve askerler taraf›ndan düzenlenen
sald›r›da R›za Boybafl, Abdülmecit Seçkin, Orhan
Özen ve Gültekin Beyhan’›n ölümü, 54 tutuklunun da
yaralanmas›yla ilgili yap›lan suç duyurusu takipsizlikle
sonuçlanm›flt›. 1996 y›l›n›n aral›k ay›nda Avrupa
‹nsan Haklan Sözleflmesi’nin 2. ve 3. maddelerine
göre “yaflama hakk›n›” ve “kimse kötü muameleye
maruz b›rak›lamaz” ilkesini ihlal etmekten Türkiye
aleyhine Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne (A‹HM)
yap›lan baflvuru kabul edilerek, Mahkeme gündemine
al›nm›flt›. 

Erzurum Cezaevi Davas›

Erzurum Cezaevi’nde 28 Ekim 1998 tarihinde 26
tutuklunun yaralanmas›yla sonuçlanan olaylar
nedeniyle may›s ay› bafl›nda 6 tutuklu hakk›nda dava
aç›ld›. Sald›r›da tutuklulara cop ve kalaslarla sald›ran
gardiyan ve askerler hakk›nda herhangi bir yasal ifllem
yap›lmazken, Savc›l›k taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, Turgut Koyuncu, Celal Turpçu, Cengiz
Çelik, Mustafa Okçul, Hasan Mesut Çelebi ve Cengiz
Eker adl› tutuklular›n görevli memura görevi s›ras›nda
adiyen etkili eylemde bulunduklar› ve devlet mal›na
zarar verdikleri gerekçesiyle TCY’nin 64. maddesi ile
TCY’nin 271/1, 456/4, 272/1 ve 273. maddelerinin
uygulanmas› istendi. 

Erzurum Cezaevi’nde tutuklular ad›na Mustafa Okçul
ve Servet Ba¤c› taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
iddianame “traji-komik” olarak nitelendirilerek,
“Devlet mal›na zarar vermek, tahrip etmek dedikleri
fley, kafam›zda k›r›lan demir çubuklar, cop ve
kalaslard›. As›l tahrip edilen bize ait eflyalard›.
Herfleyden önce koma haline getirilen
bedenlerimizdi” denildi.

f) Tutuklu Yak›nlar›na Bask›lar

1999 y›l›nda cezaevlerinde bulunan tutuklu ve
hükümlülere yönelik bask›lar›n art›fl›na paralel olarak
bu dönemde tutuklu yak›nlar›na yönelik sindirme
politikalar›nda da art›fl oldu. Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan çeflitli tarihlerde gündeme getirilen tutuklu
ve hükümlülerin soyad› farkl› olan ikinci ve üçüncü
dereceden yak›nlar›na görüfl izni verilmemesi
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uygulamas›na haziran ay›nda cezaevlerine gönderilen
bir genelge ile bir kez daha baflland›. Bu dönemde F
tipi’ne geçifl haz›rl›klar› ile birlikte tutuklu yak›nlar›n›n
protesto eylemleri de zor kullan›larak engellendi. 

Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Dayan›flma Derne¤i
(T‹YAD) Ankara fiubesi’ne 9 Ocak günü yang›n
oldu¤u gerekçesiyle girilerek aran›rken, fiube Baflkan›
Betül Göko¤lu ve efli Ercan Göko¤lu da evleri
bas›larak gözalt›na al›nd›. T‹YAD Ankara fiube
taraf›ndan yap›lan aç›klamada 23 Nisan günü de,
derne¤in bulundu¤u binadaki elektrik saatine
yerlefltirilen bomban›n patlad›¤› ve maddi hasar
meydana geldi¤i bildirildi.

27 fiubat günü, Tutuklu ve Hükümlülerle Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Derne¤i (TUHA-DER) Terörle
Mücadele fiubesi’ne ba¤l› polisler taraf›ndan bas›ld›.
Dernek Baflkan› Tamam Yical, bask›n s›ras›nda
dernekte bulunan herkesin kimlik bilgilerini alan
polisin daha sonra tehditler savurarak binay› terk
etti¤ini söyledi.  

‹stanbul Ümraniye Cezaevi’nde 20 Nisan günü ölen
U¤ur Hulagü Gürdo¤an için, 22 Nisan günü cezaevi
önünde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen bir grubu
polisler engelledi. Özgürlük ‹çin Mücadele Platformu
taraf›ndan düzenlenen bas›n aç›klamas›na kat›lanlar›
zor kullanarak da¤›tan polisler, aralar›nda Evrensel
gazetesi muhabiri Elif Bulut, Özgür Bak›fl gazetesi
muhabiri Ali Kalay ile Al›nterimiz gazetesi muhabiri
Manolya Gültekin’in bulundu¤u 61 kifliyi
tartaklayarak gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan 61
kifliden 59’u 23 Nisan günü savc›l›k taraf›ndan serbest
b›rak›ld›, Suzan Bozkurt ve Mehtap Kuruçay ise
“haklar›nda baflka bir soruflturma oldu¤u” iddias›yla
yeniden gözalt›na al›nd›. 

6 May›s günü Adana Kürkçüler Cezaevi’nde bulunan
kardefli Hakkk› ‹lgen’le görüflmeye giden Sabri ‹lgen
adl› kifli, cezaevi önünde askerlerin kendisini görüfle
almamas› nedeniyle tart›fl›nca gözalt›na al›nd›. Daha
sonra tutuklanan Sabri ‹lgen’in cezaevinde tek kiflilik
hücreye konuldu¤u bildirildi.

16 Haziran günü gözalt›na al›nan Tutuklu ve
Hükümlü Aileleri Dayan›flma Derne¤i (Adana
Dayan›flma-Der) üyesi Zöhre Polat , kendilerini
Terörle Mücadele Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polisler olarak
tan›tan 3 kifli taraf›ndan “flüpheli flah›s” diye zorla bir
araca bindirilerek bilmedi¤i bir yere götürüldü¤ünü ve
iflkence edildi¤ini söyledi. Bindirildi¤i arabada sürekli
olarak tehdit edildi¤ini belirten Polat, “Söyleyecek
birfley olmad›¤›n› belirtti¤imde tekmelerle vurmaya
bafllad›lar. Dayak, tehdit ve küfürler ne kadar sürdü
bilmiyorum. Ellerim arkadan bir a¤aca ba¤land› ve
beni böylece b›rak›p gittiler. Bütün geceyi böyle
geçirdim. Gün ›fl›¤›nda hayvanlar›n› otlatan bir çoban
taraf›ndan ellerim çözüldü ve bu kifliyle birlikte
uzunca bir yürüyüflten sonra 100. Y›l otobüslerinin
son dura¤› olan yere geldim. Araca binip eve

ulaflt›¤›mda saat 06.30 olmufltu.” Polat, kaç›r›l›p
sorgulanmas›yla ilgili Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç
duyurusunda bulunaca¤›n› kaydetti. 

Özgürlük ‹çin Mücadele Platformu taraf›ndan
cezaevlerindeki sa¤l›k koflullar›n›n düzeltilmesi
istemiyle toplanan imzalar›n Adalet Bakanl›¤›’na
gönderilmesi polisler taraf›ndan engellendi. 17
Haziran günü imzalar› Adalet Bakanl›¤›’na fakslamak
için Sirkeci Postanesi önünde toplanan gruba
müdahale eden polisler Al›nterimiz gazetesi muhabiri
Mehtap Kuruçay, Saadet Pehlivan, Meliha Y›ld›z,
Nursel Türüç, Erdal Do¤an ile soyadlar›
ö¤renilemeyen Nevreste ve Neslihan adl› kiflileri
tartaklayarak gözalt›na ald›. Olay› görüntülemeye
çal›flan NTV kameraman› da tartakland›. 

Partizan fiehit ve Tutsak Yak›nlar› Platformu taraf›ndan
Hücre Tipi’ne karfl› ‹stanbul Adliyesi önünde 14
Temmuz günü bas›n aç›klamas› yapmak isteyen
tutuklu yak›nlar›na polis müdahale etti. Polisle tutuklu
yak›nlar› aras›nda ç›kan tart›flmada Fatofl K›l›ç,
Gülüsen Dinler, Suzan Zengin, Hüseyin Çak›ro¤lu
gözalt›na al›nd›. 

Eskiflehir Cezaevi’nden sevk edilme talebiyle
bafllatt›klar› açl›k grevi 63. gününe giren Kemal ve
Bülent Ertürk’ün taleplerinin kabul edilmesini isteyen
bir grup tutuklu yak›n› 17 Temmuz günü DSP ‹stanbul
fiiflli örgütünü ziyaret etti. Görüflmelerin ard›ndan
tutuklu yak›nlar› d›flar›da abluka kuran polislerin
çekilmesi ve gözalt›na al›nmayacaklar› güvencesi
verilmesi durumunda parti binas›n› terk edeceklerini
ifade ettiler. ‹lçe yöneticilerinin, “Biz polis
yetkilileriyle görüfltük. Sizi gözalt›na almayacaklar›
güvencesini veriyoruz” demeleri üzerine aileler, ilçe
binas›ndan d›flar› ç›kt›. Ancak binay› ablukaya alan
polisler, Fecire Karatafl (50), ‹pek Bulut (48), Gülizar
fiahin (5G), ‹brahim Y›lmaz (45), Mehmet Soylu (40),
Adile Soylu (35), Suzan Zengin (32), Birsen Gülünay
(30), Hatice Ça¤lar (35) ile 10 yafllar›ndaki Kemal
Karatafl adl› çocu¤u gözalt›na ald›. 

‹zmir’de Buca cezaevine 10 A¤ustos günü kardeflini
ziyarete giden Yahya Alkan adl› tutuklu yak›n›, sivil
polisler taraf›ndan gözalt›na al›narak, Buca Terörle
Mücadele fiubesi’ne götürüldü. Yahya Alkan’›n annesi
Alime Alkan, gözalt›na al›nan o¤lunun daha önceki
hafta da cezaevine görüfle gitti¤ini belirterek, “Küçük
o¤lum niçin görüfle ç›kmad›klar›n› anlatm›fl. Yahya ise
bunlar› not alm›flt›. Bu ziyarette o¤lumu bu notlar›
neden ald›¤›n› söylemesi için s›k›flt›rd›lar” dedi. Anne
Alkan, polislerin o¤luna bir ka¤›t imzalatt›rmak
istedi¤ini, imzalamay›nca gözalt›na al›nd›¤›n› kaydetti. 

Konya Cezaevi’nde tutuklu bulunan fiinasi Tur adl›
o¤lunu ziyaret etmek için 1 Eylül günü Diyarbak›r’dan
Konya’ya giden Gülflen Tur adl› kad›n iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. Gülflen Tur, ziyaretten sonra
bindi¤i otobüsten polisler taraf›ndan indirildi¤ini
belirterek, götürüldü¤ü Konya Emniyet Müdürlü¤ü’nde

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Cezaevleri

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 173



polisler taraf›ndan bafl›na siyah bir torba geçirildi¤ini
ve “cezaevine eflya götürdü¤ü” suçlamas›yla
dövüldü¤ünü söyledi. 3 Eylül günü mahkeme
taraf›ndan serbest b›rak›lan Gülflen Tur, tedavi için
T‹HV’e baflvurdu.

Ankara Merkez Kapal› Ceza ve Tutukevi’nde 11
mahkumun öldürülmesini protesto etmek amac›yla 28
Eylül günü Sultanahmet Meydan›’nda bas›n
aç›klamas› yapmak gruba müdahale eden polis, 47’si
kad›n 101 kifliyi gözalt›na ald›. Polis göstericilerin
yan›s›ra gazetecileri de tartaklad›. 

Orhan K›l›ç adl› tutuklu yak›n›, Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’ne yap›lan sald›r›n›n ard›ndan bilgi edinmek
için gitti¤i Bayrampafla Cezaevi önünde gözalt›na
al›narak, götürüldü¤ü Terörle Mücadele fiubesi
(TMfi)’nde iflkence gördü. Cezaevinden evine
dönerken sivil üç polis taraf›ndan polis arabas›na
bindirildi¤ini ve araçta dövüldü¤ünü bildirdi.
Götürüldü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’nde de
psikolojik iflkenceye maruz kald›¤›n› anlatan K›l›ç, ilk
sorgusunun ard›ndan kendisine daha önce de iflkence
yapan bir polis taraf›ndan dövüldü¤ünü belirtti.
Serbest b›rak›lmadan önce bir daha cezaevlerine
gitmemesi için tehdit edildi¤ini kaydeden K›l›ç,
kendisine iflkence yapan polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›n› söyledi. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ne yap›lan sald›r›
s›ras›nda yaflam›n› yitiren Nevzat Çiftçi’nin (Habip
Gül) 30 Eylül günü Helvac› Köyü’nde yap›lan cenaze
töreni s›ras›nda jandarman›n kitleye sald›r›s› sonucu
gözalt›na al›nan yaklafl›k 70 kifli, 1 Ekim günü 2911
Say›l› Kanuna muhalefet etmekten Savc›l›¤a ç›kar›ld›.
Alia¤a Nöbetçi Savc›l›¤› taraf›ndan ifadeleri al›nd›ktan
sonra tutuklama istemiyle Mahkemeye ç›kar›lan
Eme¤in Partisi ‹zmir ‹l Baflkan› Haydar Cenan, Maden-
‹fl Sendikas› ‹zmir fiubesi Baflkan› Hacal Y›lmaz, Tar›m
G›da-Sen ‹zmir fiube Baflkan› Mihdi Perinçek, Türkiye
‹nsan Haklar› Vakf› çal›flanlar›› Dr. Alp Ayan, Günseli
Kaya, HADEP ‹zmir ‹l Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet
Birge Uzuner ile Birol Karaaslan, Sinan Yaman,
Sokullu Cem Pekdemir, ‹rfan Güleser, Turgut
Yenidünya, Erkan Polat, Zafer Do¤an ve Cem Cihan
Erkul tutuklan›rken, di¤er san›klar tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Öte yandan
gözalt›na al›nd›klar›nda fliddete maruz kalan 60 kifli
de 8 Ekim günü ‹zmir Cumhuriyet Savc›l›¤›’na olay
günü görevli olan jandarma komuta kademesinde
görev yapan er ve erbafllar ile emir veren tüm subay
ve astsubaylar ile mülki idari amir hakk›nda suç
duyurusunda bulunarak, görevi kötüye kullananlar›n
hakk›nda kamu davas› aç›lmas›n› istediler.

Bu arada Bergama Cezavevi’ne konulanlar› 4 Ekim
günü ziyarete giden Yusuf Yenidünya,  Sürmeli
Yenidünya, Haskar Do¤an, Gülhan K›l›ç ve Zelal
Polat adl› tutuklu yak›nlar›, 5 saat gözalt›nda
tutuldular. Tutuklu yak›nlar› serbest b›rak›ld›ktan

sonra görevli polisler hakk›nda Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunacaklar›n›
bildirdiler.

‹zmir Valili¤i’nin karar›yla kapat›lan, ‹zmir Tutuklu ve
Hükümlü Aileleriyle Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i (TAYD-DER) Yönetim Kurulu üyelerinin
Dernekler Yasas›’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle
yarg›land›klar› dava, 1 Kas›m günü beraatle
sonuçland›. ‹zmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruflmada, imza metinleri ile yasak
yay›nlar›n bir adet bulundurulmas›n›n suç unsuru
oluflturmad›¤› gerekçesiyle, TAYD-DER’liler hakk›nda
beraat karar› verildi. 

Yozgat E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan o¤lunu
ziyaret etmek üzere 5 Kas›m günü Yozgat’a giden Ali
Bak›r, o¤lu Vedat Bak›r’› ziyaretinin ard›ndan cezaevi
kap›s›nda bekleyen sivil polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi. 

Tutuklu Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i (TAY-DER)
Ankara Baflkan› Meliha Özcan, incelemeler yapmak
üzere gitikleri Van’da 7 Kas›m’dan itibaren polis
bask›lar›na maruz kald›klar›n› belirterek, yard›mc›s›
Meryem Ayd›n ile birlikte, Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
suç duyurusunda bulundu. TAY-DER yöneticileri
savc›l›¤a verdikleri dilekçede, sürekli takip
edildiklerini, s›k s›k durdurularak üst aramas›ndan
geçirildiklerini ve aramalar s›ras›nda onur k›r›c›
davran›fllara maruz kald›klar›n› bildirdi. Son olarak 9
Kas›m günü I¤d›r’a gitmek üzere özel araçlar›yla yola
ç›kt›klar›n› ve il ç›k›fl›nda polisler taraf›ndan geri
çevrildiklerini de belirten TAY-DER yöneticileri, can
güvenliklerinin olmad›¤›n› kaydettiler.

Özgür Bak›fl gazetesi da¤›t›mc›s› Veysel Ifl›k, 15 Aral›k
günü Bursa Cezaevi’nde bulunan bir akrabas›n›
ziyarete gitti¤inde askerler taraf›ndan dövüldü¤ünü
bildirdi. 

‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 21 Aral›k günü bas›n
toplant›s› düzenleyen ‹BDA/C davas› tutuklular›n›n
avukat› Hasan Ölçer, tutuklu yak›nlar›n›n cezaevine
ziyarete gidifl gelifllerinde sudan bahanelerle gözalt›na
al›nd›klar›n› söyledi. Ölçer, bu durumun 5 Aral›k’ta
Metris Cezaevi’nde meydana gelen olaylar s›ras›nda
sa¤lanan 5 maddelik bir anlaflmada yer ald›¤›n›
hat›rlatt›. Tutuklu aileleri ad›na konuflan Emel Zor ise,
cezaevinde bulunan yak›nlar›n› ziyarete giderken
polisin sürekli tacizine maruz kald›klar›n› kaydetti.

g) Af tart›flmalar›

1999 y›l› içinde af tart›flmalar›, yo¤un olarak Türkiye
gündemine damgas›n› vurdu. Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk, temmuz ay› içinde yapt›¤› aç›klamada,
57’inci hükümeti oluflturan koalisyon ortaklar›n›n af
konusunu gündemlerine ald›¤›n› bildirdi. 

Ancak Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve
sadece h›rs›zl›k, yaralama, hakaret, sövme, taksirli
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adam öldürme, meskeni ihlal ve bas›n ‘suçlar›’ gibi
konular› kapsayan af tasar› tasla¤›, hukuk çevrelerinde
tasar›n›n ayr›mc› ve eflitsiz bir niteli¤e sahip oldu¤u
gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Hukukçular,  af
konusunun s›k s›k gündeme getirildi¤ine dikkat
çekerken, tasla¤›n söz konusu haliyle onaylanmas›n›n
mümkün olmad›¤›n› belirttiler.

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, piflmanl›k ve af yasa
tasar› ile ilgili olarak haz›rlad›¤› taslaklar›, 28 Temmuz
günü hükümet orta¤› partilerin liderlerine verdi. Türk,
29 Temmuz günü yapt›¤› aç›klamada ise, hükümet
ortaklar›n›n yasal çal›flmalar konusunda ilke
mutabakat›na vard›klar›n›, “ç›kart›lacak af kanununda
toplum vicdan›n› rahats›z edecek hususlar›n
bulunmayaca¤›n›” bildirdi. 

Bu arada çeflitli sivil toplum örgütleri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarda da, af yasa tasar›s› ile
cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin beklenti
içine sokuldu¤una dikkat çekilerek, genel bir af yasas›
ç›kart›lmas› gerekti¤i belirtildi. 

Koalisyon ortaklar› aras›nda uzun süre tart›fl›lan af
konusundaki dü¤üm, a¤ustos ay› ortalar›nda çözüldü.
Af Yasas›, 28 A¤ustos günü TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi. 

TBMM’de uzun tart›flmalar›n ard›ndan kabul edilen
yasaya göre kasten adam öldürenler, çete üyeleri,
kalpazanlar ile cezaevlerinden adam kaç›ranlar da af
ve indirim kapsam›na al›nd›. Af yasas›ndan toplam 58
bin 518 tutuklu ve hükümlü yararlanaca¤›, bunlardan
26 bin 538 kifli do¤rudan do¤ruya yararlanaca¤›, 31
bin 980 kiflinin de ceza indirimine tabi tutulaca¤›
bildirildi.

Bu arada Baflbakan Bülent Ecevit TBMM’de kabul
edilen af yasas›n› kendisinin de “içine
sindiremedi¤ini” söyledi. Af konusunun her zaman
elefltirilere neden oldu¤unu savunan Ecevit,  “Fakat
uzun süredir milletimizin büyük bir kesiminin
beklentisiydi. Bu bir koalisyon hükümeti. Koalisyon
ortaklar›ndan her birinin de¤iflik beklentileri vard›.
Benim de flahsen içime sindiremedi¤im veya zor
sindirdi¤im konular var. Ama di¤er koalisyon ortaklar›
için de ayn› fley söz konusudur. Sonuçta demokrasinin
gere¤i olan bir uzlaflmaya var›lm›flt›r” dedi.

Ancak Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel,
kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak, af yasas›n›
çetelere ayr›cal›k tan›d›¤› gerekçesiyle 1 Eylül günü
veto ederek, Meclis’e iade etti. Çankaya Köflkü’nden
yap›lan aç›klamada, yasada af ve ceza indirimi
konusunda çeliflki bulundu¤u belirtildi. 

‹ade gerekçesinde, Anayasa’n›n 87. ve 169.
maddesinin Meclis’e genel ve özel af yasas› ç›kartma
yetkisi verdi¤ini hat›rlatan Demirel, TBMM’nin
Anayasa’n›n belirtti¤i s›n›rlar içinde af yasalar› tedvin
edebilece¤ini, Cumhurbaflkan›’n›n da bu kanunlar›n
“tekrar görüflülmesini” isteyebilece¤ini kaydetti. 

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in TBMM
Baflkanl›¤›’na gönderdi¤i “veto” gerekçesinde,
ayr›cal›kl› af yarat›ld›¤›na iflaret edilmesi dikkat çekti.
Demirel’in bir defa daha görüflülmesi istemiyle Meclis
Baflkanl›¤›’na gönderdi¤i af yasas›nda, 313. maddenin
af kapsam› d›fl›nda tutulmas›na karfl›n bu madde
kapsam›na girenlerin ceza indiriminden
yararland›r›ld›¤›, bu durumun ise ayr›cal›k yaratt›¤›
vurguland›. Veto yaz›s›n›n gerekçesinde flöyle denildi: 

“Anayasa’n›n 10. maddesinde ‘herkes dil, din, ›rk,
renk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi inanç, mezhep
ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun
önünde eflittir. Hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya
s›n›fa imtiyaz tan›namaz. Devlet organlar› ve idare
makamlar› bütün ifllemlerinde ve kanun önünde eflitlik
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›r’
hükmü yer alm›flt›r. Buna göre herkesin kanun önünde
eflit olmas› gerekti¤i gibi kanunlar›n genellik ilkelerine
uygun olarak tedvin edilmesi hukukun ilkesidir. Bu
ba¤lamda kabul edilen 4453 say›l› kanunda TCY’nin
313. maddesi af kapsam› d›fl›nda tutulmakla beraber,
ceza indirimi uygulanacak suçlar içine al›nm›flt›r.
Bunun sonucunda cürüm ifllemek için örgüt
oluflturanlar bir bak›ma ayr›cal›kl› konuma getirilmifl
bulunmaktad›rlar. 4453 say›l› ‘Baz› Suç ve Cezalar›n
Aff›na ‹liflkin Kanun’un 2. maddesi, verilen cezalar›n
bütün sonuçlar›n› kapsayacak flekilde genel aff›
içermekte oldu¤u halde, 4. maddesinde yap›lan
düzenleme ile af kapsam› d›fl›nda kalan baz› suçlarda
ceza indirimi sa¤lanarak özel af niteli¤ine
dönüfltürülmüfl ve daha sonra yap›lan düzenleme ile
af edilen ve indirim yap›lan bütün cezalara erteleme
hükmü getirilerek kanun yap›m tekni¤inde bütünlük
korunmam›flt›r.” 

Demirel’in vetosunun ard›ndan TBMM yeni yasama
dönemine de af tart›flmalar› ile bafllad›. Yeni af yasa
tasar›s›n› haz›rlamak için biraraya gelen koalisyon
orta¤› partilerin temsilcileri ekim ay› ortalar›nda bir
uzlaflmaya var›rken, haz›rlanan metin muhalefet
partilerinden onay görmedi. Ancak yap›lan
düzenleme ile Bahçelievler katliam› san›¤› Haluk
K›rc›’n›n aftan yararlan›p yararlanmayaca¤› üzerinde
hükümet ortaklar› aras›nda ç›kan kriz nedeniyle af
çal›flmalar› 10 Kas›m günü ask›ya al›nd›.
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Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin (A‹HM)1, 1999
y›l›nda da Türkiye’nin uluslararas› insan haklar›
yükümlülüklerini denetleyen tek yarg›sal mekanizma
olmaya devam etti. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine ek 11. Protokol
çerçevesinde Komisyon (A‹HK) ile Mahkemenin 1998
y›l›nda birlefltirilmesinin ard›ndan, Mahkemenin dava
yükü h›zla artt›. 1999 y›l›nda Mahkemeye 8.369 yeni
baflvuru yap›ld›; bu davalardan 972’si Rusya’ya ve
655’i Türkiye’ye karfl›yd›. Mahkeme, 1999 y›l›nda 177
yarg›sal karar verdi ve 3.519 baflvuruyu ya dostane
çözüm sonucu listeden ç›kartt› ya da kabul edilemez
buldu. ‹hlal karar›yla sonuçlanan 120 davadan 44’ü
‹talya’ya ve 18’i Türkiye’ye karfl›yd›. 31 Aral›k 1999
itibar›yla Mahkeme önünde karar bekleyen toplam
dava say›s› 12.635 oldu. 

1999 y›l›nda A‹HM’in Türkiye’yle ilgili olarak ele
ald›¤› davalardan Öcalan davas›, gündemi en çok
iflgal eden dava oldu. Davan›n A‹HM gündeminde
olmas›, Devlet Güvenlik Mahkemelerine iliflkin
yasada mahkemelerin iflleyifline iliflkin flekilsel bir
de¤iflikli¤e yol açt›. (bkz. Kürt Sorunu)

Yaflam Hakk›

O¤ur Davas›

Baflvuru, 24 Aral›k 1990 tarihinde fi›rnak Da¤konak
köyü yak›nlar›ndaki bir madene güvenlik
görevlilerince yap›lan bask›n sonucunda, burada gece
bekçisi olarak çal›flan Musa O¤ur’un katledilmesiyle
ilgiliydi. Olaydan iki gün sonra, savc›l›k olayla ilgili
yetkisi olmad›¤›n› belirterek dosyay› fi›rnak ‹l ‹dare
Kurulu’na sevketti. ‹dare Kurulu, 15 A¤ustos 1991’de,
operasyonda görev alan güvenlik görevlilerine karfl›
ceza davas› aç›lmas›na yer olmad›¤›na karar verdi.
Karara göre, Musa O¤ur uyar› atefli sonucunda ölmüfl,
tan›klar›n ifadelerinden atefl edenin kim oldu¤u
anlafl›lamam›flt› ve bu durumda bir ceza davas›
aç›lamazd›. Dan›fltay, ‹dare Kurulunun karar›n›
onaylad›. Baflvuru, maktulün – olay tarihinde 67
yafl›nda olan – annesi taraf›ndan yap›lm›flt›.

Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan, bire karfl›
32 oyla olayda yaflam hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar
verilmesinin ard›ndan dostane çözüme ulafl›lamam›fl,
dava 15 Aral›k 1997 tarihinde Mahkemeye

götürülmüfltü. Mahkeme, O¤ur davas›n› 20 May›sta
karara ba¤layarak, baflvurucunun o¤lunun ölümüne
yol açan operasyonun planlanmas› ve yürütülmesiyle
ilgili olarak bire karfl› 16 oy çoklu¤uyla ve ölüme
iliflkin yeterli soruflturma yap›lmamas› bak›m›ndan
oybirli¤iyle yaflam hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar
verdi. 

Mahkeme önünde hükümet, iç hukuk yollar›n›n
tüketilmedi¤ini; baflvurucunun idari ve tazminat
davalar› açarak hukuk yollar›n› kullanabilece¤ini ileri
sürerek baflvurunun reddedilmesini istemiflti.
Mahkeme ise, baflvurucunun iç hukuk yollar›n›
tüketmek için bu yollara baflvurmas›n›n gerekli
olmad›¤›na karar verdi. Hükümetin, daha önce
savc›l›¤a yap›lan cezai sorumlulukla ilgili baflvurunun
da, baflvurucunun kendisi taraf›ndan de¤il, iflvereni
taraf›ndan yap›lm›fl oldu¤unu, dolay›s›yla
baflvurucunun iç hukuk yollar›n› ceza hukuku
aç›s›ndan da tüketmemifl oldu¤u iddias›na karfl›l›k ise
Mahkeme flu karar› verdi: ‹ç hukuk yollar›n›n
tüketilmesi kural›n›n amac›, Taraf Devletlere,
kendilerine karfl› getirilen ihlal iddialar›n›, bu iddialar
A‹HM’e getirilmezden önce ulusal mahkemeleri
yoluyla önlemek ya da sonuçlar›n› gidermek için bir
f›rsat tan›makt›r. Bu davada, baflvurucu taraf›ndan
aç›lm›fl olsun olmas›n, bir cezai soruflturma aç›lm›fl
fakat sonuç vermemifltir. Böylece iç hukuk yollar›
tüketilmifltir.

Hükümetin itiraz etti¤i bir nokta ise, baflvurucunun
Komisyon duruflmalar›na kat›larak iddialar›n› tekrar
etmemifl olmas›yd›. Ancak Mahkeme, Hükümetin bu
itiraz› Komisyon önünde getirmemifl ve böylece
Komisyon taraf›ndan ele al›nmas›na olanak
sa¤lamam›fl olmas›n›n, hükümeti bu itiraz› Mahkeme
önünde de getirmekten al›koyaca¤›na karar verdi.
Ayr›ca, baflvurucunun iddialar›n› Sözleflme organlar›
önünde dile getirmemesi, flikayetlerinin geçerlili¤ini
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6. AVRUPA ‹NSAN HAKLARI 
MAHKEMES‹ KARARLARI

1 Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM), 1950 Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinin (Sözleflme) ihlal edilmesi iddialar›n› ele almak
üzere 1959 y›l›nda Strasbourg’da kuruldu. Y›l›n belli dönemlerinde
çal›flan bir Komisyon ve bir Mahkemeden oluflan iki k›s›ml› sistemin
yerine, 1 Kas›m 1998’de sürekli bir Mahkeme kuruldu. Türkiye
hükümeti, 1954 y›l›nda Sözleflmeyi onaylad›, ama kiflisel baflvuru
hakk›n› 1987 y›l›nda kabul etti. Türkiye, Mahkemenin kararlar›n›n
ba¤lay›c›l›¤›n› 1990 y›l›nda kabul etti. Mahkemenin kararlar›,
internette flu adresten izlenebilir: (http://www.echr.coe.int).



ortadan kald›rmazd›. Önemli olan, baflvurucunun
flikayetlerini sürdürmekte olmas›yd›. Sonuç olarak
Mahkeme, Hükümetin ön itirazlar›n› reddetti.

Yaflam hakk›n›n ihlali sorununa iliflkin olarak
Mahkeme, öncelikle, Musa O¤ur’un güvenlik
güçlerince aç›lan atefl sonucunda öldü¤ü konusunda
davan›n taraflar› aras›nda görüfl fark› olmad›¤›na
dikkat çekti. Anlaflmazl›k noktalar›, ölüme yol açan
kurflunun hangi koflullarda atefllendi¤i ve bir uyar›
atefli mi yoksa maktulü hedeflemifl olan bir at›fl m›
oldu¤una iliflkin sorunlard›. Mahkeme, güvenlik
görevlilerinin silahl› bir sald›r›ya maruz kald›klar›n›
iddia etmelerine karfl›n, dinlenen tan›klar aras›nda
güvenlik görevlilerinden baflka hiç kimsenin bu
iddiay› desteklemedi¤ini gözlemledi. Mahkemeye
sunulan kan›tlar ise, güvenlik görevlilerinin olay
yerinde ve zaman›nda bir silahl› sald›r›ya maruz
kald›¤›n› gösterecek nitelikte de¤ildi.

‹kinci olarak, tan›klar›n farkl› ifadeleri nedeniyle, atefl
edilmeden önce sözlü uyar› yap›ld›¤›na dair yeterli
kan›t yoktu.

Üçüncü olarak, pek çok tan›k, Musa O¤ur’un uyar›
atefli sonucunda öldü¤ünü beyan etmifl; Hükümet de,
O¤ur’un boynunun arkas›ndan vurulmas›n›n, kaçmaya
kalk›flt›¤›n› gösterdi¤ini eklemiflti. Mahkeme, uyar›
ateflinin tan›m› gere¤i havaya atefl aç›lmas› anlam›na
geldi¤ini; uyar› atefli yap›l›rken silah›n, flüphelilerin
yaralanmamas› için dik aç›yla tutulmas› gerekti¤ini
belirtti. Olay, sabah saat 6 s›ralar›nda meydana
gelmiflti ve görme aç›s› çok düflüktü. Dolay›s›yla,
böyle bir durumda uyar› ateflinin dik aç›yla havaya
yap›lmas› özellikle önemliydi. Gerçekten de uyar›
amac›yla aç›lan ateflin maktulü boynundan vurmas›n›
tasavvur etmek mümkün görünmüyordu. Mahkeme,
Musa O¤ur’u vuran kurflunun uyar› amac›yla
atefllendi¤i, hatta O¤ur’un kaçmakta oldu¤u farz
edilse bile, atefllenen kurflunun O¤ur’u boynundan
vurmas› karfl›s›nda, bunun en az›ndan vahim bir görev
ihmali olarak görülmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Sonuç olarak Mahkeme, söz konusu operasyonun
planlanmas› ve uygulanmas›nda Musa O¤ur’a karfl›
kullan›lan gücün ne amaca ya da koflullara nispeten
uygun, ne de herhangi bir kiflinin hukuka uygun
olmayan fliddete karfl› savunmas› ya da maktulün
gözetim alt›na al›nmas› için mutlak suretle gerekli
oldu¤una karar verdi. Bu aç›dan, Sözleflmenin yaflam
hakk›n› korumay› amaçlayan 2. maddesi ihlal
edilmiflti.

Ayr›ca Mahkeme, taraf devletlere, yetki alan›nda
bulunan her kifli için Sözleflmede düzenlenen hak ve
özgürlükleri güvence alt›na alma yönünde genel bir
yükümlülük getiren Sözleflmenin 1. maddesi ile
birlikte de¤erlendirildi¤inde, Sözleflmenin 2.
maddesinin, yaflam hakk›n›n ihlal edilmesi halinde
etkin resmi kovuflturma yap›lmas›n› gerektirdi¤ini
hat›rlatt›. Yaflam hakk›n›n ihlal edilmesi halinde uygun

cezai kovuflturman›n yap›lmas› bak›m›ndan, Sözleflme
hükümlerine uygun bir kovuflturma, sorumlu kiflinin
belirlenmesi ve cezaland›r›lmas›na yeterli nitelikte
olmal›d›r. 

Oysa olay›n ard›ndan yap›lan ifllemler, bu nitelikte
de¤ildi. fi›rnak Cumhuriyet Savc›s›, olay yeri
incelemesi sonucunda, maktulün vücudundaki
bulgular› kaydetmek, olay yerini inceleyerek flemas›n›
çizmek ve olaya tan›k olan üç gece bekçisinin
ifadesini almakla yetinmiflti. Balistik bir inceleme
yap›lmam›flt›; böyle bir incelemenin yap›lmas›,
örne¤in, olay yerinde bulunan mermi art›klar›n›n ne
zaman kullan›ld›¤›n› ortaya ç›kartabilirdi. Olay
yerinde sorgulanan tan›klar ise, yaln›zca gece
bekçileriydi; operasyonda görev alan güvenlik
görevlilerinden hiçbiri sorgulanmam›flt›. Olay
hakk›nda haz›rlanan bilirkifli raporu ise, olgularla
desteklenmeyen mu¤lak bulgular içeriyordu.

‹l ‹dare Kurulu taraf›ndan yap›lan daha sonraki
soruflturmada ise, savc›l›k soruflturmas›ndaki
eksiklikler giderilmemiflti. Maktulün bedeninin adli t›p
aç›s›ndan incelenmesi ya da balistik muayenesi gibi
di¤er adli t›p incelemeleri yap›lmam›fl; isimlerinin
bilinmesine karfl›n, güvenlik görevlilerinin ifadesi
al›nmam›flt›.

Dahas›, idari soruflturma aflamas›nda maktulün
yak›nlar›n›n dosyay› inceleme olana¤› yoktu.
Dan›fltay’›n karar›, yaln›zca bu dosyadaki evraka
dayal› olarak verilmiflti ve bu aflamada da dosyaya
maktulün yak›nlar›n›n ya da avukatlar›n›n eriflim
olana¤› yoktu. 

Sonuç olarak, söz konusu soruflturmalar,
sorumlulu¤un belirlenmesi ve sorumlular›n
cezaland›r›lmas› aç›s›ndan sonuç almaya yeterli etkin
bir soruflturma niteli¤inde de¤ildi; bu bak›mdan da,
Sözleflmenin 2. maddesi ihlal edilmiflti.

Mahkeme, baflvurucuya 100.000 frank manevi
tazminat verilmesine; hukuksal masraflar için de
30.000 frank ödenmesine karar verdi.

Çak›c› Davas›

Mahkeme, 8 Temmuz günü Çak›c› davas›nda 2.
maddenin ihlal edildi¤ine karar verdi.

Ahmet Çak›c›, 8 Kas›m 1993 tarihinde Diyarbak›r
Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyüne jandarmalar taraf›ndan
yap›lan bask›n s›ras›nda gözetim alt›na al›nd›ktan
sonra kaybolmufltu. 

Ahmet Çak›c›’n›n kardefli olan baflvurucuya göre,
jandarmalar, PKK taraf›ndan öldürüldü¤ü iddia edilen
ö¤retmenler ve bir imam›n kaç›larak öldürülmesine
iliflkin bir operasyon s›ras›nda komflu Ba¤lan Köyünde
üç kifliyi gözalt›na alarak Diyarbak›r Jandarma
Komutanl›¤›na sevketmifllerdi. Daha sonra Ahmet
Çak›c› da jandarmalar taraf›ndan Çitlibahçe’ye
yap›lan bask›n s›ras›nda gözalt›na alarak Diyarbak›r’a
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sevkedildi. Çak›c›, burada di¤er üç kifliyle birlikte 16
veya 17 gün gözalt›nda tutuldu. Ahmet Çak›c›’yla
birlikte ayn› yerde gözalt›nda tutulan Mustafa Engin,
serbest b›rak›ld›ktan sonra, Ahmet Çak›c›’n›n a¤›r bir
flekilde dövüldü¤ünü, elektrik verilerek iflkence
yap›ld›¤›n›, kolunun k›r›ld›¤›n› ve kafas›n›n yar›ld›¤›n›
bildirmiflti.

Hazro ilçesinde Kavakl›bo¤az Jandarma Karakolunda
kalan Hikmet Aksoy ise, Ahmet Çak›c›’n›n daha sonra
bu karakola getirildi¤ini ö¤rendi. Baflvurucu, hükümet
Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonunun düzenledi¤i
duruflmada bilgi verinceye kadar, kardeflinden bir
daha haber alamad›.

Hükümete göre ise, Ahmet Çak›c› 8 Kas›m 1993
tarihinde yap›lan operasyon s›ras›nda gözalt›na
al›nmam›flt›. Hazro Jandarma Komutanl›¤› ve
Diyarbak›r ‹l Jandarma Komutanl›¤› kay›tlar›nda
Ahmet Çak›c›’n›n bu tarihte gözalt›na al›nd›¤›na dair
kay›t yoktu. Hükümet, daha sonra Komisyon’un
düzenledi¤i duruflma s›ras›nda, 17-19 fiubat 1995
tarihinde Hani ilçesinde Killibo¤an Tepesinde
meydana geldi¤i iddia edilen “bir çat›flma s›ras›nda
ölen teröristlerden biri”nin üzerinde Ahmet Çak›c›’n›n
kimlik kart›n›n bulundu¤unu ileri sürdü. Hazro
Cumhuriyet Savc›l›¤› da, Ahmet Çak›c›’n›n “bir
çat›flma s›ras›nda ölü ele geçirildi¤i” gerekçesiyle, 13
Temmuz 1996 tarihinde takipsizlik karar› vermiflti.

Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu, 24 May›s 1994
tarihinde baflvuru hakk›nda kabul edilebilirlik karar›
vermifl; duruflmalar›n ard›ndan 12 Mart 1998 tarihinde
bir rapor haz›rlam›flt›. Komisyon, Ahmet Çak›c›’n›n
kaybedilmesi iddias›yla ilgili olarak, yaflam hakk›n›n,
kifli güvenli¤i hakk›n›n ve iflkence yasa¤›n›n ihlal
edildi¤ine oybirli¤iyle karar verdi. Baflvurucunun
kendisine karfl› iflkence yasa¤›n›n ihlal edilmesi
konusunda oy çoklu¤uyla ve etkin hak arama
yollar›n›n olmamas› nedeniyle Sözleflmenin 13.
maddesinin ihlali konusunda ise oybirli¤iyle karar
verdi. Dostane çözüme ulafl›lmamas› üzerine baflvuru,
14 Eylül 1998 tarihinde Mahkemeye sevkedildi.

Tan›k ifadeleri ve kan›tlar› de¤erlendiren Mahkeme,
davaya iliflkin olgular› flu flekilde tespit etti:
Baflvurucunun kardefli, 8 Kas›m 1993 tarihinde
güvenlik görevlileri taraf›ndan gözalt›na al›nm›fl, ayn›
gece Hazro Jandarma Komutanl›¤›na götürülmüfl, 9
Kas›m gününden 2 Aral›k tarihine kadar Diyarbak›r
Jandarma Komutanl›¤›nda tutulmufl, en son burada
Mustafa Engin taraf›ndan görülmüfltü. Gözalt›nda
bulundu¤u s›ras›nda dövülmüfl, bir kolu k›r›lm›fl, iki
kez elektrik flokuna maruz b›rak›lm›fl ve kafas›nda
yar›k oluflmufltu. Hazro Jandarma Komutanl›¤›n›n,
Ahmet Çak›c›’n›n kimlik kart›n›n ölen bir PKK
üyesinin üzerinde bulundu¤u raporuna karfl›n, cesedin
kimli¤inin tespit edilmemesi ve gömülmek üzere
ailesine verilmemesi karfl›s›nda, Ahmet Çak›c›’n›n
iddia edildi¤i flekilde ölü bulundu¤u kan›tlanm›fl bir
olgu olarak kabul edilemezdi.

Mahkeme, hükümetin Komisyona orijinal gözalt›
kay›tlar›n› inceleme, Hikmet Aksoy’un duruflmaya
kat›l›m›n› kolaylaflt›rma ve iki devlet görevlisinin tan›k
olarak dinlenmesi konusunda yard›mc› olmad›¤›na
dikkat çekerek, bireysel baflvuru sisteminin etkin bir
flekilde ifllemesi aç›s›ndan, taraf devletlerin incelemeyi
kolaylaflt›racak olanaklar› sa¤lama yükümlülü¤ü
oldu¤unu belirtti. Mahkeme, bu davada Hükümetin,
söz konusu yükümlülü¤ünü tam olarak yerine
getirmedi¤ini belirtti.

Hükümet, baflvurucunun iç hukuk yollar›n›
tüketmedi¤i gerekçesiyle, baflvurunun Mahkeme
taraf›ndan ele al›nmas›na itiraz etti. Mahkeme ise,
baflvurucunun ve babas›n›n Ahmet Çak›c›’n›n
kaybedilmesine iliflkin olarak Diyarbak›r Devlet
Güvenlik Mahkemesi savc›l›¤›na baflvurmufl
olduklar›n›; baflvurucudan ve Ahmet Çak›c›’n›n
eflinden çeflitli savc›l›klarca iddialar›na iliflkin olarak
ifade al›nm›fl olmas›na ra¤men, gözalt› kay›tlar›na
iliflkin jandarma komutanl›klar›na soru sorman›n ve
tan›k Mustafa Engin’den k›saca ifade alman›n ötesinde
bir ifllem yapmad›klar›n› belirtti. Ahmet Çak›c›’n›n
cesedinin bulundu¤una dair iddia karfl›s›nda da
savc›l›klar, iddian›n incelenmesi için hiçbir ifllem
yapmam›fllard›. Bu durumda, Mahkeme,
baflvurucunun kendisinden makul olarak
beklenebilecek ifllemleri yapm›fl oldu¤una karar verdi.

Yaflam hakk›n›n ihlali iddias›na iliflkin olarak
Mahkeme, Ahmet Çak›c›’n›n kaybedildikten sonra
öldü¤ünün varsay›lmas› gerekti¤ine; hükümet Ahmet
Çak›c›’ya gözalt› s›ras›nda ya da sonras›nda ne oldu¤u
konusunda bir aç›klama yapmad›¤›na göre,
ölümünden hükümetin sorumlu oldu¤una karar verdi.
Bu aç›dan, hükümet Sözleflmenin 2. maddesini ihlal
etmiflti. Ahmet Çak›c›’n›n kaybedildi¤i iddialar›na
iliflkin olarak ve “ölü olarak ele geçirildi¤i” iddias›na
iliflkin olarak yeterli bir soruflturma yap›lmamas›
bak›m›ndan da, yaflam hakk›n›n korunmas›na dair
yükümlülük ihlal edilmiflti.

Mahkeme, Ahmet Çak›c›’n›n gözalt›nda bulundu¤u
s›ras›nda maruz kald›¤› muamelenin, Sözleflmenin 3.
maddesi aç›s›ndan iflkence boyutunda oldu¤una,
ancak Ahmet Çak›c›’n›n kaybedilmesinin
baflvurucunun kendisine iflkence yap›ld›¤› anlam›na
gelece¤ine dair bulgu olmad›¤›na karar verdi.
Mahkeme, bir kiflinin kaybedilmesinin genel olarak
onun yak›nlar›n›n iflkenceye maruz kalmas› anlam›na
gelmeyece¤ini; ancak, yak›nlar›n›n maruz kald›¤›
›zd›rab›n böyle bir durumda kaç›n›lmaz olan
›zd›raptan farkl› bir boyutta ve karakterde olmas›na
yol açan özel faktörleri ele almak gerekti¤ini belirtti.
Bu aç›dan, özellikle yetkililerin aileye yönelik
tutumlar› ve tepkileri ele al›nmal›yd›. Bu davada,
Sözleflmenin 3. maddesinin baflvurucu aç›s›ndan ihlal
edildi¤ine dair özel olgular söz konusu de¤ildi.

Mahkeme, Ahmet Çak›c›’n›n kabul edilmeyen gözalt›
ifllemi s›ras›nda kaybedilmesinin ise, Sözleflmenin 5.
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maddesinde güvence alt›na al›nan kifli güvenli¤i ve
özgürlü¤ü hakk›n›n özellikle vahim bir ihlali oldu¤una
karar verdi. Mahkeme, özellikle jandarmalar›n do¤ru
ve güvenilir kay›t tutmamalar›na ve Ahmet Çak›c›’n›n
kaybedildi¤i iddialar›na iliflkin olarak derhal ve
anlaml› bir soruflturma yap›lmam›fl olmas›na dikkat
çekti.

Mahkeme, Sözleflmede düzenlenen söz konusu
haklar›n korunmas› için gerekli hukuksal ifllemlerin
yap›lmamas› aç›s›ndan ise, Sözleflmenin etkin hukuk
yollar›na iliflkin 13. maddesinin de ihlal edildi¤ine
karar verdi. Ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin 14. maddenin
ihlali konusunda ise, yeterli kan›t olmad›¤›na karar
verdi.

Mahkeme, Ahmet Çak›c›’n›n efli ve çocuklar›na
11.535 pound maddi, 25.000 pound manevi;
baflvurucuya 2.500 pound manevi tazminat
ödenmesine; dava masraflar› için de 20.000 pound
ödenmesine karar verdi.

Tanr›kulu Davas›

Doktor Zeki Tanr›kulu’nun 2 Eylül 1993 tarihinde
“faili meçhul” bir sald›r›da öldürülmesine iliflkin dava,
8 Temmuz günü karara ba¤land›. Mahkeme, bu
davada da yaflam hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi.

Silvan Devlet Hastanesinde çal›flan Zeki Tanr›kulu, 2
Eylül 1993 tarihinde hastane ile Silvan Emniyet
Müdürlü¤ü aras›ndaki ara sokaklardan birinde
öldürülmüfltü. Tanr›kulu’nun efli, silah sesini ifliterek,
hastane yak›n›ndaki evlerinden d›flar› f›rlam›fl ve iki
kiflinin kaçt›¤›n› görmüfltü.

Baflvurucu Sema Tanr›kulu, eflinin öldürülmesi
s›ras›nda söz konusu sokakta en az 8 polisin ellerinde
makineli tüfeklerle beklediklerini; bu polislere kaçan
iki kifliyi yakalamalar› için yalvard›¤›n›, fakat polislerin
tepki göstermediklerini ileri sürmüfltü.

Hükümet ise, olay s›ras›nda polislerin Emniyet
Müdürlü¤ünün önünde nöbet tutmakta olduklar›n› ve
bulunduklar› yeri terk etmemeleri konusunda talimat
ald›klar›n› ileri sürdü.

Silvan Cumhuriyet Savc›l›¤›, olayla ilgili olarak
soruflturma açm›fl, olay›n “faili meçhul” ve “terör
suçu” oldu¤u gerekçesiyle dosyay› Diyarbak›r DGM
Savc›l›¤›na sevk etmiflti. DGM Savc›s›, 18 Kas›m 1994
tarihinde Sema Tanr›kulu’nun ifadesini alm›flt›. 8
Temmuz 1999 tarihi itibar›yla hiç kimse olayla ilgili
olarak gözalt›na al›nmam›flt› ve dosya halen aç›kt›.

Sema Tanr›kulu, Sözleflmenin 2. maddesi ile 13.
maddesinin yan› s›ra iflkence yasa¤›na iliflkin 3.
maddesinin ve ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin 14.
maddesinin ihlal edildi¤i iddias›yla 25 fiubat 1994
tarihinde Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonuna
baflvurmufl; Komisyon, baflvuruyla ilgili raporunu 15
Nisan 1998 tarihinde sonuçland›rm›flt›. Dostane
çözüme ulafl›lmamas› üzerine baflvuru, Mahkemeye
getirildi.

Hükümet, baflvurucunun tazminata iliflkin iç hukuk
yollar›n› tüketmedi¤ini iddia ederek Mahkemenin
baflvuruyu reddetmesini istedi. Mahkeme ise, ceza
hukuku d›fl›ndaki hukuk yollar›n›n sonuç vermesi için,
cinayetten sorumlu kiflinin belirlenmifl olmas›
gerekti¤ini, oysa ele al›nan dosyada bunun söz
konusu olmad›¤›n› belirtti. Hükümet, baflvurucunun
idari hukuka dayanarak bir dava açabilece¤ini ileri
sürmüfltü. Mahkeme ise, hükümetin, baflvuruya
benzer koflullarda böyle bir dava aç›ld›¤›na iliflkin
hiçbir örnek sunamad›¤›na iflaret etti. Öte yandan,
idari hukuk yollar›n› tüketerek bir tazminat elde
edilmesi halinde, bu, Sözleflmenin 2. ve 13.
maddeleriyle taraf devletlerin üstlendikleri
yükümlülükler yerine getirilmifl olmazd›. Sözleflmeye
uygun hukuk yollar›, ancak bir kifliyi yaflam›ndan
yoksun b›rakmaktan sorumlu kiflilerin tespit
edilmesine ve cezaland›r›lmas›na yeterli nitelikteki
hukuk yollar› olabilirdi.

Baflvuruya konu olay›n nas›l gerçekleflti¤i konusunda
Komisyon taraf›ndan Ankara’da toplanan kan›tlar›
de¤erlendiren Mahkeme, hükümetin dava dosyas›n›n
tamam›n› Komisyona sunmaktan kaç›nmas› ve iki
savc›n›n tan›k olarak dinlenememesi konusunda,
hükümetin bireysel baflvuru hakk›n› güvence alt›na
alma yükümlülü¤ünü yerine getirmemifl oldu¤unu
belirtti.

Mahkeme, bulgular› de¤erlendirerek, olaya iliflkin
olgular› flöyle tespit etti:

Bulgular, Zeki Tanr›kulu’nun güvenlik görevlileri
taraf›ndan ya da onlar›n bilgisi dahilinde
öldürüldü¤ünü göstermeye yeterli de¤ildi. Fakat
yetkililer, onun ölümünden sorumlu olan kiflileri tespit
etmeye ve cezaland›rmaya yeterli bir soruflturma
yürütmemifllerdi. Savc›l›k, olay yerinde çok k›sa bir
inceleme yapm›fl ve hiçbir foto¤raf çekmemiflti.
Maktulün bedenini delip geçen ve dolay›s›yla olay
yerinde olmas› gereken 11 mermi kaybedilmiflti ve bu
mermilerin bulunmas› için hiçbir çaba
gösterilmemiflti. Tam bir otopsi yap›lmam›fl, bedenin
incelenmesinde ve di¤er incelemelerde adli t›p
uzman› bulundurulmam›flt›.

Mahkeme, özellikle Silvan Cumhuriyet Savc›s›n›n
olay›n “terör suçu” oldu¤una karar vererek dosyay›
DGM’ye sevketmesi karfl›s›nda flaflk›nl›¤›n› ifade etti.
Zira Savc›n›n bu karara varmas› için hiçbir kan›t
yoktu. Sema Tanr›kulu’nun ifadesi, bir y›l sonra
al›nm›flt›. Komisyon’un baflvuruyla ilgili olarak
hükümete bildirim yapmas›n›n ard›ndan bile yetkililer,
olay s›ras›nda görevli olan polis memurlar›n›n
ifadelerini alma gere¤i duymam›flt›.

Sonuç olarak Mahkeme, olaya iliflkin soruflturman›n,
Zeki Tanr›kulu’yu öldüren kiflilerin tespit edilmesi ve
cezaland›r›lmas› sonucunu verebilecek nitelikte
olmad›¤›na; bu aç›dan Hükümetin, Sözleflmenin
yaflam hakk›n›n korunmas›na iliflkin 2. maddesini ve
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ihlallere karfl› etkin hukuk yollar› sa¤lanmas›na iliflkin
13. maddesini ihlal etmifl oldu¤una karar verdi.

Mahkeme, ayr›mc›l›k yasa¤›n›n ihlaline iliflkin bir
bulgu olmad›¤› sonucuna vararak, 14. maddeye iliflkin
flikayeti ise reddetti. Baflvurucunun, avukatlar›na
verdi¤i vekalet belgesinin gerçek olup olmad›¤›
konusunda Diyarbak›r DGM Savc›l›¤›na ça¤r›larak
ifadesinin al›nmas› konusunda ise Mahkeme,
hükümetlerin bu konularda baflvurucuyla do¤rudan
temasa girmesinin uygun olmad›¤›n›; bu davada
baflvurucunun, böyle bir hareketi korkutmaya yönelik
bir hareket olarak alg›layabilece¤ini belirtti. Bu olayda
baflvurucuya gösterilen vekalet belgesi, baflvurucunun
ad›n› tafl›m›yordu. Oysa Komisyonun hükümete iletti¤i
tek bir vekalet belgesi vard› ve bu belge baflvurucu
ad›nayd›. Hükümet, baflvurucunun ifadesinin DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan al›nmas›n›n ard›ndan Komisyona,
Sema Tanr›kulu’nun vekalet belgesini imzalad›¤›n›
inkar etti¤ini bildirdi. Mahkeme, bu durumun,
yetkililer taraf›ndan Komisyona yap›lan baflvurunun
geçerlili¤ine flüphe düflürmeye yönelik bir giriflim
oldu¤unu tespit ederek, Sözleflmenin bireysel baflvuru
hakk›n› düzenleyen 25. maddesinin ihlal edilmifl
oldu¤una karar verdi.

Mahkeme, baflvurucuya 15.000 pound manevi
tazminat ve hukuksal masraflar için de 15.000 pound
ödenmesine karar verdi.

‹fade Özgürlü¤ü

Mahkeme, ifade özgürlü¤ünün ihlaline iliflkin 13
davay›, 8 Temmuz günü karara ba¤lad›. Mahkeme,
Türk Hükümetinin Ceylan, Arslan, Gerger, Polat,
Karatafl, Erdo¤du ve ‹nce, Baflkaya ve Okçuo¤lu,
Okçuo¤lu, Sürek ve Özdemir ile Sürek (iki dava)
davalar›nda Sözleflmenin ifade özgürlü¤üne iliflkin 10.
maddesini ihlal etti¤ine karar verdi. Kamil Tekin Sürek
taraf›ndan yap›lan iki baflvuruda ise (Sürek 1 ve Sürek
3), 6’ya karfl› 11 oyla ve 7’ye karfl› 10 oyla, ifade
özgürlü¤ünün ihlal edilmedi¤i karar›na vard›.

Mahkeme, Sürek 1 ve Sürek 3 davalar› da dahil olmak
üzere bu davalardan dokuzunda, baflvurucular›n,
ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkeme taraf›ndan adil
yarg›lanma hakk›ndan yoksun b›rak›ld›klar›na karar
verdi.

Ceylan Davas›

Münir Ceylan, Petrol-‹fl Sendikas› Baflkan› oldu¤u
s›rada yazd›¤› ve Yeni Ülke Gazetesinde yay›mlanan
bir yaz›s›nda “halk› etnik ya da bölgesel köken ya da
sosyal s›n›f fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
sevketti¤i” gerekçesiyle (TCY 312) ‹stanbul DGM
taraf›ndan 3 May›s 1993 tarihinde 1 y›l 8 ay hapis
cezas›na mahkum edilmiflti. 

Arslan Davas›

Günay Arslan, Yas Tutan Tarih, 33 Kurflun (1989) adl›
kitab›nda “bölücü propaganda yapt›¤›” gerekçesiyle

‹stanbul DGM taraf›ndan 29 Mart 1991 tarihinde Türk
Ceza Yasas› 142. maddesi uyar›nca 6 y›l, 3 ay hapis
cezas›na çarpt›r›lm›flt›.

Bu karar›n hemen ard›ndan “Terörle Mücadele
Yasas›” yürürlü¤e girmifl, bu yasayla TCY 142.
maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›. Bu nedenle ‹stanbul
DGM, 3 May›s 1991 günü mahkumiyet karar›n› iptal
etti.

Bu karardan sonra kitab›n 2. bask›s›n›n yap›lmas›
üzerine ‹stanbul DGM’de yeni bir dava aç›lm›fl ve
Günay Arslan, bu kez “devletin bölünmez
bütünlü¤üne ayk›r› propaganda” yaparak “Terörle
Mücadele Yasas›”n›n (TMY) 8. maddesini ihlal etti¤i
gerekçesiyle 28 Ocak 1993 tarihinde 1 y›l 8 ay hapis
cezas›na ve a¤›r para cezas›na çarpt›r›lm›flt›.

Gerger Davas›

Haluk Gerger, 23 May›s 1993 tarihinde Deniz
Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin ‹nan’›n anmak
amac›yla düzenlenen bir törene gönderdi¤i ve tören
s›ras›nda okunan telgraf› nedeniyle hapis cezas›na
çarpt›r›lm›flt›. Mesaj›n “Türk milletinin birli¤ine ve
devletin toprak bütünlü¤üne karfl› bölücü
propaganda” içerdi¤ine karar veren Ankara DGM,
Gerger’e TMY 8. maddesi uyar›nca 1 y›l 8 ay hapis
cezas› ve a¤›r para cezas› vermiflti.

Polat Davas›

Edip Polat, Nevrozlad›k fiafaklar› adl› kitab›nda “Türk
milletinin birli¤ine ve devletin toprak bütünlü¤üne
karfl› bölücü propaganda” yapt›¤› gerekçesiyle Ankara
DGM taraf›ndan 2 y›l hapis cezas›na ve a¤›r para
cezas›na çarpt›r›lm›flt›.

Karatafl Davas›

Hüseyin Karatafl, Dersim – Bir ‹syan›n Türküsü bafll›kl›
fliir antolojisini yay›mlayarak, “devletin bölünmez
bütünlü¤üne karfl› bölücü propaganda” yapt›¤›
gerekçesiyle ‹stanbul DGM taraf›ndan 22 fiubat 1993
tarihinde 1 y›l 8 ay hapis cezas› ve a¤›r para cezas›na
çarpt›r›lm›flt›. 27 Ekim 1995 tarihinde “Terörle
Mücadele Yasas›”nda de¤ifliklik yap›lmas›n›n ard›ndan
dava tekrar ele al›nm›fl, hapis cezas› 1 y›l 1 ay ve 10
güne düflürülmüfl; para cezas› ise artt›r›lm›flt›.

‹nce ve Erdo¤du Davas›

Gazeteci Selami ‹nce, Demokrat Muhalefet adl› ayl›k
derginin Ocak 1992 say›s›nda ‹smail Beflikçi ile
yapt›¤› röportaj› yay›mlam›flt›. Ümit Erdo¤du, bu
derginin sorumlu yaz› iflleri müdürü idi. ‹stanbul
DGM, 12 A¤ustos 1993 tarihinde, bu röportaj›
yaparak ve yay›mlayarak, ‹nce ve Erdo¤du’nun
“devletin bölünmez bütünlü¤üne karfl› bölücü
propaganda” (TMY 8) yapt›¤›na karar vermiflti. ‹nce 1
y›l 8 ay hapis cezas›na, Erdo¤du ise 5 ay hapis
cezas›na ve ayr›ca her ikisi de a¤›r para cezas›na
çarpt›r›ld›. 27 Ekim 1995 tarihinde ve 14 A¤ustos
1997 tarihinde “Terörle Mücadele Yasas›”nda yap›lan
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de¤iflikliklerin ard›ndan dava tekrar ele al›nm›fl,
‹nce’nin cezas› flartl› olarak tecil edilmifl ve
Erdo¤du’ya iliflkin karar ise ertelenmiflti.

Baflkaya ve Okçuo¤lu

Prof. Fikret Baflkaya’n›n Bat›l›laflma, Ça¤dafllaflma,
Kalk›nma – Paradigman›n ‹flas›/Resmi ‹deolojinin
Elefltirisine Girifl bafll›kl› (1991) kitab›nda “devletin
bölünmez bütünlü¤üne karfl› bölücü propaganda”
(TMY 8) yap›ld›¤› iddias›yla Baflkaya ve kitab›n
yay›mc›s› M. Selim Okçuo¤lu hakk›nda ‹stanbul
DGM’de dava aç›lm›fl; DGM, kitab›n bütünlü¤ü
içinde akademik bir inceleme oldu¤una karar vererek,
baflvurucular› 14 Ekim 1992 tarihinde beraat ettirmiflti.
DGM Savc›s›n›n Yarg›tay’a temyiz baflvurusu üzerine,
Yarg›tay, beraat karar›n› bozarak davan›n yeniden
görülmesini istemiflti. ‹stanbul DGM, 5 A¤ustos 1993
tarihinde verdi¤i karar›nda, Baflkaya’y› 1 y›l 8 ay hapis
cezas›na ve Okçuo¤lu’nu 5 ay hapis cezas›na
çarpt›rm›fl; ayr›ca her iki baflvurucuyu da a¤›r para
cezas›na çarpt›rm›flt›.

Okçuo¤lu Davas›

Mehmet Zeki Okçuo¤lu, Demokrat adl› derginin
May›s 1991 say›s›nda “Kürt Sorununun Dünü ve
Bugünü” bafll›kl› bir makale yay›mlam›fl; ‹stanbul
DGM, 11 Mart 1993 tarihli karar›nda, yazar›n bu
makalede ifade etti¤i görüfllerinin “devletin bölünmez
bütünlü¤üne karfl› bölücü propaganda” (TMY 8)
suçunu oluflturdu¤una karar vermiflti. DGM,
Okçuo¤lu’nu 1 y›l 8 ay hapis cezas› ve a¤›r para
cezas›na çarpt›rm›fl; 27 Ekim 1995 tarihinde “Terörle
Mücadele Yasas›”nda de¤ifliklik yap›lmas›n›n ard›ndan
dava tekrar ele al›nm›fl, hapis cezas› 1 y›l 1 ay ve 10
güne düflürmüfl, para cezas›n› ise artt›rm›flt›.

Sürek ve Özdemir Davas›

Haberde – Yorumda Gerçek adl› derginin 31 May›s ve
7 Temmuz 1992 say›lar›nda PKK lideri Abdullah
Öcalan ile yap›lan bir röportaj› yay›mlam›fl; derginin
sahibi Kamil Tekin Sürek ve sorumlu yaz› iflleri
müdürü Yücel Özdemir, bu röportajda ifade edilen
görüfllerin “devletin bölünmez bütünlü¤üne karfl›
bölücü propaganda” (TMY 8) suçunu oluflturdu¤u
gerekçesiyle ‹stanbul DGM taraf›ndan yarg›lanm›fl;
Sürek a¤›r para cezas›na ve Özdemir de 6 ay hapis
cezas›n›n yan› s›ra a¤›r para cezas›na çarpt›r›lm›flt›.

Sürek Davas› 1-4

Kamil Tekin Sürek, Haberde – Yorumda Gerçek adl›
dergide yay›mlanan “Silahlar Özgürlü¤ü
Engelleyemez” ve “Suç Bizim” bafll›kl› iki okuyucu
mektubunda ifade edilen görüfllerin “devletin
bölünmez bütünlü¤üne karfl› bölücü propaganda”
(TMY 8) suçunu oluflturdu¤u gerekçesiyle ‹stanbul
DGM taraf›ndan yarg›lanm›fl, a¤›r para cezas›na
çarpt›r›lm›flt› (Dava 1). Yine bu dergide, Halk›n Emek
Partisi milletvekilleri Leyla Zana ve Orhan Do¤an ile
Lord Avebury’den oluflan bir delegasyonun bas›n

aç›klamas›n›n yay›mlanmas› nedeniyle Sürek, ‹stanbul
DGM taraf›ndan 2 Eylül 1993 tarihinde a¤›r para
cezas›na çarpt›r›lm›flt›. Sürek, haberde yer alan fi›rnak
Emniyet Müdürünün polislere halka atefl açma emri
verdi¤i yönünde Valiye atfen verilen bilgi ile
Jandarma Komutan› ile delegasyon aras›ndaki bir
diyalo¤un yay›mlanmas› yoluyla “terörizme karfl›
mücadele etmekle görevli emniyet kuvvetlerinin
kimliklerini aç›klayarak hedef gösterme” suçu
ifllendi¤i gerekçesiyle mahkum olmufltu (Dava 2). Ayn›
derginin 9 Ocak 1993 tarihli say›s›nda yoksul
köylülerin toprak a¤alar›n›n topraklar›na el koydu¤u
yönündeki bir haberde “devletin bölünmez
bütünlü¤üne karfl› bölücü propaganda” (TMY 8)
yap›ld›¤› gerekçesiyle ‹stanbul DGM, Sürek’i a¤›r para
cezas›na çarpt›rm›flt› (Dava 3). 4 Nolu baflvurunun
konusu ise, Sürek’in ‹stanbul DGM taraf›ndan, ayn›
dergide Newroz hakk›ndaki bir haber ile PKK’nin
siyasal kanad› olan ERNK temsilcisiyle yap›lan bir
röportaj›n yay›mlanmas› nedeniyle a¤›r para cezas›na
çarpt›r›lmas›yd›.

Bu 13 davada baflvurucular, Sözleflmenin ifade
özgürlü¤ünü güvence alt›na alan 10. maddesinin ihlal
edildi¤ini ileri sürmüfllerdi.

Mahkeme, bu 13 baflvuruya konu olan mahkumiyet
kararlar›n›n, ifade özgürlü¤ünün kullan›m›na
müdahale niteli¤ini tafl›d›¤›n›; ancak bu müdahalenin
yasada öngörülmüfl olmas› nedeniyle, her bir
müdahalenin “demokratik bir toplumda gerekli olup
olmad›¤›”n› inceledi. Mahkeme, bas›n›n siyasal
demokrasinin olmas› gerekti¤i gibi ifllemesi aç›s›ndan
asli bir rol oynad›¤›n› belirtti. Mahkeme, buna karfl›l›k
“ulusal güvenlik, toprak bütünlü¤ünün fliddet
tehlikesine karfl› korunmas›, kamu düzeninin
korunmas› ya da suçun önlenmesi” gibi “devletin
yaflamsal ç›karlar›”n›n bas›n taraf›ndan
zedelenmemesi gerekti¤ini, ancak bas›n›n görevinin,
siyasal sorunlar konusunda bilgi ve görüflleri – ve bu
arada ayr›l›klara yol açan bilgi ve görüflleri de – rapor
etmek ve yay›mlamak oldu¤unu belirtti. 

Mahkeme, ifade özgürlü¤üne iliflkin gelifltirdi¤i
içtihada dayanarak, Sözleflmenin 10. maddesi 2.
paragraf›nda siyasal ifadeler ya da kamuyu
ilgilendiren tart›flmalar› k›s›tlama alan›n›n çok dar
oldu¤unu; hükümete yönelik elefltirinin meflru
s›n›rlar›n›n, özel kiflilere yönelik elefltirinin
s›n›rlar›ndan çok daha genifl oldu¤unu belirtti.
Mahkemeye göre, demokratik bir toplumda
hükümetin eylemleri ya da ihmalleri, yaln›zca yarg›
ve yasama makamlar› de¤il, kamuoyunun da yak›n
takibine aç›k olmal›d›r. Dahas›, hükümetin güçlü
konumu, muhaliflerinin elefltirileri, hatta haks›z
sald›r›lar› karfl›s›nda bile, yan›t vermek için baflka
yollar oldu¤u sürece, cezai yapt›r›mlara baflvurma
konusunda sak›n›ml› davranmas›n› gerektirir. Buna
karfl›l›k hükümetler, bu tür ifadeler karfl›s›nda, kamu
düzenini koruma görevlerine ba¤l› olarak, münasip ve
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afl›r›l›¤a kaçmayan önlemler, hatta cezai önlemler
alabilirler. Ayr›ca, bu tür ifadelerin bir kifliye, bir
kamu görevlisine ya da halk›n bir kesimine karfl›
fliddete tahrik niteli¤inde olmas› halinde ise,
hükümetlerin ifade özgürlü¤üne müdahale konusunda
takdir alanlar› daha genifl olacakt›r.

Mahkeme, bu ilkeler do¤rultusunda, suç oluflturdu¤u
iddia edilen her pasaj› inceleyerek, Sürek 1 ve Sürek 3
davalar› d›fl›ndaki baflvurularda ifade özgürlü¤ünün
ihlal edildi¤ine karar verdi.

Mahkeme, adil yarg›lanma hakk›na iliflkin
de¤erlendirmesinde ise, Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde askeri yarg›çlar›n bulunmas›
nedeniyle, baflvurucular›n ba¤›ms›z ve tarafs›z bir
mahkeme taraf›ndan adil yarg›lanma hakk›ndan
yoksun b›rak›ld›klar›na; bu bak›mdan Sözleflmenin 6.
maddesinin 1. paragraf›n›n ihlal edilmifl oldu¤una
karar verdi.

Mahkeme, Baflkaya ve Okçuo¤lu davas›nda ise, suç
ve cezan›n ancak yasada belirtilmesi halinde söz
konusu olabilece¤i, dolay›s›yla ceza hukuku
kurallar›n›n san›klar aleyhine genifl
yorumlanamayaca¤› ilkesine dayanarak, Sözleflmenin
7. maddesinin ihlal edildi¤ine karar verdi. DGM
taraf›ndan verilen mahkumiyet karar›na konu olan
kitab›n yazar› Fikret Baflkaya, TMY 8. maddesine
dayal› olarak hapis cezas›na çarpt›r›lm›flt› ve bu
aç›dan, Sözleflmenin 10. maddesi ihlal edilmiflti.
Ancak TMY 8. maddesinin 2. paragraf›, yay›nc›lara
hapis cezas› de¤il, para cezas› öngörmekteydi. Kitab›n
yay›mc›s›n›n da ayn› suçu ifllemifl oldu¤u varsay›larak
cezaland›r›lmas›, bu aç›dan Sözleflmenin 7. maddesini
de ihlal etmiflti.

Öztürk Davas›

Mahkeme, Ünsal Öztürk’ün baflvurusuna iliflkin
karar›n› 28 Eylül günü aç›klad›. Baflvuru, yay›nc›
Ünsal Öztürk’ün Nihat Behram’›n Hayat›n
Tan›kl›¤›nda – ‹flkencede Ölümün Güncesi bafll›kl›
kitab›n› yay›mlamas›ndan dolay› cezaland›r›lmas›na
iliflkindi. Behram, kitapta yer alan ifadeler yoluyla
halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i gerekçesiyle (TCY
312) Ankara DGM’de yarg›lanm›fl; 22 May›s 1991’de
aklanm›flt›. Öztürk ise, TCY 312. maddesi uyar›nca
Ankara DGM taraf›ndan 30 Mart 1989 tarihinde para
cezas›na çarpt›r›lm›fl ve kitap da toplat›lm›flt›.
Öztürk’ün temyiz baflvurusu ise, Yarg›tay’›n 8 Ocak
1993’de mahkumiyet karar›n› onaylamas› ile
sonuçlanm›flt›.

Mahkeme, Sözleflmenin 10. Maddesinin, ifade
özgürlü¤ünü herkes için güvence alt›na ald›¤›n›; bu
bak›mdan, sadece ifade edilen bilgi ya da görüfllerin
içeri¤ini de¤il, da¤›t›m araçlar›n› da kapsad›¤›n›
aç›klad›. Zira, görüfl ya da bilgilerin da¤›t›m›n›
sa¤layan araçlara yap›lacak müdahale de, ifade
özgürlü¤üne müdahale sonucunu getirecekti.
Mahkemeye göre, yay›nc›lar, her ne kadar

yay›mlad›klar› görüfl ya da bilgilerden sorumlu
tutulamazsa da, yazarlara, bilgi ya da görüflleri
baflkalar›na iletmek için araç sa¤lamaktad›r; bu
bak›mdan, Öztürk’ün yazar›n kitab›n› yay›mlad›¤› için
cezaland›r›lmas›, ifade özgürlü¤üne müdahale
anlam›na gelir.

Mahkeme, söz konusu müdahalenin Sözleflmenin
ifade özgürlü¤üne iliflkin 10. maddesinin ihlalini
oluflturup oluflturmad›¤›n› tespit amac›yla, öncelikle
müdahalenin yasalarda öngörülüp öngörülmedi¤ini
de¤erlendirdi. Söz konusu müdahale, TCY’n›n 312.
maddesi 2. paragraf› uyar›nca yap›lm›flt›. Mahkeme,
bir müdahalenin yasada öngördü¤ünün
söylenebilmesi için, yasan›n, yurttafllar›n yasan›n
sonuçlar›n› öngörebilece¤i kadar aç›kl›k ve kesinlikle
düzenlenmifl olmas› gerekti¤ini belirtti. Söz konusu
yasal düzenleme, bu niteli¤i tafl›maktayd›.

Mahkeme, söz konusu yasal düzenlemenin kamu
düzeninin ya da suçun önlenmesini amaçlad›¤›n›; bu
aç›dan da düzenlemenin, Sözleflmenin 10.
maddesinde ifade özgürlü¤üne müdahale için
getirilen meflru amaçlardan birine (kamu düzeninin ya
da suçun önlenmesi) uydu¤unu belirledi.

Müdahalenin “demokratik bir toplumda gerekli” olup
olmad›¤› konusunda ise Mahkeme, bu tür bir
müdahalenin 10. maddeyi ihlal etmemifl say›lmas›
için, “acil bir toplumsal gereksinim”i karfl›lamas›
gerekti¤ini, devletlerin böyle bir gereksinimin varl›¤›n›
takdir edebileceklerini, ancak bu takdirin
Mahkemenin denetimine tabi oldu¤unu belirtti. 

Mahkeme, dava konusu kitab›n ‹brahim
Kaypakkaya’n›n yaflam›n›, görüfllerini ve eylemlerini
savunmaya yönelik oldu¤unu; Kaypakkaya’n›n
ölümünden devletin sorumlu oldu¤u görüflünü
kan›tlamay› amaçlad›¤›n› gözlemledi. Böylece kitap,
Türk yetkililerinin afl›r› sol hareketlere karfl› bask›c›
politikalar›n› elefltirmenin yan› s›ra, dolayl› olarak
Kaypakkaya’n›n temsil etti¤i ideolojiyi
desteklemekteydi.

Mahkeme, ifade özgürlü¤üne iliflkin gelifltirdi¤i
içtihada dayanarak, Sözleflmenin 10. maddesi 2.
paragraf›nda siyasal ifadeler ya da kamuyu
ilgilendiren tart›flmalar› k›s›tlama alan›n›n çok dar
oldu¤unu; hükümete yönelik elefltirinin meflru
s›n›rlar›n›n, özel kiflilere yönelik elefltirinin
s›n›rlar›ndan çok daha genifl oldu¤unu belirtti.
Mahkemeye göre, demokratik bir toplumda
hükümetin eylemleri ya da ihmalleri, yaln›zca yarg›
ve yasama makamlar› de¤il, kamuoyunun da yak›n
takibine aç›k olmal›d›r. Dahas›, hükümetin güçlü
konumu, muhaliflerinin elefltirileri, hatta haks›z
sald›r›lar› karfl›s›nda bile, yan›t vermek için baflka
yollar oldu¤u sürece, cezai yapt›r›mlara baflvurma
konusunda sak›n›ml› davranmas›n› gerektirir. Buna
karfl›l›k hükümetler, bu tür ifadeler karfl›s›nda, kamu
düzenini koruma görevlerine ba¤l› olarak, münasip ve
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afl›r›l›¤a kaçmayan önlemler, hatta cezai önlemler
alabilirler. Ayr›ca, bu tür ifadelerin bir kifliye, bir
kamu görevlisine ya da halk›n bir kesimine karfl›
fliddete tahrik niteli¤inde olmas› halinde ise,
hükümetlerin ifade özgürlü¤üne müdahale konusunda
takdir alanlar› daha genifl olacakt›r.

Mahkeme, bu içtihat ilkeleri ›fl›¤›nda, kitapta
kullan›lan ifadelerin, yurttafllar aras›nda nefret, kin ya
da fliddeti tahrik etmeye yönelik olmad›¤›n›
gözlemleyerek, ifade özgürlü¤üne müdahaleyi
gerektirebilecek acil bir toplumsal ihtiyac›n
do¤du¤unu gösteren bulgular olmad›¤›na ve
Öztürk’ün cezaland›r›lmas›n›n ifade özgürlü¤ünün
ihlali oldu¤una karar verdi.

Mahkeme, hükümetin Öztürk’e maddi zarar› için
10.000 dolar ve dava masraflar› için 20.000 dolar
tazminat ödemesine karar verdi.

Örgütlenme Özgürlü¤ü

A‹HM, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 1993 y›l›nda
kapat›lan Özgürlük ve Demokrasi Partisinin (ÖZDEP)
baflvurusu konusundaki karar›n›, 8 Aral›k günü
aç›klad›. Mahkeme, ÖZDEP’in kapat›lmas›n›n
Sözleflmenin 11. maddesinin ihlalini oluflturdu¤una
karar verdi.

ÖZDEP, 19 Ekim 1992 tarihinde kurulmufl ve Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s›, Parti Program›ndaki baz›
ifadelerin “devletin toprak bütünlü¤üne” ayk›r› oldu¤u
iddias›yla 29 Ocak 1993 tarihinde partinin
kapat›lmas› için Anayasa Mahkemesine baflvurmufltu.
Partinin kurucular›, Anayasa Mahkemesindeki dava
devam ederken, parti liderlerini kapatma karar›n›n
sonuçlar›ndan (kiflisel siyasal faaliyet yasa¤›) korumak
amac›yla partiyi fesh etmifllerdi. Anayasa Mahkemesi,
14 Temmuz 1993 tarihinde ÖZDEP’in kapat›lmas›na
karar verdi.

Hükümet, parti kurucular›n›n kapatma karar›ndan
önce partiyi feshetmifl olduklar›, dolay›s›yla karardan
ma¤dur olduklar›n› ileri süremeyecekleri gerekçesiyle
A‹HM’in baflvuruyu ele almas›na itiraz etti. A‹HM ise,
Türkiye iç hukukuna göre, kendili¤inden fesh edilmifl
bir partinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan karar
verilinceye kadar mevcudiyetini sürdürmesini
öngördü¤üne dikkat çekerek, hükümetin Anayasa

Mahkemesinin karar verdi¤i tarihte ÖZDEP’in mevcut
olmad›¤›n› ileri süremeyece¤ine karar verdi.

A‹HM, ÖZDEP’in program›nda fliddet ça¤r›s›,
ayaklanmaya teflvik ya da demokratik ilkelerin reddi
niteli¤inde baflka herhangi bir unsur bulamad›¤›n›;
tam tersine, partinin ortaya koydu¤u siyasal projenin
uygulanmas›nda demokratik kurallara riayet
gereklili¤inin vurgulanm›fl oldu¤unu belirtti. ÖZDEP
Program›, “Türk ve Kürt halklar›n› kapsayan toplumsal
bir düzenin” demokratik ilkeler do¤rultusunda
kurulmas› için bir siyasal projeyi tan›mlamaktayd›.
Mahkeme, her ne kadar Programda “ulusal ya da
dinsel az›nl›klar›n kendini kaderini tayin hakk›”
belirtilmiflse de, bunun ayr›l›kç› bir önerme olarak
al›namayaca¤›; ortaya konulan siyasal projenin, Kürt
halk›n›n demokratik olarak ifade edece¤i serbest
iradesiyle desteklenmesi istemine iflaret etti¤i
sonucuna ulaflt›.

Mahkemeye göre, bu tür bir siyasal projenin, Türk
devletinin mevcut yap›s› ve ilkeleriyle uyumsuz
olmas›n›n demokratik kurallara ayk›r› oldu¤u
anlam›na gelmedi¤ini belirterek, demokrasinin
özünün, farkl› siyasal projelerin ifade edilmesi ve
tart›fl›lmas› oldu¤unu vurgulad›. Mahkeme, bu tür
projelerin, bizzat demokrasiye zarar verme amac›n›
tafl›mad›kça, devletin mevcut yap›lanmas›n› da sorgu-
layabileceklerini belirtti.

Mahkemeye göre, ÖZDEP’in kapat›lmas› yoluyla
örgütlenme özgürlü¤üne yap›lan müdahale, bu tür bir
karar›n, kapat›lan partinin mal varl›¤›n›n Hazineye
devredilmesi ve liderlerinin siyasal faaliyetlerden
yasaklanmas› nedeniyle radikal bir müdahaleydi.
Mahkeme, özellikle, hükümetin bu müdahalenin
gerekçesi olarak ÖZDEP’in Türkiye’de “terörizmi
destekledi¤ini” iddia etmesine karfl›n, bu tür
sorunlardan ÖZDEP’in nas›l sorumlu tutulabilece¤i
konusunda bir aç›klama getiremedi¤ine dikkat çekti.

Sonuç olarak Mahkeme, ÖZDEP’in kapat›lmas›n›n
demokratik bir toplumda gerekli say›labilecek türden
bir müdahale olmad›¤›na, bu nedenle 11. maddenin
ihlal edilmifl oldu¤una karar verdi. Mahkeme, ÖZDEP
kurucular›na 30.000 frank manevi tazminat ve
masraflar için de 40.000 frank ödenmesine karar
verdi.
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1999 y›l›nda da “devlet politikalar›”na karfl›t görüfl
ileri süren, bu politikalar› elefltiren kifliler çeflitli
bask›larla cezaland›r›ld›. Muhalif kesimlerin
örgütlendi¤i sendika, dernek ve siyasi partiler gibi
kurumlar ya da çeflitli oluflumlarda faaliyet gösteren
kifliler ile insan haklar› savunucular› faaliyetlerini
1999 y›l›nda da gözalt›na al›nma, tutuklanma ya da
hapis cezas›na mahkum olma tehditleri alt›nda
sürdürdüler.

Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü verilerine
göre, 1999 y›l›nda TCY’nin “devleti tahkir ve tazyif”
suçunu tan›mlayan 159. maddesi uyar›nca aç›lan
davalardan 113’ü beraat ve 101’i mahkumiyetle
sonuçland›. “Halk› dil, din ve ›rk esas›na göre kin ve
düflmanl›¤a tahrik etme” suçunu tan›mlayan TCY’nin
312. maddesi uyar›nca aç›lan davalardan 501’i
sonuçland›; bu davalardan 136’s›nda beraat,
246’s›nda mahkumiyet karar› verildi. “Halk›
askerlikten so¤utma suçu” ile ilgili TCY’nin 155.
maddesi uyar›nca da toplam 5 kifli hakk›nda dava
aç›ld›, 1999 y›l›nda bu suçla ilgili davalar
sonuçlanmad›. 1999 y›l›nda Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›na muhalefet suçlamas›yla, 6.782
kifli (325'i 18 yafl›n alt›nda) hakk›nda dava aç›ld›. Ayn›
gerekçeyle aç›lan 421 davadan 294’ü beraat ve 85’i
mahkumiyet karar›yla sonuçland›. 

1999 y›l›nda TCY’nin “yasad›fl› örgüte yard›m ve

yatakl›k yapma” suçunu tan›mlayan 169. maddesi
uyar›nca toplam 5063 kifli (123’ü 18 yafl›n alt›nda)
hakk›nda dava aç›ld›. Ayn› gerekçeyle aç›lan 1705
davadan 886’s› beraat ve 578’i mahkumiyet karar›yla
sonuçland›. 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›
uyar›nca görülen toplam 1911 davadan 1317’si
mahkumiyetle sonuçlan›rken 227’si hakk›nda beraat
karar› verildi.

Bas›n Yasas›'na muhalefet suçlamas›yla ise 1999
y›l›nda toplam 3.174 san›k hakk›nda 2.604 dava
aç›ld›. Bu gerekçeyle aç›lan toplam 3204 davadan
434’ü beraat, 1409’u mahkumiyet ile sonuçland›.

Düflünce özgürlü¤ünü engelleyen yasal
düzenlemelerde bir de¤ifliklik yap›lmazken devlet
organlar› “devlet politikalar›na” muhalif kesimlere
karfl› yasal düzenlemelerin yan› s›ra çeflitli idari, mali
ve polisiye tedbirler gelifltirdi. ‹çiflleri Bakanl›¤›, nisan
ay›nda yay›nlad›¤› genelgeyle kamu kurulufllar›nca
yap›lacak bas›n aç›klamalar› ile kamuoyuna
yans›yacak etkinliklerde baz› kavramlar›n
kullan›lmas›n› yasaklad›. ‹çiflleri Bakanl›¤› Halkla
‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›’n›n 26 Nisan 1999 tarih ve
096 say›l› yaz›s›yla TRT, Anadolu Ajans› ve ilgili
kurulufllara da gönderilen genelgeye göre,
kullan›lmas› “mahzurlu” görülen terimlerle yerine
kullan›lmas› önerilen terimler flunlar:
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Kullan›lmas› “Mahzurlu” terimler Kullan›lmas›  Gereken Terimler

Gerilla (k›r gerillas›, flehir gerillas›) asi Terörist, terörist unsur, eflk›ya, haydut
Peflmerge, mülteci Kuzey Irakl›lar, s›¤›nmac›lar
Kürt ulusal kurtulufl savafl›, özgürlük mücadelesi, Terörist faaliyetler
PKK, KAWA, KUK, PKK terör örgütü, kanl› terör örgütü, cinayet flebekesi
Operasyon, temizlik harekat›, güvenlik harekat›, Teröristlerin ve suçlular›n aranmas›, suçlular›n takibi
Komutan, vali, kaymakam Bir yetkili
Kürt, Kürt Türkleri, Kürt ›rk›, Kürt vatandafl› Türk vatandafl›
Kürt soylular, Kürt kökenliler, Kürt soylu 
vatandafllar, Kürt soyundan halk Türk vatandafl›, bölücü çevrelerce Kürt olarak isimlendirilen 

vatandafllar›m›z
Geçici olarak silah b›rakma, ateflkes Terörist faaliyetlere ara verme, silahl› terörist eylemleri geçici

olarak durdurma



‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal konuya iliflkin yapt›¤›
aç›klamada, yasak sözcükler listesini bir sansür
genelgesi olarak de¤erlendirdi. Birdal, bu
uygulaman›n düflünce önünde yürütülen engellerin bir
uzant›s› oldu¤unu belirterek, "Bar›fl karfl›t› olan bu
uygulama, Kürt sözcü¤üne bile tahammül
edemediklerini en iyi flekilde veriyor. Ço¤ulcu,
demokrasi karfl›t› olan bu uygulama, olgular›
reddetme gerçekleri çarp›tma bir yana sözcüklerden
bile nas›l korktuklar›n› gösteriyor. 

Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD) Genel Baflkan›
‹smet Demirdö¤en de Türkiye'nin sorunlar›n›n
sözcüklerle oynanarak, kimi sözcüklerin
de¤ifltirilmesiyle çözülemeyece¤ini söyledi.
Demirdö¤en "Sözcüklerle oynamay› düflünenler kendi
kafalar›n› de¤ifltirmekle, ülke sorunlar›na karfl›
bak›fllar›n› gözden geçirmekle u¤rafl›rlarsa daha iyi
olur. Türkiye'nin önünde düflünceyi ifade etme gibi
dev bir sorun'' durmaktad›r. Anayasa Mahkemesi
Baflkan› Necdet Sezer'in yapt›¤› konuflmay›
incelemelerini ve o ç›¤l›¤› duymalar›n› öneririm.
Sözcükleri ay›klamak için ay›rd›klar› zaman›
Türkiye'deki sorunlar›n çözümlenmesine ay›rsalar
daha iyi olur. Bu bir ay›pt›r, orman› görmemektir"
dedi.

Yasal Düzenlemeler 

Türkiye’de düflünce özgürlü¤üne engel teflkil eden

yasal düzenlemelerin bafl›nda, TCY’nin 155, 159,
311, 312. maddeleri; Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6,
7, 8. maddeleri, 5816 say›l› Atatürk’ü Koruma Yasas›,
Bas›n Yasas› ve RTÜK Yasas› geliyor. ‹l ‹dare Yasas›
ile S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hal Yasalar› belirli
durumlarda askeri ve idari yetkililere, yarg› karar›
olmaks›z›n yasaklay›c› önlemler alma olana¤› tan›yor.

5680 say›l› Bas›n Yasas›, bas›n yoluyla ifllenen
suçlarda, yazarla birlikte yay›n kuruluflunun yaz›iflleri
müdürünü ve sahibini de sorumlu tutuyor; böylece
ayn› suçtan birden çok kifli cezaland›r›l›yor 1. Ayn›
yasan›n 31. maddesi Bakanlar Kurulu’na “Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, milli
egemenli¤ine, Cumhuriyetin varl›¤›na, milli güvenli¤e,
kamu düzenine, genel asayifle, kamu yarar›na, genel
ahlaka ve genel sa¤l›¤a ayk›r› olup yabanc›
memleketlerde ç›kan bas›lm›fl eserlerin Türkiye’ye
sokulmas› veya da¤›t›lmas›n› yasaklama”, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na da “Türkiye’de yay›nlanm›fl eserleri
toplatma” yetkisi tan›yor.
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Bar›fl ça¤r›s› Terörist faaliyetlere geçici ara verme
Apo tazminat›, PKK tazminat›, terör-Kürt tazminat› Ola¤anüstü Hal Bölge görev tazminat›
Güney Kürdistan Kuzey Irak
Kuzey Kürdistan Türkiye'nin do¤usu
Botan, Amed, Dersim, Serhat, ...... eyaleti fi›rnak-Van-Hakkari yöresi, Bingöl-Mufl-Diyarbak›r yöresi,

Erzincan-Tunceli-Elaz›¤ yöresi
Botan (.....) komutan›, sorumlusu Teröristlerin yöre sorumlusu
Apo Terörist Öcalan
Milis Terör örgütüne yard›m ve yatakl›k yapanlar, terörist iflbirlikçisi
Örgüt üssü, kamp›, karargah› (yurtiçinde) Terörist bar›na¤›, terörist yuvas›
Örgüt önderi, Örgüt lideri, PKK lideri, bölücü bafl› -bölücü elebafl›, Terörist bafl›, örgüt bafl›
Örgütün lider kadrosu - kadrosundan Terör örgütü sorumlular›ndan
Bölücü terör örgütü, bölücü terör örgütü PKK Terör örgütü, terör örgütü PKK
Bölücü örgüt / bölücü Terör örgütü, terörist
Marksist - Leninist örgüt, Terör örgütü
Marksist - Leninist PKK Terör örgütü PKK. 
‹nsanl›¤a karfl› suç Terör suçu, cinayet - katliam suçu, toplu katliam suçu
Öcalan'›n Roma yürüyüflü Terörist bafl›n›n Roma'ya / ‹talya'ya s›¤›nmas›
Boflalt›lan köyler-yak›lan köyler Terk edilen köyler, halk›n terk etti¤i köyler
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu halk› Türkiye'nin do¤usundaki vatandafllar›m›z
Sürgünde Kürt parlamentosu PKK terör örgütü güdümündeki toplant›
Kürt milletvekili-Kürt parlamentosu, 
Milletvekili-üyesi Terör örgüt eleman›
Kürt bayra¤›, sözde Kürt bayra¤› Terör örgütünün sembolü
ERNK bürosu Teröristlerin irtibat bürosu
ERNK – ARGK Terörist örgütün alt birimi
Ulusal Meclis-Eyalet Meclisi, ......nci Kongre Terörist toplant›s›
Düflük (alçak) yo¤unluklu savafl Terörle mücadele
Terörist timi-bölü¤ü vb. Terörist grubu
Kürt Devleti Kuzey Irak'taki oluflum
Kürt liderler-liderleri Kuzey Irakl› afliret a¤alar›-reisleri

1 5680 say›l› yasa madde 16/1: “Mevkutelerle ifllenen suçlarda
sorumluluk, suçu vücuda getiren yaz›y› veya haberi yazan veya resmi
veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu
müdürüne aittir. Ancak, sorumlu müdürler için verilen hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar, sürelerine bak›lmaks›z›n para cezas›na çevrilerek
hükmolunur. Para cezas›n›n hesab›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen
miktar›n afla¤› haddi esas al›n›r. Sorumlu müdürler için emniyet
gözetimi alt›nda bulundurma cezas› verilmez”.



TCY’nin 162. maddesinde, “kanunun cürüm sayd›¤›
neflriyat nakletmek belli bafl›na bir cürüm oldu¤u”
belirtiliyor2. Bu düzenlemeye göre, elefltiri, tart›flma ya
da kamuyu bilgilendirme amac›yla al›nt› yapanlar da
cezaland›r›labiliyor. Ancak, DGM savc›lar› taraf›ndan
“terör amaçl› propaganda yapmakla” suçlananlara,
yapt›klar› al›nt›n›n do¤rudan kayna¤› olduklar›
gerekçesiyle ceza talep edilebiliniyor.

TCY’nin 159. maddesi “Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük
Millet Meclisini, Hükümetin manevi flahsiyetini,
Bakanl›klar›, Devletin askeri veya emniyet muhafaza
kuvvetlerini veya adliyenin manevi flahsiyetini alenen
tahkir ve tezyif etme” suçunu tan›mlayarak söz
konusu suçu iflleyenlere 1 ile 6 y›l aras› a¤›r hapis
cezas› öngörüyor. Elefltiri ile hakaret s›n›r›n›n keyfi
olarak belirlendi¤i Türkiye’de, bu hüküm özellikle
insan haklar› ihlalleri, Türk Silahl› Kuvvetleri ve
MGK’nin kamu yaflam›ndaki rolüne ya da
politikalar›na yönelik her türlü elefltirinin suç
kapsam›nda de¤erlendirilerek cezaland›r›lmas›na yol
aç›yor. 

TCY’nin 155. maddesinde, “ülkenin emniyetini
tehlikeye sokacak” ya da “halk› askerlikten
so¤utabilecek” konuflmalar yapan ya da yaz›lar yazan
kiflilerin 2 aydan 2 y›la kadar hapsedilmes
öngörülüyor .

TCY’nin 312. maddesi, “halk› kin ve düflmanl›¤a
tahrik etme” suçunu düzenliyor.3 Özellikle, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesinde 1995 y›l›nda
yap›lan de¤ifliklikten sonra “düflünce suçlular›”na
karfl› yo¤un olarak uygulanan 312. madde flu ana
de¤in ulusal ve uluslararas› hukuk çevreleri ve insan
haklar› kurulufllar› taraf›ndan ciddi elefltirilere konu
oldu.

TCY’nin “yasad›fl› silahl› örgüt üyeli¤i ve yöneticili¤i”
suçunu düzenleyen 168. maddesine, görüfl ve
eylemleri nedeniyle insan haklar› savunucular›n› ve
gazetecileri yarg›lamak için s›k s›k baflvuruluyor. 

TCY’nin “Terör amac› ile ifllenen suç” kapsam›nda
belirtilen “silahl› çeteye yard›m ve yatakl›k etme”
suçunu düzenleyen 169. maddesi de muhalif bas›n
yay›n organlar› mensuplar›na, buralarda yay›mlanan
haberlerle yasad›fl› örgütün faaliyetlerini kolaylaflt›rd›¤›
gerekçesiyle yüklenebilmektedir. 

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesinde
tan›mlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› hedef
alan yaz›l› ve sözlü propaganda ile toplant›, gösteri ve
yürüyüfl” yapma suçu Kürt sorunuyla ilgili muhalif
görüfllerde oldu¤u gibi, milli güvenlik siyaseti
konusunda ayk›r› bilgi ve kanaatleri ifade eden ya da
aktaran kiflilere karfl› s›kça uygulanan hükümlerden
birisi oldu. 8. madde 1 ile 3 y›l aras›nda hapis ve a¤›r
para cezas› öngörüyor. Bu kapsamda cezaland›r›lan
yay›nlar›n sahiplerine a¤›r para cezas›, yaz›iflleri
müdürlerine ise 6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› ve
para cezas› verilmesi öngörülüyor.

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 7. maddesi, “yasad›fl›
örgüt mensuplar›na yard›m etme ve örgütle ilgili
propaganda yapma” suçunu düzenliyor. Yetkililerinin
“terör örgütlerinin yarar›na” oldu¤unu düflündü¤ü her
türlü bilgi ve görüfllerin ifadesi bu maddeye göre
cezaland›r›l›yor4. 

Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. maddesi “Yasad›fl›
örgütlerin bildiri veya aç›klamalar›n› basma veya
yay›nlama” ve “terörle mücadelede görev alm›fl kamu
görevlilerini hedef gösterme” suçlar›n› düzenliyor. Bu
madde, iflkence, tecavüz, yarg›s›z infaz ve benzeri
insan haklar› ihlallerinden yarg›lanan resmi görevliler
için kalkan olarak kullan›l›yor.

1402 say›l› S›k›yönetim Yasas›’n›n 3. maddesinin (b)
bendi, s›k›yönetim ilan› halinde s›k›yönetim
komutanlar›na “telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi
her çeflit araçlarla yap›lan yay›m ve haberleflmeye
sansür koymak, kay›tlamak veya durdurmak ve
hizmetin gerektirdi¤i ahvalde bunlardan öncelikle
faydalanmak” yetkisini veriyor. Ayn› maddenin (c)
bendine göre s›k›yönetim komutanlar› “Söz, yaz›,
resim, film ve sesle yap›lan her türlü yay›m,
haberleflme, mektup, telgraf gibi haberleflme araçlar›n›
kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve di¤er yay›nlar›n
bas›m›n›, yay›m›n›, da¤›t›m›n›, birden fazla say›da
bulundurulmas›n› veya tafl›nmas›n› veya s›k›yönetim
bölgesine sokulmas›n› yasaklamak veya sansür
koymak; s›k›yönetim komutanl›¤›nca bas›m›, yay›m›
ve da¤›t›lmas› yasaklanan kitap, dergi, gazete, broflür,
afifl, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrak›,
yay›n ve haberleflme araçlar›n› toplatmak; bunlar›
basan matbaalar›, plak ve bant yap›m yerlerini
kapatmak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte,
s›k›yönetim komutanl›klar›nca sahiplerine iadesinde
sak›nca görülenlerin imhas› için gerekli önlemleri
almak; yay›na, yeni girecek gazete ve dergilerin
ç›kar›lmas›n› izne ba¤lamak” yetkisine sahipler.
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2 TCY madde 162/1: “Kanunun cürüm sayd›¤› neflriyat› nakil etmek
bafll› bafl›na bir cürüm olup, faili ayn› cezaya tabidir. Nakil olunan bu
gibi neflriyat›n muhteviyat› tasdik olunmad›¤›na veya ihtiyatla nakil
edildi¤ine yahut mesuliyeti baflka bir kimsenin tamamiyle deruhte
eyledi¤ine dair bir kay›t ilavesi naklini mesuliyetten vareste k›lamaz.”
3 TCY Madde 312: 1. Bent “Kanunun cürüm sayd›¤› bir fiili aç›kça
öven veya iyi gördü¤ünü söyleyen veya halk› kanuna itaatsizli¤e
tahrik eden kimse alt› aydan iki y›la kadar hapis ve ikibin liradan
onbin liraya kadar a¤›r para cezas›na mahküm olur”.
2. Bent – “Halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek
kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik eden kimse bir y›ldan üç y›la kadar
hapis ve üçbin liradan onikibin liraya kadar a¤›r para cezas›yla
cezaland›r›l›r. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek bir
flekilde yap›ld›¤› takdirde faile verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar
art›r›l›r.
4 Yarg›tay Ceza Genel Kurulu'nun 20 May›s 1998 tarihinde ald›¤›
TMY'n›n 7/2'nci maddesi sadece ‘silahs›z örgüt propagandas›
yapmak’ suçlamas›yla yarg›lanan san›klara uygulanmas› yönündeki
karar›yla gazeteci ve yazarlar›n daha a¤›r suçlarla yarg›lanmas›
gündeme geldi. Yarg›tay karar›nda TMY'n›n 7/2. Maddesi uyar›nca
yarg›lanan gazeteci san›klar›n, eylemlerinin ‘örgüt propagandas›
yapmak’ tan ç›kar›l›p TCK’n›n 169 maddesi uyar›nca “silahl› örgüte
yard›m ve yatakl›k” çerçevesinde de¤erlendirilmesi istendi. Buna göre
'bas›n yoluyla örgüt propagandas›' yapan ve 'örgüt ad›na fiili eylem'
yapan san›klar ayn› ceza maddesiyle cezaland›r›lacak. 



2935 Say›l› Ola¤anüstü Hal Kanunu’nun 11.
maddesinin (e) bendi, valilere “Gazete, dergi, broflür,
kitap, el ve duvar ilan› ve benzerlerinin bas›lmas›n›,
ço¤alt›lmas›n›, yay›mlanmas›n› ve da¤›t›lmas›n›,
bunlardan ola¤anüstü hal bölgesi d›fl›nda bas›lm›fl
veya ço¤alt›lm›fl olanlar›n bölgeye sokulmas›n› ve
da¤›t›lmas›n› yasaklamak veya izne ba¤lamak;
bas›lmas› ve neflri yasaklanan kitap, dergi, gazete,
broflür, afifl ve benzeri matbuay›, toplatmak”; (f) bendi
ise “Söz, yaz›, resim, film, plak, ses ve görüntü
bantlar›n› ve sesle yap›lan her türlü yay›n› denetlemek
gerekti¤inde kay›tlamak veya yasaklamak” yetkisi
veriyor.

Kamuoyunda SS (Sürgün-Sansür) Kararnamesi olarak
bilinen 430 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin
1. maddesinin (a) bendi Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi
veya Ola¤anüstü Hal Bölgesindeki il valilerine
“Bölgedeki faaliyetleri yanl›fl aksettirmek veya gerçek
d›fl› haber ve yay›nlar yapmak suretiyle bölgedeki
kamu düzeninin ciddi flekilde bozulmas›na veya bölge
halk›n›n heyecanlanmas›na neden olacak veya
güvenlik kuvvetlerinin görevlerini gere¤i gibi yerine
getirmelerini engelleyecek flekilde yay›nlanan her
türlü bas›lm›fl eserin; kitap, dergi, gazete, broflür, afifl
ve benzeri matbuan›n bas›lmas›n›, ço¤alt›lmas›n›,
yay›nlanmas›n› ve da¤›t›lmas›n›, bunlardan
Ola¤anüstü Hal Bölgesi d›fl›nda bas›lm›fl veya
ço¤alt›lm›fl olanlar›n bölgeye sokulmas›n› ve
da¤›t›lmas›n› yasaklama veya izne ba¤lama” yetkisi
tan›yor. 

Bu düzenlemeye göre, gerekti¤inde, Ola¤anüstü Hal
Bölge Valisi’nin teklifi üzerine veya görüflünü alarak
‹çiflleri Bakan›, “bu yay›nlar›n bölge içinde veya
d›fl›nda bas›lm›fl olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n,
yay›nlar›n durdurulmas› veya yay›ndan kald›r›lmas›
için sahip ve/veya yay›n sorumlular›na yaz›l› ihtarda
bulunabilir; ço¤alt›lmalar›n›, yay›nlanmalar›n› veya
da¤›t›lmalar›n› süreli veya süresiz yasaklayabilir”.
Madde ‹çiflleri Bakan›’na bu yay›nlar› basan
matbaalar› da on güne kadar, tekerrüründe ise bir aya
kadar kapatma yetkisi tan›yor. 

2954 say›l› Türkiye Radyo ve Televizyon Yasas› da
iletiflim ve haber alma özgürlü¤ünü ciddi ölçüde
k›s›tlayan hükümler içeriyor. Yasada, TRT’nin yurtiçi
yay›nlardaki görevleri, flu flekilde tan›mlan›yor: 

“1. Atatürk ilke ve ink›laplar›n›n kökleflmesine,
Türkiye Cumhuriyetinin ça¤dafl uygarl›k düzeyinin
üstüne ç›kmas›n› öngören milli hedeflerin
gerçekleflmesine; 2. Devletin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›n,
ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü¤ünün,
toplumun huzurunu, milli dayan›flma ve adalet
anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l› ve Atatürk
Milliyetçili¤ine dayanan demokratik, laik ve sosyal
hukuk devleti niteliklerinin korunmas›na ve
güçlendirilmesine; 3. Milli e¤itim ve milli kültürün
gelifltirilmesine; 4. Devletin milli güvenlik siyasetinin,

milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmas›na; 5.
Kamuoyunun Anayasa ilkeleri do¤rultusunda
serbestçe ve sa¤l›kl› bir flekilde oluflmas›na yard›mc›
olmak” (Madde 9-e).

“Milli güvenlik aç›s›ndan yay›nlar›n men edilmesi”
konusundaki düzenleme ise flöyle: 

“Baflbakan veya görevlendirece¤i bakan, milli
güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde, bir haber
veya yay›n› menetmeye yetkilidir. Men karar›n›n yaz›l›
olmas› esast›r. Ancak, acele hallerde men karar› sözlü
olarak da iletilebilir. Bu durumda men karar›n›n en
k›sa zamanda yaz› ile tekrarlanmas› flartt›r. Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunun sorumlulu¤u alt›nda
yap›lmayan yay›nlar›n men edilmesi halinde, men
karar› ilgililere Genel Müdürlükçe al›nd›¤› tarihten
bafllayarak yirmi dört saat içinde bildirilir” (Madde
23).

Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Yay›n Esas ve Usulleri
Hakk›nda Yönetmeli¤in 22. maddesinde de,”Yarg›
kararlar› sakl› kalmak kayd›yla yay›nlar önceden
denetlenemez ve durdurulamaz. Ancak milli
güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde yahut kamu
düzeninin ciddi flekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal
dahilinde ise Baflbakan veya görevlendirece¤i Bakan
yay›n› durdurabilir” düzenlemesi getiriliyor. Bu
çerçevede cezaevlerindeki ölüm oruçlar› ile ilgili her
türlü haber ‹stanbul DGM taraf›ndan 14 Aral›k günü
yasakland› ve aksi yönde hareket eden kifliler
hakk›nda ceza davalar› aç›ld›. Karara uymayan bas›n
yay›n kurulufllar› hakk›nda toplatma ve kapatma
cezalar› verildi. 1996 y›l›nda cezaevlerinde yap›lan
açl›k grevleriyle ilgili haber ve görüntüler de ayn›
gerekçeyle yasaklanm›flt›.

13 Nisan 1994 tarihinde yürürlü¤e giren 3984 say›l›
“Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›ndaki Kanun” da ifade, iletiflim ve haber alma
özgürlüklerini engelleyici hükümler tafl›yor. Örne¤in,
RTÜK Yasas›’n›n 4. maddesinin (a) bendi “Türkiye
Cumhuriyetinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne”, (b) bendi
“Toplumun milli ve manevi de¤erlerine”, (c) bendi
“Anayasan›n Genel Esaslar k›sm›nda yer alan ilkelere,
demokratik kurullara ve kifli haklar›na, (d) bendi
“Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yap›s›na”,
(e) bendi “Anlat›m özgürlü¤üne, iletiflim ve yay›nda
ço¤ulculuk esas›na”, (f) bendi “‹nsanlar›n ›rk, cinsiyet,
sosyal s›n›f veya dini inançlar› dolay›s›yla hiç bir
flekilde k›nanmamas› ilkesine”, (g) bendi “Toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkân verilmemesi ilkesine” ayk›r› yay›nlar
yap›lmas›n› cezai hükme ba¤l›yor. Bu hükümlere
göre, hangi yay›nlar›n “ülkenin ve halk›n ç›kar›na”,
“ahlaki”, “ço¤ulcu demokratik ilkelere uygun”,
“fakl›l›klara karfl› hoflgörüyü ve ortak yaflam kültürünü
gelifltirici” oldu¤unu takdir yetkisi RTÜK’e b›rak›l›yor. 
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Bas›n Aff›

TBMM Genel Kurulu 28 A¤ustos günü bas›n yoluyla
suç iflledikleri gerekçesiyle cezaevinde bulunan ya da
haklar›nda dava aç›lan gazetecilerin affedilmesine ilifl-
kin 4454 Say›l› Bas›n ve Yay›n Yoluyla ‹fllenen Suçlara
‹liflkin Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair Yasay›
kabul etti. Yasa 3 Eylül  tarihli Resmi Gazete’de (Say›:
23805) yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

Gazetecilerin yasadan yararlanabilmesi için 3 y›l
boyunca yeniden bas›n yoluyla bir suç ifllememesi
koflulu getirilirken, suçun tekrar› halinde ertelenen
cezan›n da yeniden devreye girmesi hükme ba¤land›.
Yasaya göre 'örgüt üyeli¤i' suçuyla cezaevinde
bulunanlar›n d›fl›ndaki gazetecilerin cezalar› ertelendi.

Yasan›n 1. maddesiyle 23 Nisan gününe kadar
yaz›iflleri müdürleri dahil, sözlü ya da görüntülü bas›n
yay›n organlar› arac›l›¤›yla suç iflledi¤i gerekçesiyle 12
y›la kadar hürriyeti ba¤lay›c› ceza alanlar›n cezas›
ertelendi. Cezaevinde bulunanlar›n da serbest
b›rak›lmas›n› sa¤layan bu madde ile soruflturmalar
durduruldu, davalar ertelendi. 

Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, TBMM Genel
Kurul'da yapt›¤› konuflmada, gazetecilerin sadece
bas›n yay›n yoluyla iflledikleri suçlar›n affedilece¤ini
belirterek, "Türkiye'nin dünya kamuoyunda,
cezaevlerinde gazeteciler, bilim adamlar›, düflünürler
bulunan bir ülke olarak k›nanmas›na da gerek
kalmayacak" dedi. Davalar› devam edenlerle birlikte
50 kiflinin bu yasadan yararlanaca¤›n› belirten Türk,
cezaevinde bulunan gazetecilerden 26's›n›n örgüt
üyesi, birinin tecavüz birinin de Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›'na muhalefet suçundan ceza
ald›¤›n›, bunlar›n aftan yararlanamayaca¤›n›, bu
suçlar›n d›fl›nda kalan TCY’nin 312. maddesi gibi
maddelerden hüküm giyen gazetecilerin de
affedilece¤ini bildirdi.

“Bas›n yoluyla suç iflleyenlerin” serbest b›rak›lmas›n›
sa¤layan yasan›n, ayn› “suç”u “sözlü” olarak
iflleyenleri kapsamamas› nedeniyle aralar›nda ‹HD
eski Genel Baflkan› Ak›n Birdal ve Avukat Eflber
Ya¤murdereli’nin da bulundu¤u çok say›da “düflünce
suçlusu” serbest b›rak›lmad›. Eflber Ya¤murdereli,
cezaevine girmesine neden olan konuflmas›n› bir
mitingde yapmak yerine radyo ve televizyonda
yapm›fl olsayd› bas›n aff›ndan yararlanabilecekti5. Çok
say›da gazeteci de DGM’ler taraf›ndan “yasad›fl› örgüt
üyeli¤i” ya da “yasad›fl› örgüte yard›m” iddias›yla
yarg›land›¤› ve cezaland›r›ld›¤› için yasadan
yararlanamad›.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Osman Ergin,
yapt›¤› aç›klamada bas›nla ilgili cezalara getirilen 3
y›ll›k ertelemenin "bas›n yoluyla ifllenen tüm suçlara"
getirildi¤ini, ancak bunun düflünce suçlar›na af
anlam›na gelmedi¤ini söyledi. Yasan›n, düflünce
suçlar›n›n bas›n yoluyla ifllenmifl olanlar› kapsad›¤›n›
belirten Ergin, bas›n yolu d›fl›ndaki düflünce suçlar›n›

kapsamad›¤›n› bildirdi. Eflitsizlik ve adaletsizli¤in
buradan bafllad›¤›n› belirten Ergin, "Örne¤in bir yaz›
yazm›fls›n›z bu erteleme kapsam›na al›n›yor. Ama
ayn› yaz›y› bir yerde okudu¤unuzda bu erteleme
kapsam›na girmiyor. Eflber Ya¤murdereli'nin durumu
bu. Ya¤murdereli'nin fiili de düflünce suçudur. Yasa
bu yönüyle Anayasa'n›n eflitlik ilkesine ayk›r›d›r" dedi.
Ergin, düflünce suçu ile ilgili düzenlemenin af
olmad›¤›n›, yaln›zca bir "erteleme" oldu¤unu, benzer
bir düzenlemenin daha önce de yap›ld›¤›n› ancak
Türkiye'deki düflünce suçunu ortadan kald›rmad›¤›n›n
görüldü¤ünü bildirdi. Osman Ergin, "Erteleme sorunu
çözmüyor. 3 -5 y›l sonra tekrar gündeme gelecek.
TCY’nin 312. maddesi, Terörle Mücadele Kanunu'nun
6, 7 ve 8. gibi maddeleri yerinde durdu¤u sürece de
düflünce suçu devam edecek" dedi. 

Fazilet Partisi, yasan›n anayasan›n eflitlik ilkesine
ayk›r› oldu¤unu gerekçesiyle 14 Ekim günü Anayasa
Mahkemesi'ne baflvurdu. Yasan›n 1. maddesinin 1.
f›kras›nda yer alan "...Bas›n yoluyla yahut, sözlü veya
görüntülü yay›n araçlar›yla ifllenmifl olup..." ifadesinin
iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istenen
baflvuruda söz konusu ifadenin Anayasa'n›n 10.
maddesi’nde öngörülen "Kanun önünde eflitlik"
ilkesine ve 2. maddesinde öngörülen "Adalet
anlay›fl›"na ayk›r› oldu¤u öne sürüldü. Yasan›n, sadece
gazeteciler için de¤il, bununla ilgili di¤er suçlular için
de geçerli olmas› gerekti¤ini düflündüklerini kaydeden
FP Grup Baflkanvekili ‹smail Kahraman, yasan›n
kapsam›n›n geniflletilmesi amac›yla bu baflvuruyu
yapt›klar›n› anlatt›. Anayasa Mahkemesi kas›m ay›nda
baflvuruyu kabul ederek konuyu esastan görüflmeyi
kararlaflt›rd›.
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5 8 Eylül 1991 tarihinde ‹HD’nin ‹stanbul’da düzenledi¤i bir mitingde
yapt›¤› konuflma üzerine, ‹stanbul DGM’de aç›lan davada 10 ay hapis
cezas›na mahkum olan Ya¤murdereli hakk›ndaki karar Yarg›tay
taraf›ndan 26 Haziran 1997 tarihinde onaylanm›flt›. Eflber
Ya¤murdereli 1978 y›l›nda TCY’nin 146/1. maddesi uyar›nca “Türkiye
Cumhuriyeti’ni y›kmaya kalk›flt›¤›” iddias›yla ömür boyu hapis
cezas›na  mahkum olmufl ve 12 Nisan 1991 tarihinde TMY’de yap›lan
de¤ifliklikle serbest b›rak›lm›flt›. Samsun A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
Eflber Ya¤murdereli hakk›ndaki “flartl› tahliye” karar›, “flartl› tahliye
süresi içinde baflka bir suçtan mahkum oldu¤u için” bozulmufltu.
Eflber Ya¤murdereli, bunun üzerine 21 Ekim 1997 tarihinde
tutuklanm›flt›. Tutuklanmas› yurt içinde ve d›fl›nda tepkilere neden
olan Eflber Ya¤murdereli’nin cezas›, 9 Kas›m 1997 tarihinde “sa¤l›k
durumu” gerekçe gösterilerek bir y›l süreyle ertelendi. Erteleme karar›
“koroner kalp hastal›¤›, kronik bronflit hastal›¤› ve tam körlük
nedeniyle vücudun ifl görme gücünü yüzde 100 oran›nda kaybetmesi”
gerekçesiyle al›nd›. Eflber Ya¤murdereli, serbest b›rak›ld›ktan sonra,
özel aff› kabul etmeyece¤ini vurgulam›fl ve sa¤l›k raporu almay›
reddetmiflti. Bunun üzerine erteleme karar› Çank›r› Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan kald›r›lm›fl ve Ya¤murdereli 1 Haziran 1998
tarihinde yeniden cezaevine girmiflti.



1999 y›l›nda daha önceki y›llarda oldu¤u gibi
gazeteci, yazar, insan haklar› savunucular›, sanatç›lar,
siyasi parti temsilcileri ve hükümet d›fl› kurulufllara
yönelik bask› ve yarg›lamalar›n önemli bir k›sm›
görüfllerini aç›klamalar›ndan kaynakland›.  

‹smail Beflikçi 

Bursa Özel Tip Cezaevi'nde bulunan yazar-sosyolog
‹smail Beflikçi Bas›n Aff› uyar›nca 15 Eylül günü
serbest b›rak›ld›. Son olarak "Kürt Kad›n›n›n Gerillaya
Kat›l›m›n›n Anlam›" bafll›kl› yaz›s›ndan dolay› 12
Kas›m 1993 tarihinde cezaevine giren Beflikçi’nin
avukat› Levent Kanat yapt›¤› aç›klamada Beflikçi’nin
kesinleflmifl hapis cezas› olan 52 dosyadan 50’si
erteleme yasas› kapsam›na girdi¤ini söyledi. TMY’nin
yürürlü¤e girdi¤i 1991 y›l›ndan bugüne kadar Beflikçi
hakk›nda 105 dava aç›ld›¤›n› belirten Kanat,
bunlardan 52’sinin mahkumiyetle sonuçland›¤›n›, 10
davan›n ise sürdü¤ünü bildirdi. Ankara DGM’nin 10,
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin de iki dosyada
erteleme ifllemini gerçeklefltirdi¤ini, ‹stanbul DGM ve
a¤›r ceza mahkemelerinin erteleme kararlar›n›
beklediklerini anlatan Levent Kanat, Ankara DGM’de
görülen iki davan›n (Beflikçi’nin Tunceliler Gecesi’ne
gönderdi¤i mesaj ve 1992 y›l›nda Özgür
Üniversite’nin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmalar nedeniyle
aç›lan davalar) af kapsam›na girmedi¤ini, ancak
cezaevinde kald›¤› sürenin bu davalardan verilen
cezay› karfl›lad›¤›n› aç›klad›.

‹smail Beflikçi, tahliye edildikten sonra yapt›¤›
aç›klamada daha önce 7 kez tahliye oldu¤unu, 4 kez
de emniyetten serbest b›rak›ld›¤›n› belirterek, "Bu
ç›k›fllar özgürlü¤e ç›k›fllar de¤il" dedi. Beflikçi,
"erteleme yasas›n›n" Türkiye yaz›n hayat›na karfl›
çirkin bir ay›p oldu¤unu belirterek, "3 sene ayn› fiili
ifllemeyeceksin. Düflünceye, düflünceyi aç›klamaya
suç, diyor. Düflünce hayat›na karfl› ifllenen bir ay›pt›r.
Çünkü örne¤in insanlar iradelerini kullanarak h›rs›zl›k,
doland›r›c›l›k yapmayabilir. Ama iradesini kullanarak
'düflünme' veya 'düflündü¤ünü aç›klama' deniyor"
dedi.

Ahmet Kaya

10 fiubat günü Magazin Gazetecileri Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen geceye kat›lan Kaya, “Kürtçe
çekece¤i klibi yay›nlayacak bir televizyon kanal›
istedi¤ini” söyledi¤i için “PKK’ye yard›m etti¤i”
iddias›yla gözalt›na al›nd›. 15 fiubat günü ‹stanbul
DGM taraf›ndan tutuklanan Ahmet Kaya,
avukatlar›n›n itiraz› üzerine bir saat kadar tutuklu
kald›ktan sonra serbest b›rak›ld›6.

Mart ay›nda Kaya hakk›nda, Magazin Gazetecileri
Derne¤i'nin gecesindeki söyledi¤i sözleri nedeniyle,
"halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etmek" iddias›yla 3

y›la kadar; Almanya'da 1992 y›l›nda PKK flamas›
alt›nda konser verirken çekilen görüntüleri nedeniyle
de "bölücü örgüte yard›m ve yatakl›k yapmak"
iddias›yla TCY’nin 169. ve 312. maddeleri uyar›nca 2
ayr› dava aç›ld›. Davalar 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. 

Muzaffer ‹lhan Erdost

Yay›nc›-yazar Muzaffer ‹lhan Erdost hakk›nda
“Türkiye’nin Yeni Sevr’e Zorlanmas›nda Üç S›vas”
adl› kitab› nedeniyle Ankara DGM'nin TMY'nin 8.
maddesi uyar›nca verdi¤i 1 y›l hapis ve 100 milyon
lira para cezas› Yarg›tay taraf›ndan flubat ay›nda
onand›. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'n›n karara
itiraz etmesi üzerine dosya Yarg›tay Ceza Genel
Kurulu’nda ele al›nd›. Genel Kurul Baflsavc›l›¤›n
itiraz›n›n aksine cezay› nisan ay›nda onaylad›. Erdost
hakk›nda 1996 y›l›nda bafllayan dava, 20 fiubat 1997
tarihinde 1 y›l hapis ve 100 milyon lira para cezas›yla
sonuçlanm›flt›. Erdost’un cezas›, Bas›n Aff› uyar›nca
ertelendi.

Abdülmelik F›rat

Do¤ru Yol Partisi eski milletvekili Abdülmelik F›rat
hakk›nda Kanal 7’deki “Sözün Özü” adl› programdaki
konuflmas›nda “bölücülük propagandas› yapt›¤›”
iddias›yla ‹stanbul DGM Savc›l›¤› taraf›ndan 18 Aral›k
1998 tarihinde aç›lan dava, 5 Mart günü beraatle
sonuçland›. Abdülmelik F›rat TMY’nin 8. maddesi
uyar›nca 2 y›ldan 6 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
yarg›lan›yordu. 

Abdülmelik F›rat hakk›nda 1996 y›l›nda Yaflam
Radyo’da yapt›¤› bir konuflmas›nda “Cumhuriyete
hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca 29 Eylül 1997 tarihinde ‹stanbul 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan verilen 10 ay hapis cezas›n›n
Yarg›tay taraf›ndan ocak ay›nda bozulmas›n›n
ard›ndan dava ekim ay›nda Bas›n Aff› uyar›nca
ertelendi. 

Abdurrahman Dillipak 

Yarg›tay haziran ay› sonunda Abdurrahman Dilipak
hakk›nda Fransa’da yay›mlanan Le Figaro dergisinde
yay›mlanan bir röportajda “ halk› kin ve düflmanl›¤a
sevketti¤i” iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
aç›lan davada ‹stanbul DGM taraf›ndan verilen beraat
karar›n› "eksik inceleme" gerekçesiyle bozdu. Dilipak,
"Türkiye’de fleriat›n egemen olmas› için savafl
verilmesi gerekti¤i ve Atatürk'ün Türkiye'yi
Avrupa'n›n maymunu yapt›¤›" sözleri nedeniyle
yarg›lanm›flt›. Dilipak'›n mahkemede "söz konusu
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6 Kaya hakk›nda 2000 y›l› ocak ve temmuz aylar›nda da çeflitli
tarihlerde Almanya’da verdi¤i konserler nedeniyle iki dava daha
aç›ld›. Ahmet Kaya 16 Kas›m 2000 tarihinde geçirdi¤i kalp krizi
sonucu Paris’te öldü.



söyleflinin kendi görüfllerini yans›tmad›¤›n› ve Le
Figaro dergisine tekzip gönderdi¤ini" öne sürmesi
üzerine beraatine karar verilmiflti. 

11 Ekim 1998 tarihinde baflörtülü ö¤rencilerin
üniversitelere al›nmas› için Türkiye çap›nda
gerçeklefltirilen “‹nanca Sayg›, Düflünceye Özgürlük
‹çin Bütün Türkiye Elele” eylemi nedeniyle
Abdurrahman Dilipak, Milli Gazete Yaz›iflleri Müdürü
Ekrem K›z›ltafl, Yeni fiafak gazetesi yazar› Ahmet
Taflgetiren ve Adem Albayrak’›n da aralar›nda
bulundu¤u 30 kiflinin “halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik
etmek” iddias›yla yarg›lanmas›na 12 Mart günü
baflland›. ‹stanbul DGM’deki ilk duruflmaya kat›lan
baflörtülü avukatlar fieyma Dövücü, Macide Gök,
Hayriye Çiçek ve Gülfidan Sönmez, askeri hakim
Durmufl Ali Baflaran taraf›ndan mahkeme salonundan
ç›kar›ld›. 25 May›s günü yap›lan duruflmada
Abdurrahman Dilipak askeri hakim Durmufl Ali
Baflaran hakk›nda tarafs›z olmad›¤› gerekçesiyle reddi
hakim talebinde bulundu. Dilipak’›n talebi reddedildi.
Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. Bu arada 12 Mart
günü yap›lan duruflmadan ç›kar›lan baflörtülü
avukatlar fieyma Dövücü, Macide Gök, Hayriye Çiçek
ve Gülfidan Sönmez’e  ‹stanbul Barosu taraf›ndan
k›nama cezas› verildi.

Yine ayn› eylem nedeniyle Abdurrahman Dilipak,
Ahmet Taflgetiren ve Mazlum-Der ‹stanbul fiube
Baflkan› Avni Çarsancakl› hakk›nda aç›lan dava ise
‹stanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 29 Nisan
günü bafllad›. Abdurrahman Dilipak, ayn› eylem
nedeniyle ‹stanbul DGM’de de dava aç›ld›¤› için
savunma yapmayaca¤›n› söyledi. Taflgetiren ve
Çarsancakl› ise “yasad›fl› bir eylemleri olmad›¤›n›”
savundular. 

Dilipak hakk›nda 22 Haziran günü Kanal D adl›
televizyon kanal›nda yay›nlanan programda yapt›¤›
konuflma nedeniyle “Atatürk’ün manevi flahsiyetine
hakaret etti¤i” iddias›yla dava aç›ld›.

Dilipak’›n 27 Eylül 1998 tarihinde Malatya’da
düzenlenen ‹nanca Sayg›, Düflünceye Özgürlük
Konferans›’nda yapt›¤› konuflma nedeniyle Malatya
DGM de “halk› suç ifllemeye tahrik ve teflvik etti¤i”
iddias›yla aç›lan dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.
Ayn› konuflma nedeniyle Dilipak ve avukatlar Raflit
Alaca ve Do¤an Karao¤lan hakk›nda “Adliyeye
hakaret ettikleri” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde de dava
aç›ld›. 

Yazar Abdurrahman Dilipak hakk›nda, ocak ay›nda
Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan Kanal 7
Televizyonu'nda yay›nlanan bir programda 8 y›ll›k
temel e¤itimle ilgili olarak, "Türk Silahl› Kuvvetleri'nin
bir dayatmas›d›r" dedi¤i için “TSK'n›n manevi
flahsiyetine hakaret” suçlamas›yla 6 y›l hapis cezas›
istemiyle dava aç›ld›.

Mehmet Kutlular

Kocatepe Camii'nde Saidi Nursi için 10 Ekim günü
düzenlenen mevlitten sonra yapt›¤› konuflmada 17
A¤ustos depreminin “ilahi ikaz” oldu¤u yönündeki
sözleri ve baflta baflörtüsü yasa¤› olmak üzere 28
fiubat sürecine dair elefltirileri nedeniyle hakk›nda
soruflturma bafllat›lan Yeni Asya gazetesinin sahibi
Mehmet Kutlular, 18 Ekim günü Ankara DGM
taraf›ndan TCY’nin 312. maddesi uyar›nca tutukland›.
1 gün cezaevinde kald›ktan sonra itiraz üzerine
tahliye edilen Kutlular hakk›nda Ankara DGM’de
aç›lan dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Hasan Hüseyin Ceylan

Kapat›lan Refah Partisi (RP) Milletvekili Hasan
Hüseyin Ceylan’a 17 Kas›m 1998 tarihinde Ankara
DGM taraf›ndan verilen 1 y›l hapis cezas› mart ay›nda
Yarg›tay taraf›ndan onayland›. RP’nin kapat›lmas›yla
birlikte dokunulmazl›¤› kalkan Hasan Hüseyin
Ceylan, 1993 y›l›ndaki yerel seçimler öncesinde
K›r›kkale’de yapt›¤› bir konuflma nedeniyle Ankara
DGM’de yarg›lanm›fl ve “konuflmas›nda halk›
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla 1 y›l hapis cezas›na
mahkum edilmiflti. Ceylan, Yarg›tay’›n onama karar›
nedeniyle seçilme hakk›n› ömür boyu kaybetti. Ceylan
7 Eylül günü Ankara Çubuk Cezaevi’ne kondu. 

Hasan Hüseyin Ceylan, yapt›¤› bir konuflmada
“Atatürk’e hakaret etti¤i” gerekçesiyle Ankara 19.
Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan 1 y›l 3 ay hapis
cezas›na mahkum edildi. 14 Ekim günü sonuçlanan
davada, Ceylan'›n cezas›, "bir daha bu suçu
ifllemeyece¤i kanaatine var›ld›¤›ndan" ertelendi.

Hasan Celal Güzel 

Yeniden Do¤ufl Partisi (YDP) Genel Baflkan› Hasan
Celal Güzel hakk›nda, 3 Eylül 1997 tarihinde Kayseri
fiehir Tiyatrosu’nda düzenlenen “Türkiye
Demokrasinin Neresinde?” konulu toplant›da yapt›¤›
konuflmada “halk› din farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik etti¤i” iddias›yla TCY’nin
312. maddesi uyar›nca aç›lan dava 23 fiubat günü
sonuçland›. Güzel, Ankara DGM taraf›ndan 1 y›l
hapis ve 860 bin lira para cezas›na mahkum edildi.
Ceza, Yarg›tay 8. Ceza Dairesi taraf›ndan temmuz
ay›nda onayland›. Hasan Celal Güzel, bu ceza
nedeniyle 16 Aral›k günü, ‹nfaz Yasas› uyar›nca
yaklafl›k 5 ay kalaca¤› cezaevine girdi. 

Hasan Celal Güzel ve Recep ‹hsan Eliaç›k hakk›nda
13 Haziran 1998 tarihinde Kayseri’de düzenlenen
‹nsan Haklar› Mitinginde yapt›klar› konuflmalarda
“halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik ettikleri” iddias›yla
aç›lan dava 12 Ocak günü Ankara DGM’de bafllad›.
Dava 27 Ocak 2000 tarihinde Güzel ve Eliaç›k’a
verilen 1 y›l hapis ve 160 bin lira para cezas› ile
sonuçland›.
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Güzel hakk›nda bir konuflmas›nda “hükümete, askeri
kuvvetlere ve adliyeye hakaret etti¤i” iddias›yla aç›lan
dava 11 Haziran günü Batman A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 10 ay hapis cezas› ile sonuçland›. 

Güzel’in yapt›¤› bir aç›klamada Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’e hakaret etti¤i gerekçesiyle
yarg›land›¤› dava 3 May›s günü sonuçland›. Ankara 2.
Asliye Ceza Mahkemesi Güzel’i 15 ay hapis cezas›na
mahkum etti. 

Güzel hakk›nda “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi
Konferans›’nda yapt›¤› konuflmas› nedeniyle Bursa 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde “Cumhurbaflkan›’na ve
orduya hakaret etti¤i” iddias›yla aç›lan dava ise
haziran ay›nda beraatle sonuçland›. 

Hasan Mezarc›

Kapat›lan Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarc›
hakk›nda, 11 Kas›m 1997 tarihinde Trabzon’da yerel
bir televizyonda yapt›¤› konuflmada “orduya hakaret
etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi uyar›nca flubat
ay›nda 3 y›lla 6 y›l aras›nda hapis cezas› istemiyle
dava aç›ld›. Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 25
Aral›k günü yap›lan duruflmada, ifade vermeye
gelmedi¤i için Mezarc› hakk›nda g›yabi tutuklama
karar› verildi.

Hasan Mezarc› hakk›nda, milletvekilli¤i döneminde
Trabzon’da yapt›¤› bir konuflma nedeniyle Trabzon
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava 21 Nisan günü
sonuçland›. Mezarc›, “adliyeye hakaret etti¤i”
gerekçesiyle 10 ay hapis cezas›na mahkum edildi. 

Hasan Mezarc›’ya Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan “Meclis'ten tiksiniyorum” dedi¤i için
TCY’nin 159'uncu maddesi uyar›nca verilen 10 ay
hapis cezas› haziran ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
onand›. Hasan Mezarc› ilk yarg›lamada, TCY’nin 159.
maddesi uyar›nca 1 y›l hapis cezas›na mahkum
olmufl, Yarg›tay’›n karar› bozmas› üzerine yinelenen
yarg›lamada Mezarc›’ya 10 ay hapis cezas› verilmiflti. 

Dino Frisullo

Diyarbak›r’da 21 Mart 1998 tarihinde yap›lan Newroz
gösterileri s›ras›nda gözalt›na al›nan ve  Diyarbak›r
DGM taraf›ndan  “halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›”
iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 1 y›l hapis
ve 6 milyar 100 milyon lira para cezas›na mahkum
edilen ‹talyan gazeteci Dino Frisullo'nun
yarg›lanmas›na karar›n Yarg›tay’da bozulmas›
nedeniyle nisan ay›nda yeniden baflland›. 1999
y›l›nda davada bir geliflme olmad›.

Oral Çal›fllar

Cumhuriyet gazetesi yazar› Oral Çal›fllar ve yay›nc›
Muzaffer Erdo¤du hakk›nda Çal›fllar’›n “Öcalan ve
Burkay’la Kürt Sorunu” adl› kitab›nda “bölücülük
propagandas›” yap›ld›¤› iddias›yla aç›lan dava 18
May›s günü sonuçland›. ‹stanbul DGM’de yap›lan
duruflmada Oral Çal›fllar, Terörle Mücadele Yasas›’n›n

8. maddesi uyar›nca 1 y›l 10 ay hapis ve 111 milyon
111 bin lira para cezas›na mahkum oldu. Yay›nc›
Muzaffer Erdo¤du hakk›nda aç›lan dava ise 13
A¤ustos 1997 tarihinde ç›kar›lan ve yaz›iflleri
müdürleri ile yay›nevi sahipleri hakk›nda aç›lan
davalar›n ertelenmesini öngören 4304 say›l› yasa
uyar›nca düfltü. Oral Çal›fllar, kitap nedeniyle 27 Ekim
1994 tarihinde 2 y›l hapis ve 250 milyon lira para
cezas›na mahkum olmufltu. Karar kas›m 1995’te
Yarg›tay taraf›ndan bozulmufl, yeniden yarg›lama
sonucu DGM heyeti Çal›fllar ve Erdo¤du'ya para
cezas› vererek beraat›na karar vermiflti. Ancak bu
karar da Yarg›tay 9. Dairesi taraf›ndan bozulmufl ve
yarg›lama yeniden bafllam›flt›.

Recep Tayyip Erdo¤an

‹stanbul Büyükflehir Belediye eski Baflkan› Recep
Tayip Erdo¤an 1997 y›l›nda Siirt’te yapt›¤› konuflma
nedeniyle TCY’nin 312. maddesi uyar›nca ald›¤› 10
ay hapis cezas›n› çekmek üzere 26 Mart günü
cezaevine girdi. Erdo¤an ‹nfaz Yasas› uyar›nca 120
gün kald›¤› K›rklareli’nin P›narhisar ilçesindeki
cezaevinden 25 Temmuz günü tahliye edildi.
Erdo¤an’a verilen hapis cezas› 23 Eylül 1998 tarihinde
Yarg›tay taraf›ndan onaylanm›flt›.

Yalç›n Küçük

Hakk›nda Ankara ve ‹stanbul DGM’ler taraf›ndan
verilen kesinleflmifl 2 y›ll›k hapis cezas› ve birçok
davada g›yabi tutuklama karar› bulunan Prof. Dr.
Yalç›n Küçük, 29 Ekim 1998 tarihinde Fransa’dan
Türkiye’ye döndü. Küçük, 30 Ekim 1998 tarihinde
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalç›n Küçük’ün
yarg›land›¤› davalarla ilgili geliflmeler flöyle:

“Marksist Damar” adl› derginin 1994 y›l› Nisan-May›s
say›s›nda yer alan ''Kemalist Formasyonda 3
Dinamik'' bafll›kl› yaz›s›nda “Atatürk’e hakaret etti¤i”
iddias›yla aç›lan dava 5 fiubat günü sonuçland›.
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada Yalç›n Küçük 1 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum oldu. 

Yalç›n Küçük, gazeteci-yazar Haluk Gerger, Kürdistan
Sosyalist Partisi lideri Kemal Burkay, Mahir Say›n ve
Mehmet Çanakç› hakk›nda, 19 Kas›m 1995 tarihinde
Med-TV’de yay›mlanan bir programdaki konuflmalar›
nedeniyle aç›lan dava 14 May›s günü sonuçland›.
Ankara DGM’de yap›lan duruflmada, Yalç›n Küçük’e
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle TMY
uyar›nca 1 y›l 4 ay hapis ve 137 milyon lira para
cezas› verildi. Haluk Gerger’in beraat etti¤i davada,
g›yabi tutuklu olarak yarg›lanan Mahir Say›n, Mehmet
Çanakç› ve Kemal Burkay’›n dosyas› ayr›ld›. 

Küçük hakk›nda 1998 y›l›nda Yunanistan’da Sofia
Yordanida adl› yazarla yapt›¤› konuflmada “orduya
hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca temmuz ay› sonunda Ankara 2. A¤›r Ceza
Mahkemesinde dava aç›ld›. Dava ekim ay›nda  Bas›n
Aff› uyar›nca ertelendi.
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Küçük hakk›nda 1993 y›l›nda ‹skenderun’da yapt›¤›
konuflmada "bölücülük propagandas›" yapt›¤›
iddias›yla aç›lan dava, 2 Eylül günü sonuçland›.
Malatya DGM’de sonuçlanan davada, Küçük TMY'nin
8. maddesi uyar›nca 1 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum oldu. 

Küçük hakk›nda 1993 y›l›nda Ankara Keçiören’de ve
1996 y›l›nda Med-TV’de yapt›¤› iki ayr› konuflmada
“PKK’nin eylemlerini kutsal mücadele olarak
niteledi¤i ve böylece propaganda yaparak örgütün
eylemlerini kolaylaflt›rd›¤›” iddias›yla aç›lan davalar
22 Mart günü Ankara DGM’de sonuçland›. Yalç›n
Küçük, TCY’nin 169. maddesi uyar›nca her iki davada
da 3’er y›l 9 ay hapis cezas›na mahkum oldu.
Küçük’ün Keçiören’de yapt›¤› konuflma nedeniyle
ald›¤› hapis cezas› eylül ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
onan›rken Med-TV’deki konuflmas› nedeniyle ald›¤›
ceza Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi. 

Y›lmaz Odabafl›

“Düfl ve Yaflam” adl› kitab›nda “Atatürk’e hakaret
etti¤i” iddias›yla Ankara 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yarg›lanan flair Y›lmaz Odabafl›,
cezan›n Yarg›tay’da onaylanmas› nedeniyle 1 y›l 6
ayl›k cezas›n› çekmek üzere 12 Mart günü  Bursa E
Tipi Cezaevi’ne girdi. Odabafl›,  Bas›n Aff› uyar›nca 8
Eylül günü Saray Cezaevi’nden serbest b›rak›ld›. Ayn›
kitapta “bölücülük propagandas›” yapt›¤› iddias›yla
Ankara DGM taraf›ndan 6 Mart 1997 tarihinde
TMY’n›n 8. maddesi uyar›nca verilen 1 y›l 6 ay hapis
ve 933 milyon lira para cezas› ise mart ay›nda
Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Ankara DGM’nin bu
karar›n› “sizinle ayn› ça¤da ve ülkede yaflamaktan
utanç duyuyorum” diyerek protesto eden Y›lmaz
Odabafl›, tutuklanm›fl ve hakk›nda “mahkemeye
hakaret etti¤i” gerekçesiyle dava aç›lm›flt›. Odabafl›’na
14 Eylül 1998 tarihinde verilen 7 ay hapis cezas›
aral›k ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onand›. Odabafl›’n›n
cezas›n›n infaz›, talebi üzerine 3 ay ertelendi.

Haluk Gerger 

Yarg›tay, gazeteci-yazar Haluk Gerger’e ‹stanbul
DGM taraf›ndan Terörle Mücadele Yasas› uyar›nca
verilen 1 y›l 1 ay hapis cezas›n› 23 Mart günü
onaylad›. Gerger, Özgür Gündem gazetesinde 18
Aral›k 1993 tarihinde yay›mlanan “Savafl› As›l
Kaybeden Kim” bafll›kl› yaz›s›nda “bölücülük
propagandas›” yapt›¤› iddias›yla yarg›lanm›flt›. Hapis
cezas› Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi. 

Abdullah Varl›, Reflit Koçero¤lu, Ali fiola, Mehmet
Ya¤mur

HADEP Bülteni’nin 1997 y›l› ocak say›s›nda yer alan
yaz›larda “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla Ankara DGM taraf›ndan 17 Eylül 1998
tarihinde TCY'nin 312/2. maddesi uyar›nca 2’fler y›l
hapis ve 720’fler milyon lira para cezas›na mahkum
edilen HADEP Parti Meclisi eski üyesi Abdullah Varl›

ile Reflit Koçero¤lu, Ali fiola ve Mehmet Ya¤mur adl›
din adamlar›, Bas›n Aff› uyar›nca 8 Eylül günü tahliye
edildiler. Ad› geçen kiflilerin cezalar› 25 Nisan günü
Yarg›tay taraf›ndan onaylanm›flt›.

Kemal K›rlang›ç 

‹zmir Barosu avukatlar›ndan Kemal K›rlang›ç
hakk›nda, “San›k Yasalar” adl› kitab›nda “yasalara
hakaret etti¤i” iddias›yla TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca aç›lan dava 10 Mart günü ‹zmir 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Daha önce ‹zmir DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan soruflturmada kitap
hakk›nda takipsizlik karar› verilmiflti. Bu arada
savc›l›¤›n, kitab›n toplat›lmas› istemiyle yapt›¤›
baflvuru mahkeme taraf›ndan reddedildi. Dava Bas›n
Aff› uyar›nca ertelendi.

‹lknur Birol

13 Nisan 1996 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenen
“Bar›fl ve Demokrasi Mitingi”nde yapt›¤› konuflmada
dönemin Adalet Bakan› Mehmet A¤ar hakk›nda “eli
kanl› katilleri Adalet Bakan› yap›yorlar” dedi¤i için
‹stanbul DGM taraf›ndan 7 Ekim 1997 tarihinde 1 y›l
hapis cezas›na mahkum edilen ö¤retmen ‹lknur Birol,
‹nfaz Yasas› uyar›nca cezaevinde geçirmesi gereken
süreyi tamamlayarak 19 Nisan günü tahliye edildi.
‹lknur Birol, 24 Kas›m 1998 tarihinde cezaevine
girmiflti.7

E¤itim-Sen Yöneticileri

E¤itim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas› (E¤itim-
Sen) Genel Baflkan› Kemal Bal ve eski Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri Erol Savumlu, Necati Akp›nar,
Nurflen Girgin, Müslüm fiahin, Alper Öztürk, Asuman
Edal›, Cemal Ünlü ve Baflyürek Altun, E¤itim-Sen
taraf›ndan 2-6 fiubat 1998 tarihinde düzenlenen
“Demokratik E¤itim Kurultay›”ndaki çal›flmalar›n
derlendi¤i kitapta yer alan “Anadilde E¤itim Hakk›”
bafll›kl› yaz›da “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla yarg›land›lar. 31 Aral›k 1998 tarihinde
Ankara DGM’de bafllayan dava 15 Mart günü
sonuçland›. Duruflmada tüm san›klar hakk›nda beraat
karar› verilirken, kitap hakk›ndaki toplatma karar›
kald›r›ld›. 

E¤itim-Sen’in, 9 kiflilik eski merkez yönetimi
hakk›nda, “anadilde e¤itim” talebiyle haz›rlad›klar›
afiflte “bölücülük propagandas›” yapt›klar› iddias›yla
Ankara DGM taraf›ndan 10 Aral›k 1997 tarihinde
verilen 1 y›l 4’er ay hapis ve 3’er milyar lira para
cezas› kararlar› Yarg›tay 9. Dairesi taraf›ndan bozuldu.
25 May›s günü yeniden mahkeme önüne ç›kan
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7 Birol, 24 Kas›m 1998 tarihinde Kad›köy Adliyesi’ne teslim oldu¤u
s›rada, bir grup ö¤retmen destek vermek amac›yla adliye önünde
bas›n aç›klamas› yapmak istemifl, ancak güvenlik görevlileri taraf›ndan
zor kullan›larak da¤›t›lm›flt›. Olay s›ras›nda gözalt›na al›nan 6 kifli
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla dava aç›ld›.
E¤itim-Sen üyesi 6 kifli, 11 Ocak günü Kad›köy 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan ilk duruflmada beraat etti. 



yöneticiler Genel Baflkan Kemal Bal, Necati Akp›nar,
Nurflen Girgin, Müslüm fiahin, Cemal Ünlü, Erol
Savumlu, Alper Öztürk, Baflyürek Altun ve Asuman
Edal› beraat etti.

Ali Ürküt

27 Aral›k 1998 tarihinde Ankara DGM taraf›ndan
tutuklanan Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikas› (SES) Genel Baflkan› Ali Ürküt hakk›nda PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n ‹talya’ya gitmesine iliflkin
olarak 15 Kas›m 1998 tarihinde Diyarbak›r’da yapt›¤›
aç›klama nedeniyle TCY’nin 169. maddesi uyar›nca
aç›lan dava 3 Mart günü Ankara DGM’de bafllad›.
Duruflmay› izlemek üzere gelenler mahkeme salonuna
al›nmad›. Duruflma günü Ali Ürküt’e destek amac›yla
Ankara’ya gelen sendikac›lar polisler taraf›ndan
Ankara DGM önünden tartaklanarak uzaklaflt›r›ld›.
SES Ankara fiube Yöneticisi Ufuk Y›lmaz ve SES
Bingöl ‹l Temsilcisi Orhan Atabey polis arac›na
al›narak dövüldü. Ali Ürküt’ün yarg›land›¤› dava  21
Nisan günü sonuçland›. DGM, Ali Ürküt’e “bölücülük
propagandas› yapt›¤›” gerekçesiyle 2 y›l hapis ve 3
milyon 40 bin lira para cezas› verdi. Ürküt,
cezaevinde 4 ay geçirdi¤i için tahliye edildi. 

Do¤u Ergil

Ankara DGM Baflsavc›l›¤›, "Ortak Anlay›fl Belgesi
Türkiye’nin Demokratikleflmesi ve Kürt Sorununun
Çözümü" adl› rapor nedeniyle Toplum Sorunlar›n›
Araflt›rma Vakf› (TOSAV) Baflkan› Prof. Do¤u Ergil
hakk›nda flubat ay›nda soruflturma bafllatt›. Ergil
“soruflturman›n gözda¤› amac› tafl›d›¤›n›” ve
sonuçland›r›lmad›¤›n› bildirdi.

‹lyas Salman

Diyarbak›r Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen “Gurbet
Kufllar›” oyununda rol alan sanatç› ‹lyas Salman, 15
fiubat günü siyasi polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
‹lyas Salman’›n E¤itim-Sen’de yapt›¤› konuflmada,
“Türkiye’de bu kirli savafl sürdü¤ü sürece, Türkiye
düze ç›kamaz. Kardefli kardefli k›rd›ran bu kafa düze
ç›kamaz” dedi¤i için gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
Salman ertesi gün serbest b›rak›ld›.

Medeni Ayhan

PKK lideri Abdullah Öcalan’› savunmak için baflvuran
avukatlardan Özgür Bilim Dergisi Genel yay›n
yönetmeni Medeni Ayhan, kesinleflmifl 2 y›ll›k hapis
cezas› nedeniyle 10 Mart günü cezaevine girdi.
Ankara DGM, Medeni Ayhan’› Özgür Bilim
dergisindeki bir röportaj› nedeniyle TMY’nin 8/1
maddesi uyar›nca 1 y›l hapis 50 milyon lira para, ayn›
dergideki “De¤erlendiremeyen ve Aflamayan
Temsilciler” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle de TMY’nin 7/2
maddesi uyar›nca 1 y›l hapis 500 milyon lira para
cezas› olmak üzere toplam 2 y›l hapis 550 milyon lira
para cezas›na mahkum etmiflti. Bu cezalarla birlikte
Ayhan’›n Ankara DGM taraf›ndan "Kürdistanl› Filozof

Ehmede Xani" adl› kitab› nedeniyle TMY'nin 8.
maddesi  uyar›nca verilen bir y›l hapis ve 100 milyon
lira a¤›r para cezas› da Yarg›tay 9. Ceza Dairesi
taraf›ndan onaylanm›flt›. Medeni Ayhan 6 ay
cezaevinde kald›ktan sonra Bas›n Aff› uyar›nca 4 Eylül
günü serbest b›rak›ld›.

Musa Okçu

Kapat›lan Refah Partisi Batman eski Milletvekili Musa
Okçu, 26 Temmuz günü Batman Sulh Ceza
Mahkemesi taraf›ndan tutukland›. Musa Okçu
hakk›nda, 2 Haziran günü Batman yerel bas›n›nda yer
alan "Seçilmemem için asker elinden geleni yapt›"
fleklindeki aç›klamas› nedeniyle “adliyeye ve orduya
hakaret etti¤i” iddias›yla Batman Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan soruflturma aç›lm›flt›. Musa Okçu,
avukat›n›n üst mahkemeye yapt›¤› itiraz›n kabul
edilmesi üzerine 28 Temmuz günü serbest b›rak›ld›. 

Ali R›za Yurtsever

HADEP Parti Meclisi üyesi Ali R›za Yurtsever
hakk›nda kapat›lan Ülkede Gündem gazetesinde 31
Ekim 1997 tarihinde yay›mlanan “Kürt Gerçekli¤inin
Demokratik Aç›l›mlar›” bafll›kl› yaz›s›nda "bölücülük
propagandas› yapt›¤›" iddias›yla ‹stanbul DGM’de
nisan ay›nda aç›lan dava 14 Haziran günü
sonuçland›. Yurtsever 1 y›l 1 ay 10 gün hapis ve 3
milyar 733 milyon lira para cezas›na mahkum edildi.
Yurtsever’e verilen ceza 5 y›l süreyle ertelendi.

‹hsan Çelik

A¤r›'n›n Patnos ilçesi Belediye Baflkan› ‹hsan Çelik
(HADEP), Patnos Radyo'da yay›nlanan bir
konuflmada "PKK propagandas› ve bölücülük" yapt›¤›
gerekçesiyle 28 Nisan günü gözalt›na al›nd› ve
tutukland›. Çelik, avukat›n›n Ercifl A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne yapt›¤› itiraz üzerine 1 May›s günü
tahliye edildi

Feridun Çelik

Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Feridun Çelik
(HADEP) hakk›nda Med-TV’de telefonla kat›ld›¤› bir
programdaki konuflmas›nda "Savafl›n içerisinden
geldik buraya. Büyük bir coflkuyla bar›fl›
filizlendirmeye, bar›fl› seslendirmeye geldik" sözleri
nedeniyle TMY’nin 8. maddesi ve TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca aç›lan dava 15 Temmuz günü
beraatle sonuçland›. 

Mehmet Salih Yalç›nkaya, fiükrü Abay

Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçesi Belediye Baflkan› Mehmet
Salih Yalç›nkaya (HADEP) ve EMEP Diyarbak›r eski ‹l
Baflkan› fiükrü Abay hakk›nda, Med-TV’de 13 fiubat
günü yay›nlanan `H›lb›jart›n 99' (Seçim 99) adl›
programda, bölücülük propagandas› yapt›klar›
iddias›yla may›s ay›nda dava aç›ld›. Diyarbak›r
DGM’de görülen dava Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.
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Feridun Yazar

HADEP Parti Meclisi üyesi Feridun Yazar, 10 ayl›k
hapis cezas›n› tamamlayarak, tutuklu bulundu¤u
Suruç Cezaevi’nden 25 May›s günü tahliye edildi.
Yazar, HEP’in 1992 y›l›ndaki 2. Ola¤anüstü
Kongresi’nde yapt›¤› konuflma nedeniyle Ankara
DGM taraf›ndan 1 y›l hapis cezas›na mahkum edilmifl
ve 1 Eylül 1998 tarihinde cezaevine girmiflti. 

Fehmi Demir

Fehmi Demir hakk›nda 1 Eylül 1996 Dünya Bar›fl
Günü nedeniyle yay›nlanan Demokrasi ve Bar›fl Partisi
bülteninde “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi
uyar›nca 31 A¤ustos 1998 tarihinde Ankara DGM
taraf›ndan verilen 1 y›l 4 ay hapis ve 800 milyon lira
para cezas› Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’nce 10 May›s
günü onayland›. Demir hakk›nda 1998 y›l›nda verilen
cezalar ertelenmiflti.

Recep Özgüner

Bolu’nun Düzce ilçesine ba¤l› Kaynafll› beldesindeki
Süperlit ‹lkö¤retim Okulu’nda görev yapan Recep
Özgüner adl› din ö¤retmenine “Atatürk’e hakaret
etti¤i” iddias›yla verilen 2 y›l 4 ay hapis cezas›
Yarg›tay taraf›ndan onand›. 

Babür P›nar

Ankara DGM Savc›l›¤› flair Babür P›nar hakk›nda “Aflk
Fesle¤en Kokar” adl› fliir kitab›nda “halk› kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla TCY’nin 312/ 2.
maddesi uyar›nca eylül ay›nda dava açt›. Ankara
DGM’de eylül ay› sonunda yap›lan duruflmada,
davan›n Bas›n Aff› uyar›nca ertelenmesine karar
verildi. 

Abdullah Gündüz 

Aram Yay›nevi’nin sahibi Abdullah Gündüz,
“Güneflimizi Karartamazs›n›z” adl› kitapta “bölücülük
propagandas›” yap›ld›¤› iddias›yla 24 Haziran günü
gözalt›na al›nd›. Abdullah Gündüz, 25 Haziran günü
‹stanbul DGM taraf›ndan TCY’nin 169 ve Terörle
Mücadele Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca tutukland›.
Daha sonra tahliye edilen Gündüz, para cezas›na
mahkum edildi.

Arif Erençin

Ankara DGM Savc›l›¤›, ‹stanbul Üniversitesi'ne
verdi¤i "Yeni Liberal Yaklafl›mlar ve Yerel Yönetimler"
konulu doktora tezi nedeniyle Yard. Doç. Arif Erençin
hakk›nda, "halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›"
iddias›yla temmuz ay›nda soruflturma bafllatt›.
Baflsavc›l›k, konunun DGM kapsam›nda oldu¤u
gerekçesiyle "görevsizlik" karar› vererek, dosyay›
Ankara DGM'ye gönderdi.

Baflsavc›l›k soruflturmay›, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi eski
Dekan› Prof. Dr. Rafet Evyapan'›n suç duyurusu

üzerine bafllatt›. Evyapan, suç duyurusunun ard›ndan
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde araflt›rma
görevlisi olarak çal›flan Erençin'in sözleflmesini
uzatmayarak üniversitedeki görevine son verdi.

Ramazan Yenidede

15 Haziran 1998 tarihinde TBMM'de baflörtüsü ile
ilgili düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda "halk›, kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›" iddias›yla, FP eski Milletvekili
Ramazan Yenidede hakk›nda TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca aç›lan dava Ankara DGM’de bafllad›. Dava
1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Arif Atalay

HADEP Adana eski ‹l Sekreteri Arif Atalay, hakk›nda
aç›lan iki ayr› davada verilen toplam 22 ay hapis
cezas›n›n Yarg›tay taraf›ndan temmuz ay›nda
onanmas› üzerine 12 Kas›m günü cezaevine girdi. Arif
Atalay, 21 Mart 1998 tarihinde düzenlenen Newroz
flenli¤i ile 27 Aral›k 1998 tarihinde düzenlenen
“Halkla Dayan›flma fienli¤i”nde yapt›¤› konuflmalar
nedeniyle TCY’nin 312. ve TMY’nin 8/1. maddeleri
uyar›nca Adana DGM’de yarg›lanm›flt›. 

Do¤an Güzel

Kapat›lan Özgür Gündem ve Özgür Ülke
gazetelerinde yay›nlanan karikatürleri nedeniyle
cezaevinde bulunan karikatür sanatç›s› Do¤an Güzel,
Bas›n Aff› uyar›nca 18 Eylül günü serbest b›rak›ld›.
Karikatürlerinde “bölücülük propagandas› yapt›¤› ve
devlete hakaret etti¤i” iddialar›yla hakk›nda aç›lan 7
ayr› davan›n 5’inde 50 ay hapis cezas›na mahkum
olan Do¤an Güzel, 11 ayd›r cezaevinde bulunuyordu. 

Metin Narin

Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Metin Narin
hakk›nda “Komplo Sürüyor” adl› kitapç›kta “terörle
mücadelede görev alanlar›n kimliklerini aç›klad›¤›”
iddias›yla aç›lan dava ‹stanbul DGM’de 4 A¤ustos
günü yap›lan ilk duruflmada beraatle sonuçland›.
Savunmas›nda, Ankara DGM Savc›s› Nuh Mete
Yüksel’in Ankara Barosu avukatlar›ndan Zeki Rüzgar
hakk›nda “yasad›fl› örgüt üyeli¤i” iddias›yla dava
açt›¤›n› an›msatan Metin Narin, kitapç›kta bu davan›n
anlat›ld›¤› ve avukatlar›n duruflmalara kat›lmas›n›
isteyen bir davetiye niteli¤inde oldu¤unu söyledi. 

Prof. Dr. fiahika Yüksel 

Prof. Dr. fiahika Yüksel ‹stanbul’da 5-10 Haziran
günleri aras›nda düzenlenen "6. Avrupa Travmatik
Stres Kongresi"nde yapt›¤› konuflmada, "Türk devletini
iflkenceci ve etnik ayr›mc› bir devlet" olarak
göstererek, "PKK propagandas›" yapt›¤› iddias›yla, ‹Ü
T›p Fakültesi Dekanl›¤›'nca a¤ustos ay›nda aç›lan
soruflturma sonucunda k›nama cezas› ald›.

Ahmet Zeki Okçuo¤lu

Abdullah Öcalan’›n avukatlar›ndan Ahmet Zeki
Okçuo¤lu, hakk›nda ‹stanbul DGM taraf›ndan verilen
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g›yabi tutuklama karar› nedeniyle 22 Eylül gecesi
‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. Okçuo¤lu g›yabi
tutuklama karar›n›n kald›r›ld›¤›n›n ö¤renilmesi üzerine
serbest b›rak›ld›. Ahmet Zeki Okçuo¤lu, serbest
b›rak›ld›ktan sonra yapt›¤› aç›klamada, gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü bildirdi. Serbesti dergisinde
yay›nlanan iki yaz›s› nedeniyle TCY’nin 312/2.
maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de yarg›lanan
Okçuo¤lu’nun ifade vermedi¤i için tutukland›¤›
bildirildi. Okçuo¤lu’nun yaz›lar› nedeniyle aç›lan
davalar Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

Murat Ceylan

E¤itim-Sen Batman fiube Baflkan› Murat Ceylan
hakk›nda, 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde yapt›¤› bas›n
aç›klamas› nedeniyle ekim ay›nda TCY’nin 312/2.
maddesi uyar›nca dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM’de
görülen dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Zeynettin Unay

HADEP eski Genel Sekreter Yard›mc›s› Zeynettin
Unay, 23 A¤ustos 1998 tarihinde yap›lan HADEP
‹zmir ‹l Kongresi’ndeki konuflmas›nda “bölücülük
propagandas›” yapt›¤› iddias›yla yarg›land›¤› davada
11 ay hapis cezas›na mahkum oldu. ‹zmir DGM’de 6
Ekim günü sonuçlanan davada, 5 HADEP yöneticisi
ise beraat etti. 

Erol Yarar 

4 Ekim 1997 tarihinde K›z›lcahamam'da yapt›¤› bir
konuflmada, “kesintisiz e¤itimi ‘kesin dinsiz e¤itim’
olarak göstererek halk› suç ifllemeye k›flk›rtt›¤›”
gerekçesiyle  Ankara DGM taraf›ndan bir y›l hapis ve
860 bin lira para cezas›na mahkum edilen eski
MÜS‹AD Genel Baflkan› Erol Yarar'la ilgili karar ekim
ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onayland›. Yarar, cezas›
befl y›l süreyle ertelendi¤i için cezaevine girmedi.

Mehmet Ali Özüdo¤ru

‹zmir DGM savc›l›¤› kas›m ay›nda ‹zmir’in Kemalpafla
ilçesi FP’li Belediye Baflkan› Mehmet Ali Özüdo¤ru
hakk›nda, 3 y›l önce k›yd›¤› bir nikahta “Medine
yasalar›n›n bana verdi¤i yetkiye dayanarak sizi kar›
koca ilan ediyorum” ve “Yaflant›m›z› inanc›m›za göre
tanzim etmeliyiz” dedi¤i için TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca dava açt›. 

Mahmut Al›nak

DEP eski Milletvekili Mahmut Al›nak’›n seçmenlerine
“Kars Halk Giriflimi”ne kat›lma ça¤r›s› yapt›¤›
mektubun da¤›t›m› Kars Valili¤i taraf›ndan engellendi.
Kars Cumhuriyet Savc›l›¤› da Al›nak hakk›nda “PKK’ye
yard›m etti¤i” iddias›yla aral›k ay›nda soruflturma açt›.
Daha sonra görevsizlik karar›yla Erzurum DGM
Savc›l›¤›’na gönderilen soruflturma takipsizlikle
sonuçland›.

Mesut De¤er

CHP Parti Meclisi üyesi Mesut De¤er hakk›nda seçim

çal›flmalar› s›ras›nda televizyonlara yapt›¤›
aç›klamalarda “halk› kin ve düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›”
iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca dava aç›ld›.
21 Eylül günü Diyarbak›r DGM’de yap›lan ilk
duruflmada Mesut De¤er beraat etti. 

Zeki Baflaran

28 Ekim 1998 tarihinde özel bir televizyon kanal›nda
yapt›¤› konuflmada “Atatürk’e hakaret etti¤i” iddias›yla
yarg›lanan A¤r› eski Belediye Baflkan› Zeki Baflaran
(FP), A¤r› Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 Eylül günü
sonuçlanan davada 5 y›l 6 ay hapis ve 750 bin lira
para cezas›na mahkum oldu. 

Kirkor A¤abalo¤lu

1997'de Umut Radyo'da kat›ld›¤› bir programda
yapt›¤› konuflmada “Türklü¤e hakaret etti¤i” iddias›yla
1 y›ldan 6 y›la kadar a¤›r hapis cezas› istemiyle
Beyo¤lu 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde yarg›lanan
Gedikpafla Ermeni Kilisesi Vakf› Baflkan› Kirkor
A¤abalo¤lu'nun davas› Bas›n Aff› uyar›nca eylül
ay›nda ertelendi.

Muharrem Ya¤basan

Sivas Cumhuriyet Savc›l›¤› ocak ay›nda Divri¤i
Belediye Baflkan› Muharrem Ya¤basan (CHP)
hakk›nda, 7 Eylül 1995 tarihli Cumhuriyet gazetesinde
yay›nlanan söyleflide ''güvenlik güçlerine hakaret
edildi¤i'' iddias›yla dava açt›. Sivas A¤›r Ceza
mahkemesi’nde görülen dava 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›. 

Naif Günefl 

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 1994 y›l›nda kapat›lan
Demokrasi Partisi (DEP) Siirt Milletvekili Naif Günefl,
8 fiubat günü Türkiye’ye girerken gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan 11 fiubat günü ‹stanbul DGM
taraf›ndan tutukland›. Naif Günefl hakk›nda Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 1991-1992-1994
y›llar›ndaki çeflitli konuflmalarda bölücülük
propagandas› yapt›¤› ve "PKK üyesi oldu¤u" iddias›yla
TCY’nin 168/2. maddesi uyar›nca dava aç›ld›. 20
Nisan günü yap›lan ilk duruflmada ifade veren Günefl
PKK ile ilgisinin olmad›¤›n› söyledi. Yurtd›fl›nda hiçbir
yasad›fl› faaliyetinin olmad›¤›n› ve "Sürgünde Kürt
Parlamentosu"na girmedi¤ini anlatan Günefl, bask›
olmadan kendi iste¤iyle Türkiye'ye geldi¤ini belirtti.
Dava Bas›n Aff› uyar›nca 2000 y›l›nda ertelendi.

Cuma ‹lbeyli

EMEP fianl›urfa ‹l Baflkan› Cuma ‹lbeyli ve Gençlik
Komisyonu Baflkan› Sad›k Güleç 21 Mart günü
gözalt›na al›nd›. ‹lbeyli ve Güleç hakk›nda üzerlerinde
bulunan “Bu Kez Emekçiler Kazanacak” adl› broflürde
yer alan “Kürt Sorununa Demokratik Çözüm” bafll›kl›
bölümde “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla aç›lan dava 23 Haziran günü para cezas›yla
sonuçland›. 
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Diyarbak›r Demokrasi Platformu

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n yarg›lanmas›na iliflkin
bas›n aç›klamas›nda “bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla Diyarbak›r Demokrasi
Platformu’nu oluflturan örgütlerin yöneticileri
hakk›nda nisan ay›nda dava aç›ld›. Diyarbak›r DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, “Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerindeki illerden ‘Kürt
illeri’ olarak bahsedildi¤i ve bas›n aç›klamas›n›n tümü
itibariyle devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda
içerdi¤i” iddia edildi. Diyarbak›r Baro Baflkan
Yard›mc›s› Tahir Elçi, ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Osman Baydemir ve THAY-DER Baflkan› Kenan
Sidar’›n da aralar›nda bulundu¤u 22 san›¤›n
yarg›land›¤› dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. Bas›n
aç›klamas›na kat›lan, Haber Sen fiube Baflkan›
Mehmet Ifl›ktafl, ‹nflaat Mühendisleri Odas› fiube
Baflkan› Zülküf Karatekin, Tüm Maliye-Sen fiube
Baflkan› S›dd›k Aladak, BTS fiube Baflkan› Hasan
Sosyal, E¤itim-Sen fiube Baflkan› Ebubekir Çelebi, SES
fiube Baflkan› Hüseyin Bayrak, Enerji Yap› Yol-Sen
fiube Baflkan› Celalettin Birtane, Tüm Sosyal-Sen fiube
Baflkan› Murat A¤ar, Makine Mühendisleri Odas› fiube
Baflkan› Hasan Esen ve Tar›m G›da-Sen fiube Baflkan›
Al› Sar›p›nar daha önce Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i
karar›yla, bölge d›fl›na sürgün edilmiflti. 

Do¤u Perinçek, Ayflenur Zarakolu

‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek ve Belge
Yay›nevi sorumlusu Ayflenur Zarakolu hakk›nda,
‹HD’nin 1994 y›l›nda yap›lan 5. Genel Kurulu’ndaki
konuflmalar›nda “bölücülük propagandas›” yapt›klar›
iddias›yla aç›lan dava 4 Mart günü Ankara DGM’de
sonuçland›. Davada Do¤u Perinçek 1 y›l hapis ve 100
milyon lira para cezas›na mahkum oldu. Ayflenur
Zarakolu ise beraat etti. Perinçek hakk›nda verilen
hapis cezas› karar› haziran ay›nda Yarg›tay taraf›ndan
yeniden bozuldu. Ankara DGM’nin 4 Mart 1997
tarihinde verdi¤i 1’er y›l hapis ve 100’er milyon lira
para cezas› Yarg›tay taraf›ndan 1997 y›l› kas›m ay›nda
bozulmufltu. 

1991 genel seçimleri öncesinde, TRT-1'de yay›nlanan
"Liderler Aç›koturumu"ndaki sözlerinde "bölücülük
propagandas› yapt›¤›" iddias›yla TMY'nin 8/1 maddesi
uyar›nca yarg›lanarak 14 ay hapis cezas›na mahkum
edilen Perinçek, cezas›n›n kesinleflmesinin ard›ndan
28 Eylül 1998'de girdi¤i cezaevinden 8 A¤ustos günü
tahliye edildi. Perinçek, ‹nfaz Yasas› uyar›nca 10 ay
cezaevinde kald›.

Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Do¤an, Selim Sadak,
Nurcan De¤irmenci, Arife Düzdafl, Songül Pak,
Hasan Kocada¤, Ahmet Akbafl, H›d›r Çelik

HADEP Ankara ‹l Örgütü’nün 4 Ekim 1998 tarihinde
yap›lan kongresine kat›lan Mezopotamya Müzik
Toplulu¤u üyeleri Nurcan De¤irmenci, Arife Düzdafl,
Songül Pak, Hasan Kocada¤, Ahmet Akbafl ve H›d›r

Çelik kongrede söyledikleri türkülerle, DEP
milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Do¤an
ve Selim Sadak kongreye gönderdikleri mesajlarla ve
Kongre Divan Baflkan› fiahabettin Özarslaner ise
konuflmas› nedeniyle “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla yarg›land›lar. 1999 y›l›nda sonuçlanmayan
dava 2000 y›l›nda Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

Siyami Erdem 

KESK eski Genel Baflkan› Siyami Erdem'e "halk› suç
ifllemeye k›flk›rtt›¤›" iddias›yla TCY’nin 311. maddesi
uyar›nca verilen 3 y›ll›k hapis cezas› Yarg›tay 8. Ceza
Dairesi taraf›ndan esastan bozuldu. Erdem 18 Nisan
1996 tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda
memurlar›n sorunlar›n› dile getirmifl ve istemlerine
yan›t alamazlarsa kitlesel olarak ifl b›rakacaklar›n›
bildirmiflti. Bu aç›klama nedeniyle Ankara 18. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yarg›lanan Erdem, 3 y›l hapis
cezas›na mahkum edilmiflti.

Sezgin Yata¤an

Sivas’›n Hafik ilçesi Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu
Türkçe ö¤retmeni Sezgin Yata¤an’›n 1998 y›l›nda ders
s›ras›nda, “orduya hakaret etti¤i” gerekçesiyle
yarg›land›¤› dava temmuz ay›nda sonuçland›. Sivas 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi Yata¤an’› 10 ay a¤›r hapis
cezas›na mahkum etti.

Ferhat Tunç, Kemal Mutlu

Sanatç› Ferhat Tunç ve ‹zmir Tunceliler Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Kemal Mutlu hakk›nda
dernek taraf›ndan 18 Aral›k 1997 tarihinde
düzenlenen gecede yapt›klar› konuflmalar nedeniyle
“bölücülük propagandas›” iddias›yla aç›lan dava 4
Ekim günü sonuçland›. Ferhat Tunç beraat ederken
Kemal Mutlu’ya 10 ay hapis cezas› verildi.

Ç.S., Hasan Beliren

10 A¤ustos günü Yüre¤ir’de yaklafl›k 60 çocukla
birlikte “Çocuklar Bar›fl ‹stiyor” bafll›kl› bas›n
aç›klamas›n› okuyan Ç.S. ve HADEP Yüre¤ir eski ‹lçe
Baflkan› Hasan Beliren TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca Adana DGM’de yarg›land›lar. Dava 29
Aral›k günü ilk duruflmada “delil yetersizli¤i”
gerekçesiyle beraatle sonuçland›.

fi.D., M.E., A.Ç. 

Mufl’un Merkez ilçesine ba¤l› Il›ca köyünde fi.D. (15),
M.E. (14) ve A.Ç. (15) adl› çocuklar hakk›nda cami
duvarlar›na “bölücü içerikli yaz›lar yazd›klar›”
iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca dava aç›ld›.
2 Kas›m günü Van DGM’de yap›lan duruflmada Bitlis
Kapal› Cezaevi'ne yaklafl›k üç ay tutuklu kalan fi.D.,
M.E. ve A.Ç. tahliye edildi. 

“Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne Hay›r” kitapç›¤›

‹HD ile siyasi partiler ve kitle örgütleri taraf›ndan
haz›rlanan “Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne Hay›r”
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adl› kitapç›k hakk›nda Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan aç›lan soruflturma “kitapç›kta yaz›lanlar›n
elefltiri niteli¤inde sözler oldu¤u” gerekçesiyle nisan
ay›nda takipsizlikle sonuçland›. Kitapç›kta flu
kurulufllar›n isimleri yer al›yordu: ‹HD Ankara fiubesi,
ÇHD Ankara fiubesi, Halkevleri Ankara fiubeler
Platformu, Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar›
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i, T‹YAD Ankara
fiubesi, Tüm Yarg›-Sen Ankara fiubesi, SES Ankara
fiubesi, Kültür-Sen Ankara fiubesi, Tüm Maliye-Sen
Ankara fiubesi, Tüm Sosyal-Sen Ankara fiubesi, Tüm-
Tis Ankara fiubesi, BTS Ankara fiubesi, EMEP Ankara ‹l
Baflkanl›¤›, HADEP Ankara ‹l Baflkanl›¤›, ÖDP Ankara
‹l Baflkanl›¤›, S‹P Ankara ‹l Baflkanl›¤›. 

Yarg›lanan Di¤er Gazeteci ve Yazarlar

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 6 Haziran 1999
tarihli say›s›nda yer alan ve PKK yöneticilerinden
Duran Kalkan’›n aç›klamalar›n› içeren  “Süreç ‹yi
Kavranmal›- Duyarl›l›k Ça¤r›s›” bafll›kl› haber ve
“Yarg›lama Gazete Sayfalar›nda Yap›l›yor” bafll›kl›
haber
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. md., TCY’nin
169. md ve Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.md 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 
Karar: 25 Kas›m günü sonuçlanan davada san›klar
toplam 84.827.720.000 lira para cezas›na mahkum
oldu. Gazeteye de 6 gün kapatma cezas› verildi.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: PKK yöneticilerinden Cemil
Bay›k’›n aç›klamalar›n› içeren ve 21 Haziran günü
yay›nlanan “Cemil Bay›k: Türkiye’de Ço¤unluk
Çözümden Yana” bafll›kl› haber 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. md., TCY’nin
169. md ve Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.md 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 25 Kas›m günü sonuçlanan davada Halis
Do¤an’a 56.547.720.000 lira para cezas› verildi.
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun’a verilen 4 y›l 6 ay
hapis cezas› 8.200. 000 lira para cezas›na çevrildi.
Gazetenin ise 3 gün süreyle kapat›lmas› kararlaflt›r›ld›.
DGM Savc›s›, her iki davada da örgütün silah b›rakma
yönündeki aç›klama ve demeçlerinin haber
yap›lmas›n›n TMY'nin 6/2 maddesi "örgüt
aç›klamalar›na yer verme" kapsam›nda
de¤erlendirilmeyece¤ini belirterek beraat karar›
verilmesini istedi. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan 
Davaya Konu Olan Yaz›: PKK Baflkanl›k Konseyi’nin 2
Eylül tarihli “Daha fazla bar›fl” bafll›kl› mesaj› ve PKK
yöneticilerinden Cemil Bay›k’›n 7 Eylül tarihli
“Aç›klama PKK’ye Jesttir” bafll›kl› aç›klamalar›n›n yer
ald›¤› haberler
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2 maddesi 

Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 11 Kas›m günü sonuçlanan davada san›klar
toplam 5.326.400.000 lira para cezas›na mahkum
oldu. Mahkeme ayr›ca “Milli güvenli¤i bozdu¤u”
gerekçesiyle Özgür Bak›fl’›n biri 6 gün biri de 3 gün
olmak üzere toplam 9 gün süreyle geçici olarak
kapat›lmas›na karar verdi.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi yazar› Vedat Çetin 
Davaya Konu Olan Yaz›: Kapat›lan Ülkede Gündem
gazetesinde 10 Mart 1998 tarihinde yay›mlanan
“Kad›nlar da Özgürleflmeli” bafll›kl› yaz›s› 
‹ddia: TCY’nin 312/3. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 15 May›s günü sonuçlanan dava Çetin
hakk›nda verilen 1 y›l 8 ay hapis ve 2 milyon 500 bin
lira para cezas› ile sonuçland›. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Hasan Deniz, gazete yazar› Evrim Alatafl
Davaya Konu Olan Yaz›: 6 May›s 1999 tarihli say›da
yer alan: “27. Y›l›nda ‹damlar Hala Tart›fl›l›yor”
bafll›kl› yaz›-haber.
‹ddia: TCY’nin 312/1-son maddesi Bas›n Yasas›’n›n
Ek 2/1. maddesi 
Görüldü¤ü yer: Beyo¤lu  2. Asliye  Ceza Mahkemesi 
Karar: Beraat

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz
Davaya Konu Olan Yaz›: 31 May›s 1999 tarihli
say›da yer alan: “ARGK dan May›s Ay› Bilançosu”
bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2 maddesi, Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: San›klar hakk›nda toplam 1.014.018.750 lira
para cezas›   

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz, Yazar Nail Satl›gan
Davaya Konu Olan Yaz›: 5 Haziran 1999 tarihli
say›da yer alan: “Bozkurt Kapan› ” bafll›kl› makale. 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM.
Karar: San›klar hakk›nda  toplam 70.461.000.000 lira
para cezas›, ayr›ca gazeteye de  30 gün kapatma
cezas› verildi.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun, Yazar D. Özgüden
Davaya Konu Olan Yaz›: 27.06.1999 tarihli say›da yer
alan: “S›n›rs›z Bak›fl-Çifte Standart” bafll›kl› makale.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2. maddesi Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü Yer: ‹stanbul DGM.
Karar: Beraat

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 07.07.1999 tarihli say›da yer
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alan: “‹dam Karar› ‹nsanl›k Suçudur” bafll›kl› makale,
Yazar: B.Mahir
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.  
Karar: 29 Aral›k günü sonuçlanan davada san›klar
hakk›nda toplam 2.464.087.000 lira para cezas›
verildi.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan, Yazarlar Serhat
Ararat, Mehmet Tigris,
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Komplonun Yeni Aflamas›” ve “Analiz” bafll›kl›
makaleler, “PKK Baflkanl›k Konseyi Aç›klamas›”
bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8.mad. ile TCY’nin
169. mad. Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi                 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.  
Karar: San›klar hakk›nda toplam 2.957.535.000 lira
a¤›r para cezas›, ayr›ca gazetenin de 6 gün
kapat›lmas›na karar verildi. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 18.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Sürece Yaklafl›m Tarz› Üzerine” bafll›kl›
makale, Yazar›: Ali Y›lmaz
‹ddia: TCY’nin 169. maddesi,  Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
mad.
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM.  
Karar: Cihan Çapan’a 6.825.000 TL a¤›r para cezas›
gazetenin de 10 gün kapat›lmas›na karar verildi.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.08.1999 tarihli yer alan:
“Forum-Savafl›n fiiddeti mi, Bar›fl›n Gerçekleflme fians›
m›?“ bafll›kl› makale, Yazar: Ali Y›lmaz
‹ddia: TCY’nin169. maddesi, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.  
Karar: Beraat

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 05.10.1999 tarihli  say›da
yer alan: “Öcalan’›n PKK M.K. ne Gönderdi¤i 5 Eylül
tarihli Mektubu Yay›ml›yoruz” bafll›kl› haber
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2 son maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM.        
Karar: Beraat

San›klar: Emek gazetesi sahibi Halis Keskin ve Yaz›ifl-
leri Müdürü Ahmet Ergin, Yazar Gülsüm Cengiz
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 21 May›s 1998
tarihli say›s›nda yer alan "Bu Yürek Sizin" bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 
Karar: 21 May›s günü sonuçlanan davada Halis
Keskin 1 milyar 270 milyon lira para cezas›na
mahkum oldu. Mahkeme, yazar Gülsüm Cengiz’i 2 y›l
hapis cezas›na mahkum etti. Hapis cezas› ertelendi.

San›klar: Ermenice yay›mlanan haftal›k Agos gazetesi
Yaz›iflleri Müdürü Diran Bakar ve yazar Yervant
Özuzun
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 13 Kas›m 1998
tarihli say›s›nda yer alan “Ac› Bir Kilometre Tafl› ve
Kültür K›r›m›” ve “A¤abalo¤lu Yarg›lan›yor” bafll›kl›
yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 312/2 ve 3. maddeleri 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 
Karar: Dava y›l içinde beraatle sonuçland›.

San›klar: Dayan›flma gazetesi sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü ‹smet Yurtsever
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 40. say›s›nda yer
alan baz› yaz›lar 
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 
Karar: 12 Ocak günü sonuçlanan davada Yurtsever 1
y›l 8 ay hapis ve 2.5 milyon lira para cezas›na
mahkum oldu. Mahkeme ayr›ca Dayan›flma
gazetesine de 1 ay kapatma cezas› verdi. 

San›klar: Özgürlük Dünyas› dergisi  sahibi ve
Yaz›iflleri Müdürü fiendo¤an Yaz›c›, 
Davaya Konu Olan Yaz›: Derginin A¤ustos 1997
tarihli say›s›nda yer alan “Kürt Kentlerinde Geliflmenin
Yönü ve Emekçi Hareketi” bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 
Karar: 14 Ocak günü sonuçlanan davada Yaz›c› 2 y›l
hapis ve 1 milyon 720 bin lira a¤›r para cezas›na
mahkum oldu. Özgürlük Dünyas› dergisine de 1 ay
kapatma cezas› verildi. Yarg›tay taraf›ndan onaylanan
Yaz›c›’n›n cezas› Bas›n Aff› uyar›nca kas›m ay›nda
ertelendi.

San›klar: Sabah gazetesi yazar› Andrew Finkel 
Davaya Konu Olan Yaz›: “fi›rnak 1998” bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY’nin 159. maddesi 
Görüldü¤ü yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: 11 Haziran günü bafllayan dava kas›m ay›nda
Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

San›klar: Kayseri Gündem gazetesi yazar› R. ‹hsan
Eliaç›k
Davaya Konu Olan Yaz›: Eliaç›k’›n baflörtüsü ile ilgili
iki yaz›s›.
‹ddia: TCY’nin 312.maddesi 
Görüldü¤ü yer: Ankara DGM
Karar: 8 May›s günü sonuçlanan davada Eliaç›k 2 y›l
4 ay hapis cezas›na mahkum edildi.

San›klar: Sömürüsüz Bir Dünya ‹çin Dayan›flma
gazetesinin sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü ‹smet
Yurtsever 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 40. say›s›nda yer
alan, “Kürt ‹llerinde Sendikac› Olmak” ve
“Emperyalist Sald›rganl›k ve Göç Olgusu” bafll›kl›
yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 312.maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
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Karar: 12 Ocak günü sonuçlanan davada DGM
Yurtsever’i 1 y›l 8 ay hapis ve 2.533.333 lira para
cezas›na mahkum etti. Gazetenin de 1 ay
kapat›lmas›na karar verildi.

San›klar: Hedef gazetesi sahibi Naime Kaya ve
Yaz›iflleri Müdürü Celal Dönmez (trafik kazas›nda
öldü) 
Davaya Konu Olan Yaz›: 1 fiubat 1996 tarihinde
gazetede yay›mlanan bir yaz›
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 12 Nisan günü sonuçlanan davada Naime
Kaya’ya 150 milyon lira para, Celal Dönmez’e 6 ay
hapis ve 75 milyon lira para cezas› verildi. Mahkeme
gazeteye de 1 ay kapatma cezas› verdi. Kapatma
cezas› haziran ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onayland›.

San›klar: Yeni fiafak Gazetesi yazar› Nazl› Il›cak
Davaya Konu Olan Yaz›: Aral›k 1998 de yay›nlanan
‘Çevik Bir Hükümet’ ve ‘Çevik Bir Çankaya Hükümeti’
bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 159. maddesi, orduya hakaret
Görüldü¤ü yer: Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi 
Karar: Dava nisan ay›nda beraatle sonuçland›.

San›klar: Alevi Halk Gerçe¤i Dergisi’nin Yaz›iflleri
Müdürü Mustafa Benli 
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 16 fiubat günü sonuçlanan davada Benli 1 y›l 8
ay hapis cezas›na mahkum oldu. Mahkeme ayr›ca
derginin de 1 ay süreyle kapat›lmas›na karar verdi.
San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Tuncay Seyman
Davaya Konu Olan Yaz›: “Seçim Sonuçlar›n› da
Onlar Belirliyorlar” bafll›kl› yaz› ile “Kulp’ta PKK’lilere
Toplu ‹nfaz” ve “Köylerde Asker Terörü” bafll›kl›
haberler 
‹ddia: TCY’nin 159. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
Karar: Dava 14 May›s günü beraatle sonuçland›.

San›klar: 13 Eylül 1998 tarihinde kapat›lan Emek
gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 23 Temmuz 1998
tarihli 621. say›s›nda yay›nlanan “‹nkâr Üzerine
Kurulu Cumhuriyet” bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 3 Mart günü sonuçlanan davada Ergin 20 ay
hapis 2 milyon lira para cezas›na mahkum oldu. Emek
gazetesine de 1 ay kapatma cezas› verildi. 

San›klar: 13 Eylül 1998 tarihinde kapat›lan Emek
gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 6 Temmuz 1998
tarihli say›s›nda yay›mlanan “Mazgirt’te (Tunceli)
Halka Büyük Bask›” bafll›kl› haber 
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.

Karar: 24 Mart günü sonuçlanan davada Ergin 2 y›l
hapis ve 3 milyon lira para cezas›na mahkum oldu.
Hapis cezas› para cezas›na çevrildi ve ertelendi. 

San›klar: 13 Eylül 1998 tarihinde kapat›lan Emek
gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 8 A¤ustos 1998
tarihli say›s›nda yer alan “Kürt ‹flçilere Karadeniz’de
Gözalt›” bafll›kl› haber 
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 6 Nisan günü sonuçlanan davada Ergin’e 1 y›l
8 ay hapis cezas› verildi. Ceza daha sonra para
cezas›na çevrildi. Mahkeme Emek gazetesine de 10
gün kapatma cezas› verdi. 

San›klar: 13 Eylül 1998 tarihinde kapat›lan Emek
gazetesi sahibi Halit Keskin, Yaz›iflleri Müdürü Ahmet
Ergin 
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 609. say›s›nda
yer alan “Zulüm Bilançosunun Anlatmad›klar›”
bafll›kl› yaz›
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 25 May›s günü sonuçlanan davada Keskin 237
milyon 75 bin lira para cezas›na, Ergin 5 ay hapis ve
118 milyon 537 bin lira para cezas›na mahkum oldu.
Hapis cezas› para cezas›na çevrildi. Mahkeme ayr›ca
Emek gazetesine de 10 gün süreyle kapatma cezas›
verdi.

San›klar: 13 Eylül 1998 tarihinde kapat›lan Emek
gazetesi sahibi Halit Keskin, Yaz›iflleri Müdürü Ahmet
Ergin
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 5 Aral›k 1997
tarihli say›s›nda yer alan “Devletin Kürt sorununu
çözüm yöntemi Belli Oldu” bafll›kl› “Güncel” köflesi,
“Kürtlere Müzik Dinlemek de Yasak” bafll›kl› haber ve
bir okur mektubu 
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi, Terörle Mücadele
Yasas›’n›n  7/2. ve 8. maddeleri
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 30 May›s günü sonuçlanan davada Keskin 260
milyon 685 bin lira para cezas›na, Ergin 6 ay hapis ve
130 milyon 342 bin 500 lira para cezas›na mahkum
oldu.

San›klar: Azadiya Welat gazetesi sahibi Nuri
Karakoyun, Yaz›iflleri Müdürü Mehmet Salih Taflkesen
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 123. say›s›nda
yer alan bir foto¤raf 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n  7. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 27 Ocak günü sonuçlanan davada Karakoyun
125 milyon lira para cezas›na, Taflkesen 1 y›l a¤›r
hapis ve 3 milyar 50 milyon lira para cezas›na
mahkum oldu. Azadiya Welat gazetesine de 10 gün
kapatma cezas› verildi.

San›klar: Halk›n Günlü¤ü gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Zeynel Engin
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Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 1. say›s›nda yer
alan “Merkezi Halkalar› Uygulamada Israrc›
Olmal›y›z”, “Ölümlerinin 1. Y›l›nda An›ld›lar” ve
“82’den ‘96’ya Ölüm Orucu Direnifllerinden
Ö¤renelim” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n  7. ve 8. maddeleri
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: Nisan ay›nda sonuçlanan davada Engin 6 ay
hapis ve 540 milyon lira para cezas›na mahkum oldu.
Mahkeme ayr›ca gazetenin de 15 gün süreyle
kapat›lmas›na karar verdi.

San›klar: Halk›n Günlü¤ü gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Zeynel Engin
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin 16-30 Kas›m
1997 tarihli say›daki baz› yaz›lar
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n  7. ve 8. maddeleri
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM
Karar: 16 Haziran günü sonuçlanan davada Engin 10
ay hapis ve 2 milyon 300 bin lira para cezas›na
mahkum oldu. Mahkeme ayr›ca gazetenin de 1 ay
süreyle kapat›lmas›na karar verdi.

San›klar: Yeni Evrensel gazetesi Diyarbak›r Temsilcisi
Özgür Cebe
Davaya Konu Olan Yaz›: Kapat›lan Emek gazetesinde
yay›nlanan, "Dehak'lar›n Zulüm Yapt›¤› Bir Ülkede
Kawa'lar da Ç›kar" bafll›kl› yaz›s›
‹ddia: TCY’nin 312. maddesi
Görüldü¤ü yer: Diyarbak›r DGM 
Karar: Dava Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

1999 Y›l›nda Aç›lan ve Sonuçlanmayan Davalar:

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.05.1999 tarihli say›da yer
alan: “Tarihi F›rsat: Bar›fl Öcalan Davas›na Ba¤l›”
bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. Maddesi, Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. Maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul (1) Nolu DGM. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz, Yazar Serhat Ararat
Davaya Konu Olan Yaz›: 27.05.1999 tarihli say›da yer
alan  “Asr›n Davas›” bafll›kl› makale. 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. Maddesi, Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. Maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz, Yazar Fikret Baflkaya
Davaya Konu Olan Yaz›: 01.06.1999 tarihli  say›da
yer alan: “Tarihi Dava m›? ” bafll›kl› makale. 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. maddesi Bas›n
Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul  DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü
Hasan Deniz
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.06.1999 tarihli say›da yer

alan: “Dönüflüm Sorunlar›-Asr›n Davas›” bafll›kl›
A.Öcalan’›n Ankara DGM  ye sundu¤u
savunmas›ndan bir bölüm.
‹ddia: TCY’nin 169. maddesi Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü
Hasan Deniz
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.06.1999 tarihli yer alan:
“Forum- Che Olmak ” bafll›kl› makale. Yazar›:
Hüseyin Aykol
‹ddia: TCY’nin 169. maddesi Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 09.06.1999 tarihli say›da yer
alan “Korkunun Alt› ” bafll›kl› okur mektubu.
Yazar›:Yüce Toprak, “Dara¤açlar›n›n Olmad›¤› Bir
Ülkede yaflamak ” bafll›kl› yaz› Yazar: Yurda  Kaya,
“fiehit Anneleri ve Cumartesi Analar› ” bafll›kl› yaz›
Yazar: Hasan Basri Ayd›n
‹ddia: TCY’nin312/2-son maddesi, Bas›n Yasas›’n›n Ek
2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 11.06.1999 tarihli say›da yer
alan: “‹dam Kimsenin yarar›na De¤il” bafll›kl› haber,
“Medyay› Protesto Ediyorum” bafll›kl›  mektup.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. Mad. TCY’nin
312/2-son mad. Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. Mad.
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 16.06.1999 tarihli say›da yer
alan: “Portre: Kemal ‹skender,‹flkenceci terfi Ettirildi”
bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. Maddesi         
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 17.06.1999 tarihli say›da yer
alan “Bir Sabah Uyand›¤›nda” bafll›kl› makale, Yazar›:
‹rfan Cüre
‹ddia:Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi          
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 20.06.1999 tarihli say›da yer
alan: “Olumsuzluklar›n As›l Nedeni” bafll›kl› yaz›.
Yazar›: Sevim Belli
‹ddia:TCY’nin 169. maddesi, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 ‹fade Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 201



Görüldü¤ü yer: ‹stanbul  DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 29.06.1999 tarihli say›da yer
alan: “Öcalan!a Taraf Statüsü Tan›ns›n” bafll›kl› haber,
“‹syans›z Dönemde Komando Zulmü” bafll›kl› dizi-
yaz›.(Kürt  Enstitüsü)
‹ddia: TCY’nin169. maddesi, Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 01.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Bar›fl” bafll›kl› makale.
‹ddia:Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi                              
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM   

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Zeynep Tosun
Davaya Konu Olan Yaz›: 02.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Tehlikeli Ad›m At›lmas›n”, “Maceraya ‹lk
Ad›m” ve  “Ölüm Ferman› Hepimizin” bafll›kl›
haberler.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi                              
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 06.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “ERNK den Annan’a Mektup”, “Kürdistan ulusal
Kongresi: ‹dam karar›n› Tan›m›yoruz” bafll›kl›
haberler.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM   

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan       
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “‹mral› Sonras› Çözüm Gerçe¤i” bafll›kl› makale,
Yazar: Ali Y›lmaz
‹ddia: TCY’nin 169. maddesi Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Bir Türk Profesörü Kadar Cahil” bafll›kl› makale,
Yazar: A.Hazar, “Yarg›lanan Kim” bafll›kl› makale,
Yazar: Emek Özkan                                                 
‹ddia: TCY’nin312/ 2-son maddesi, Bas›n Yasas›’n›n
Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 Nolu DGM.   

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 20.07.1999 tarihli “Tan›k
Konufltu...” bafll›kl› dizi yaz›, Yazar: Abdulkadir Konuk

‹ddia: TCY’nin 159. maddesi
Görüldü¤ü yer: Beyo¤lu 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 22.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Murat Karay›lan: Devletin Tavr› Belirleyicidir”
bafll›kl› haber, “Moldova Teslim Etti, Cevat Soysal
Getirildi” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM   

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.07.1999 tarihli say›da yer
alan “Tehlikeler ve Umutlar” bafll›kl› makale. Yazar›:
Mehmet Tigris
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2. son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 30.07.1999 tarihli yer alan:
“PKK Yan›t Bekliyor” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 31.07.1999 tarihli say›da yer
alan: “Uluslararas› Korsanl›k”  bafll›kl› makale, Yazar:
Mehmet Tigris
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2. son maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 05.08.1999 tarihli say›da yer
alan: “Ça¤r› Bir F›rsat“ bafll›kl› haber.             
‹ddia: 3713 say›l› yasa 6/2-son mad., Bas›n Yasas›’n›n
Ek 2/1. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 10.08.1999 tarihli say›da yer
alan : “PKK Kongre Topluyor” bafll›kl› haber, “Siyasal
geliflme Olanakl›d›r” bafll›kl› haber, “Gündem
Öcalan’d›r” bafll›kl› makale, Yazar›: F.Gülçimen
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. ve 8. maddeleri
ile,. Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. mad..                               
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM    

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan 
Davaya Konu Olan Yaz›: 14.08.1999 tarihli say›da yer
alan: “Güven Sorunu” bafll›kl› makale, Yazar›:
Mehmet Tigris
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‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8/2. maddesi,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 16.08.1999 tarihli say›da yer
alan “Bar›fl Halklara Kazand›racak” bafll›kl› haber,
“Milad Olarak An›lacak-15 A¤ustos Toplumu Yeniden
fiekillendirdi” bafll›kl› haber-Röportaj.   
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. ve 8. maddeleri,
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan    
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.09.1999 tarihli say›da yer
alan: “PKK Baflkanl›k Konseyi: Geri Çekilmeyi BM
Denetlesin” bafll›kl› haber, “Kürt Ulusal Kongresi:
Kürtler ‹nand›¤› ‹çin Bar›fl ‹stiyor” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi
Bas›n Yasas›’n›n Ek 2/1. maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan       
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.10.1999 tarihli say›da yer
alan: “1 Ekim Günü ‹ntikal Eden Bar›fl Grubunun
Baflkan› Ali Sapan :Çözümü Türkiye’de Ar›yoruz”
bafll›kl› haber. 
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan 
Davaya Konu Olan Yaz›: 11.10.1999 tarihli say›da
yer alan: “PKK Baflkanl›k konseyinden Türkiye’ye
Komplo Uyar›s›”, “Osman Öcalan: Kürtlere Güven
Verilmeli”
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 12.10.1999 tarihli say›da
yer alan: “Gerçe¤e Yönelmek........”
‹ddia: TCY’nin169. Maddesi Bas›nYasas›’n›n Ek.2 / 1
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 15.10.1999 tarihli say›da
yer alan: “Pratik Ad›mlar At›lmal›” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2-son maddesi
Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 16.10.1999 tarihli say›da yer
alan  “FORUM-Birlik ve ba¤l›l›k Ruhunu Yaflatmak

Tarihsel Görevdir” bafll›kl› makale        
‹ddia: TCY’nin169. maddesi Bas›nYasas›’n›n Ek.2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM.  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 18.10.1999 tarihli say›da yer
alan: “Sansür Bu Kez Gerçe¤i Örtemez”, “Ac› “
bafll›kl›  makale, Yazar›: Ali Haydar Kaytan
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8.  maddesi Bas›n
Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 20.10.1999 tarihli say›da yer
alan: “Gruba Yaklafl›m Zay›f” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. mad. TCY’nin
312/2-son mad., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 5 No’lu DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 21.10.1999 tarihli say›da
yer alan: “Yüzlerce Kifli Ziyaret Etti”
‹ddia: TCY’nin169. Maddesi, Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 /
1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 02.11.1999 tarihli say›da
yer alan: “Türkiye yol Ay›r›m›nda”, “Öcalan’dan
Gençlere Ça¤r›”, “Hukuk-Siyaset iliflkisi ve ‹mral›
Yarg›lama Süreci” makale.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6. mad.  TCY’nin
312/2-son mad., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 03.11.1999 tarihli say›da
yer alan: “Savafl Rantç›lar› Kaybedecektir” bafll›kl›
makale.
‹ddia: TCY’nin 312/2-son mad.,  Bas›n Yasas›’n›n Ek.
2/1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 05.11.1999 tarihli say›da
yer alan: “Demokratik Birlikteli¤i Sa¤lam K›lmak
Temel Görevdir” bafll›kl› haber.
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/ 2-son mad.,
Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 06.11.1999 tarihli say›da
yer alan: “Süreci Do¤ru Kavramal›y›z” bafll›kl› makale. 
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‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 8. Mad., Bas›n
Yasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 08.11.1999 tarihli say›da yer
alan: “Dönemin Dönüflüm Dinami¤i PKK’ dir” bafll›kl›
haber..
‹ddia: TCY’nin 169 mad., Bas›nYasas›’n›n Ek. 2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM     

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan 
Davaya Konu Olan Yaz›: 19.11.1999 tarihli say›da yer
alan: “Öcalan’dan AG‹T’e mektup” “Dü¤ümü PKK
Çözdü” bafll›kl› haberler.   
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2. Mad.
Bas›nYasas›’n›n Ek. 2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM. 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan      
Davaya Konu Olan Yaz›: 22.11.1999 tarihli say›da
yer alan: “FORUM: Amaç ve Araç” bafll›kl› makale. 
‹ddia: TCY’nin 169 mad.,  Bas›n Yasas›’n›n Ek.2 / 1.
maddesi 
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 23.11.1999 tarihli say›da
yer alan “Yarg›tay karar› Halklar›n gelece¤ine Hizmet
etmez”, “PDK ye sald›r› haberi As›ls›z Ç›kt›”, “PKK
Baflkanl›k konseyi Üyesi: Cemil Bay›k : Gelece¤i
Birlikte Yaratal›m”, “Güneyde Provokasyon Giriflimi”
ve “27 Kas›m Gelece¤e Hizmet Etsin” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2. maddesi,
Bas›nYasas›’n›n Ek.2 / 1. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan      
Davaya Konu Olan Yaz›: 24.11.1999 tarihli say›da yer
alan “Do¤udan yükselen Günefl karanl›¤a Çark Etti”
bafll›kl› makale.
‹ddia: TCY’nin 169 mad.,  Bas›nYasas›’n›n Ek. 2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM 

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan    
Davaya Konu Olan Yaz›: 26.11.1999 tarihli say›da
yer alan “PKK Baflkanl›k konseyi: ‹mhada Israr Var”,
“‹dama da: Hapse de Hay›r” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: Terörle Mücadele Yasas›’n›n 6/2. maddesi
Bas›nYasas›’n›n Ek.2 / 1 maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan

Davaya Konu Olan Yaz›: 27.11.1999 tarihli say›da yer
alan “PKK ve   Kürtler” bafll›kl› yaz›.
‹ddia: TCY’nin169. Mad., Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 6/2-son mad., Bas›n Yasas›’n›n Ek. 2 / 1
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 28.11.1999 tarihli say›da yer
alan “21.y›lda Kürt Dili ve PKK”, “ Bar›fl›n ‹nflaas›nda
Rol Al›n” ve  “21 Yafl›na Özlemle Giriyoruz.”, “ERNK:
Sald›r›lar Sabote Amaçl›” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 169. Mad., Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 6. Mad., Bas›n Yasas›’n›n Ek.2/1 maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 29.11.1999 tarihli say›da
yer alan “Her Savafl›n Bir Sonu Vard›r ve PKK Yeniden
fiekillenecek”, “Geri Döndüler, Köyleri Yak›ld›”
bafll›kl› haber, “Özgücünüze Güvenin; Temel
Güvence Özgücünüzdür” bafll›kl› yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 169. mad., 312/2-son mad. 3713 say›l›
yasan›n 6/2 ve 8/2-son, Bas›n Yasas›’n›n Ek. 2/1
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 30.11.1999 tarihli say›da yer
alan “Bir Toplumsal Dönüflüm Süreci” ve “PKK
‹nançl› Bir Kaledir “ bafll›kl› makaleler
‹ddia: TCY’nin169. mad. ve Bas›n Yasas›’n›n Ek. 2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 01.12.1999 tarihli say›da
yer alan “ Kuflkulu Yarg›n›n Kirli Adaleti” bafll›kl›
makale, Yazar›: B. Mahir
‹ddia: TCY’nin 169 mad.,  Bas›nYasas›’n›n Ek.2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan
Davaya Konu Olan Yaz›: 02.12.1999 tarihli say›da
yer alan “Körlerin köre Yol Göstermesi” bafll›kl›
makale, Yazar›: Ali Y›lmaz
‹ddia: TCY’nin 169 mad.,  Bas›nYasas›’n›n Ek. 2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan 
Davaya Konu Olan Yaz›: 04.12.1999 tarihli say›da
yer alan: “Bar›fl Kazanacak” bafll›kl› makale, Yazar:
Haydar Ergül                
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‹ddia: TCY’nin 169 mad.,  Bas›n. Yasas›’n›n Ek. 2/1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Özgür Bak›fl gazetesi sahibi Halis Do¤an ve
Yaz›iflleri Müdürü Cihan Çapan    
Davaya Konu Olan Yaz›: 06.12.1999 tarihli say›da
yer alan: “‹mhada Israr Bar›fla Engel” bafll›kl› haber,
“Sadede Gelelim” bafll›kl› makale.
‹ddia: TCY’nin 169. mad., Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 6/2. maddesi,  Bas›n Yasas›’n›n Ek. 2 / 1.
maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul DGM  

San›klar: Kurtulufl gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Volga
C›vak
Davaya Konu Olan Yaz›: Gazetenin Kas›m 1999
tarihli say›s›nda yer alan baz› yaz›lar
‹ddia: TCY’nin 159. maddesi
Görüldü¤ü yer: ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi

7.1.1. Toplat›lan Kitaplar ve  Haklar›nda Aç›lan
Davalar

1999 y›l›nda toplat›lan kitaplarla ilgili baz› bilgiler
flöyle:

“Mehmedin Kitab›-Güneydo¤u’da Savaflm›fl Askerler
Anlat›yor”- Nadire Mater

S›n›r Tan›mayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi,
gazeteci Nadire Mater’in Güneydo¤u'da savaflm›fl 42
asker ve yak›nlar›n›n anlat›mlar›ndan oluflan ve nisan
ay›nda Metis Yay›nlar›'ndan ç›kan “Mehmedin Kitab›-
Güneydo¤u’da Savaflm›fl Askerler Anlat›yor” kitab›,
Beyo¤lu 2. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan “orduya
hakaret edildi¤i” gerekçesiyle 24 Haziran günü
toplat›ld›. Kitapla ilgili soruflturma, Genelkurmay
Baflkanl›¤›'n›n Genelkurmay 2. Baflkan› Orgeneral
Hilmi Özkök imzas›yla Beyo¤lu Cumhuriyet
Savc›l›¤›'na gönderdi¤i 18 Haziran 1999 tarihli suç
duyurusu konulu yaz›s› üzerine aç›ld›. 

Kitab›n toplat›lmas› üzerine bir aç›klama yapan
Nadire Mater flunlar› söyledi: 

“Toplatma karar› ve bunu izlemesi olas› dava,
yazarlar›n, gazetecilerin ve halk›n düflünce, ifade,
haber alma ve bilgi edinme özgürlü¤üne yönelik a¤›r
tehdidin sürdü¤üne yeni bir kan›t. Düflünce ve ifade
özgürlü¤ü üzerinde -›rkç›l›k ve savafl propagandas›
d›fl›nda- hiçbir k›s›tlamay› meflru kabul etmiyorum.
Ancak karar›n as›l çarp›c› yan›, toplatma gerekçesinin
kiflisel kanaatlerimi ifade etmeme de dayanm›yor
olmas›. Bir gazetecilik çal›flmas› olan ‘Mehmedin
Kitab›,’ Güneydo¤uda savaflm›fl 42 er ve aste¤men ile
iki asker ailesinin bana anlatt›klar› tan›kl›klar gerekçe
gösterilerek toplat›ld›. Bu karar ayn› zamanda
düflüncelerini ö¤renmeye asla gerek görmeden bu
savafla ölmeye gönderdiklerimizin kendileri, hayatlar›,
savafllar› ve gelecekleri hakk›nda ilk kez söz al›fllar›na
duyulan tahammülsüzlü¤ün de göstergesi. S›ra, bu
trajedide en yak›c› rolü üstlenen s›radan insanlar›n,

yaflad›klar› gerçekler üzerinde konuflmalar›na ve
düflüncelerinin halk taraf›ndan bilinmesine gelince
karfl›m›za bir kez daha yasaklar›n kal›n duvar›
dikildi.” 

Toplatman›n ard›ndan Nadire Mater ve kitab›
yay›nlayan Metis Yay›nlar›’n›n sahibi Semih Sökmen
hakk›nda kitapta “devletin askeri güçlerine hakaret
edildi¤i” iddias›yla aç›lan dava 29 Eylül günü Beyo¤lu
2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde bafllad›. Davan›n 26
Kas›m günü yap›lan duruflmas›nda Mahkeme Baflkan›,
kitab›n 4. bask›s› nedeniyle TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca bir dava daha aç›ld›¤›n› ve iki davan›n
birlefltirildi¤ini bildirdi. 

Toplam 12 y›l hapis istemiyle yarg›lanan Mater ve
Sökmen savunmalar›nda, iddianamenin kitab›n
bütünlü¤ü dikkate al›nmadan aradan seçilen
cümlelere, sözcüklere dayand›¤›n› belirttiler.
‹ddianamede, kitapta kendisinin yazd›¤› tek bölüm
olan “Girifl”ten tek bir sat›r bile olmad›¤›n› belirten
Mater, "Politikac›lar, ordu mensuplar›, insan haklar›
savunucular›, uluslararas› kurulufllar herkes ama
herkes 15 y›ld›r konufluyor. Oysa, askerliklerini
OHAL'de, savafl›n gönüllü, gönülsüz özneleri olarak
yapan gençler hep susmufllard›. Bize yaflananlar›
onlardan daha iyi kim anlatabilir. Askerlikleri
s›ras›nda 'kahramanlar›m›z' ilan edilen bu gençlerin
konuflma haklar›n›n olmad›¤› 'Mehmedin Kitab›'n›n
toplat›lmas›yla bir kez daha ilan edildi. Mehmed'e
konuflmak yasak" dedi. Dava 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Di¤er Kitaplar

Dodo yay›nlar›nca ç›kar›lan “‹ki K›zkardefl” adl› çeviri
kitap "genel ahlaka ayk›r›" oldu¤u gerekçesiyle nisan
ay›nda ‹stanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce
toplat›ld›. “Halk›n ar ve hayâ duygular›n› incitici, cinsi
arzular› tahrik ve istismar edici nitelikte ahlaka ayk›r›
anlat›mlar bulundu¤u” öne sürülen kararda, kitab›n
5680 say›l› Bas›n Kanunu'nun ek maddesi uyar›nca
toplat›lmas›na hükmedildi¤i belirtildi. 

Gazeteci Yazar Faik Bulut ve gazeteci Mehmet
Faraç’›n yazd›¤› “Kod Ad›: Hizbullah, Türkiye
Hizbullah›n›n Anatomisi” adl› kitap, “cumhuriyete ve
emniyet güçlerine hakaret edildi¤i” gerekçesiyle 5680
say›l› yasan›n ek 1 ve 2. maddeleri uyar›nca temmuz
ay›nda ‹stanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
toplat›ld›. 

Munzur Çem'in yazd›¤› ve Peri Yay›nlar› taraf›ndan
yay›nlanan "Dersim'de Alevilik" adl› kitap ‹stanbul
DGM taraf›ndan toplat›ld›. Aleviler ve Tunceli'de
yaflayan Alevi inançl› Kürtlerin inançlar›ndan dolay›
bask› ve iflkencelere maruz kald›klar›n› konu alan
kitap hakk›ndaki toplatma karar›nda, kitapta “tahrik
eder nitelikte yaz›lar” oldu¤u ve kitapta kullan›lan
Kürt, Kürdistan kavramlar›yla da 'bölücülük' yap›ld›¤›
gerekçe gösterildi.
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‹stanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi, Sel Yay›nc›l›k
taraf›ndan 1998 y›l›nda yay›nlanan, Mehmet
Ergüven’in “Pusudaki Ten” isimli deneme kitab›
hakk›nda “halk›n ar ve haya duygular›n› incitti¤i” ve
“cinsel arzular› istismar etti¤i” gerekçesiyle ekim
ay›nda toplatma karar› verdi. 

Ayr›nt› Yay›nlar›’ndan ç›kan ABD’li Yazar Philip
Roth’un “Portnoy’un Feryad›” adl› kitab› ekim ay›nda
toplat›ld›. Haziran ay›nda yay›nlanan kitab›n yazar›
Roth, 1960’ta Ulusal Kitap Ödülü, 1987 ve 1991’de
Ulusal Kitap Elefltirmenleri Çevresi Ödülü, 1998’de de
Politzer Ödülü alm›flt›. 

Tutuklu Aileleri ve ‹nsan Haklar› ‹çin Dayan›flma
Yard›mlaflma Derne¤i (T‹YAD) taraf›ndan 26 Eylül
günü Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 10
mahkumun öldürülmesi nedeniyle bast›r›lan kitaba el
konuldu¤u bildirildi. T‹YAD taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, kitap hakk›nda toplatma karar›
olmamas›na karfl›n, 17 Kas›m günü T‹YAD Ankara
fiubesi’ne ve kitab› basan Etki Yay›nc›l›k bürolar›na
polisler taraf›ndan bask›n düzenlendi¤i bildirildi.
Aç›klamada, kitaplara el koyan polislerin, kitapla ilgisi
olmayan yay›nlar› ve eflyalar› da ald›¤› kaydedildi. 

M‹T (Milli ‹stihbarat Teflkilat›) eski çal›flan› Y›lmaz
Tekin taraf›ndan yaz›lan ve Ümit Yay›nc›l›k taraf›ndan
yay›nlanan “Bir Gizli Servis Mensubunun An›lar›” adl›
kitap, devlet s›rr›n› iffla etti¤i gerekçesiyle M‹T
Müsteflarl›¤›’n›n Adalet Bakanl›¤›’na yapt›¤› baflvuru
üzerine kas›m ay›nda toplat›ld›. 

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n düzenledi¤i 17.Dini
Kitaplar Fuar›’nda Abdurrahman Dilipak, Ali Bulaç,
Yaflar Kaplan ve ‹hsan Süreyya S›rma gibi yazarlar›n
kitaplar›n›n sat›fl›na ambargo konurken fuarda sat›lan
baz› kitaplar da Ankara DGM Yedek Hakimli¤i
taraf›ndan toplat›ld›. fievki Y›lmaz’›n hac konuflmas›
baflta olmak üzere birçok konuflmas›n›n yer ald›¤› ilk
kitab› TCY’nin 312/2. maddesine ayk›r› görülerek
toplat›ld›. Toplatma karar›nda, Y›lmaz’›n bu kitab›yla
“Halk› inanç farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
tahrik” etti¤i belirtildi. Ahmet Akgül’ün “Dava Erlerine
Mesaj ve Metod” (Teflkilatç›l›k) ve “‹slam Davas› ve
Adil Düzen” adl› iki kitab› Anayasa’n›n inanç
özgürlü¤ünü düzenleyen 2-14 ve 24. maddelere ayk›r›
olarak “Laiklik aleyhtar› aç›klamalar” içerdi¤i
iddias›yla, TCY’nin 312/2. maddesi kapsam›nda
toplat›ld›. Türkiye Diyanet Vakf›’n›n fuar öncesi
yay›nevlerine imzalatt›¤› taahhütname ile siyasi parti,
cemaat veya bir teflkilat›n propagandas›na yönelik
yay›nlarla, irticac› ve bölücü bas›l›, sesli, görüntülü
hiçbir yay›n›n sat›lmayaca¤›n› karara ba¤lad›¤›
ö¤renildi.

‹zmir Savafl Karfl›tlar› Derne¤i'nce bas›lan ve
NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik sald›r›s›n› elefltiren
bildiri, ‹zmir Valili¤i'nce "Türk devletini afla¤›lay›c›,
küçük düflürücü ifadeler içerdi¤i ve Türk d›fl poli-
tikas›n› olumsuz etkileyece¤i" iddias›yla may›s ay›nda

yasakland›. Yasaklama, 5442 Say›l› ‹ller ‹daresi
Kanunu'nun 11. maddesi c f›kras›na dayand›r›ld›.

‹zmir Savafl Karfl›tlar› Derne¤i taraf›ndan 1998 y›l›nda
yay›nland›ktan sonra ‹zmir DGM taraf›ndan toplat›lan
“fiiddet Kültüründe fiiddetten Ar›nm›fl Eylem ve
Türkiye Örne¤i” adl› kitap nedeniyle aç›lan davaya 21
Ekim günü ‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Deniz Yücel, Ferda Ülker ve Coflkun
Üsterci’nin yarg›land›¤› dava, Bas›n Aff› uyar›nca
ertelendi.

“Bir Senaryo Dersim 38, Bir Oyun Fikret” adl› kitab›n
yazar› Bilgesu Erenus ve yay›mc›s› Hüseyin Çevirgen
hakk›nda kitapta “halk›n kin ve düflmanl›¤a
k›flk›rt›ld›¤›” iddias›yla TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
aç›lan dava, Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi. Erenus ve
Çevirgen 2 y›ldan 6 y›la kadar hapis cezas› istemiyle
yarg›lan›yorlard›.

Peri Yay›nevi sahibi Ahmet Önal hakk›nda yay›nlad›¤›
ve 1998 y›l› ocak ay›nda toplat›lan “Belge, Tan›k ve
Yaflayanlar›yla A¤r› Direnifli” adl› kitap nedeniyle
‹stanbul DGM taraf›ndan verilen 2 milyar 970 milyon
lira para cezas› dava temyiz aflamas›ndayken Bas›n
Aff› uyar›nca ertelendi. Ahmet Önal’a TMY’nin 8.
maddesi uyar›nca kas›m 1998’de 2 milyar 800 bin lira
para ve 6 ay 18 gün hapis cezas› verilmifl, hapis
cezas› paraya çevrilmiflti. Peri Yay›nevi’nce
yay›nlanan ve toplat›lan bir di¤er kitap “Dersim-
Civarik ‹ki Uçlu Yaflam” hakk›ndaki dava da ayn›
flekilde ertelendi.

“Kim Bu Fetullah Gülen; Dünü-Bugünü-Hedefi” adl›
kitab›nda “Atatürk’e ve Fetullah Gülen’e hakaret
etti¤i” ileri sürülen gazeteci-yazar Faik Bulut ve
kitab›n yay›nc›s› Mustafa Demir, 28 Nisan günü
‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada beraat etti. ‹stanbul 2. Sulh Ceza
Mahkemesi’nin kitap hakk›ndaki toplatma karar› da
kald›r›ld›. 

7.1.2. Yasaklanan Oyunlar, Müzik Kasetleri ve Di¤er
Etkinlikler

MKM tiyatro grubu Teatra Jiyana Nû’nun
sahneleyece¤i “Komara D›nan fiermola (Deliler
Cumhuriyeti fiermola)” adl› oyun may›s ay›nda Adana
ve ‹çel valilikleri taraf›ndan yasakland›. TMY’nin 8.
maddesi uyar›nca yasaklanan oyun 1998 y›l› nisan
ay›nda ayn› illerde bir k›s›tlamayla karfl›laflmadan
sahnelenmiflti. 

Günefl Tiyatrosu taraf›ndan sahnelenen “Antigone”
adl› oyunun ‹zmir’de sergilenmesi haziran ay›nda
polis taraf›ndan engellendi. 

Ankara Birlik Tiyatrosu’nun “Gurbet Kufllar›” adl›
oyununin sahnelenmesi mart ay›nda Tokat’›n Turhal
ilçesinde ve Bingöl’de yasakland›. Turhal ilçesinde
kaymakaml›¤›n “güvenli¤in sa¤lanamayaca¤›”
gerekçesiyle oyunu yasaklad›¤› ö¤renildi. 
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Haldun Taner’in yazd›¤› “Gözlerimi Kapar›m
Vazifemi Yapar›m” adl› oyunun Tiyatro Birikim
taraf›ndan, Adana’n›n Kozan ilçesinde sahnelenmesi
yasakland›. Kozan Kaymakaml›¤›’n›n 30 Kas›m günü
sahnelenmesi planlanan oyunu “ulusal duygular› ve
toplumsal kültürü olumsuz yönde etkileyecek
özellikler tafl›d›¤› ve argo sözcüklere yer verildi¤i”
iddias›yla yasaklad›¤› ö¤renildi. 

Ocak ay›nda Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› son s›n›f ö¤rencilerinin bitirme tezi
olarak sahneye koyacaklar› Bertolt Brecht'in oyunu
üniversite yönetimi taraf›ndan yasakland›. Mersin
Üniversitesi Rektörlü¤ü ise halk oyunlar› toplulu¤unun
faaliyetlerini yasaklad›. Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ayhan Sezer, yasa¤a gerekçe olarak halk oyunlar›
ekibinin Diyarbak›r yöresi oyunlar›n› oynamas›n› ve
oyunlarda Kürtçe söylenmesini gösterdi.

‹stanbul'da Tiyatro Akademi taraf›ndan sahnelenecek
olan "Zengin Mutfa¤›" adl› oyunun sergilenmesi
temmuz ay›nda Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan
engellendi.

Ankara Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nce düzenlenen
Ankara Okullararas› Tiyatro fienli¤i’nin ikincisinin
çal›flmalar› sürerken, Keçiören ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü faaliyet alan› içersindeki kimi okullar›n
haz›rlad›klar› oyunlar›n baz› bölümleriyle ilgili olarak
sansür karar› ald›. Keçiören Eser ‹nceleme
Komisyonunun oyunlar üzerinde yapt›¤› inceleme
sonucu haz›rlad›¤› 10 fiubat günlü tutana¤a göre
Aktepe Lisesi’nin haz›rlad›¤› “Fehmi Pafla Kona¤›” adl›
oyunun, Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nin
haz›rlad›¤› “Bir Kavanoz Kahkaha” adl› oyunun, fiehit
Mehmet Altanlar ‹lkö¤retim Okulu’nun haz›rlad›¤›
“Gözlerimi Kapar›m Vazifemi Yapar›m” adl› oyunun
ve Özel Bilgi Etlik Lisesi ile Çizmeci ve Kalaba
‹lkö¤retim Okullar›n›n haz›rlad›¤› “Çürük Elma” adl›
oyunun çeflitli sayfalar›ndaki alt› çizili kelime veya
cümlelerin de¤ifltirilmesi ya da ç›kart›lmas› istendi.

Ordu Valili¤i mart ay›nda çok say›da müzik kasetinin
il s›n›rlar›n içinde sat›fl›n›, çal›nmas›n› ve
bulundurulmas›n› yasaklad›. Kasetleri yasaklanan grup
ve flark›c›lar flöyle: 

Grup K›z›l›rmak (1 kaset), Ali Asker (1 kaset), Grup
Yorum (2 kaset), Ferhat Tunç (4 kaset), Ahmet Kaya-
Selda Ba¤can (1 kaset), Ahmet Kaya (24 kaset). 

fiivan Perwer’in “Heviya Te” adl› albümü Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan yasakland›. Kültür Bakanl›¤› Telif
Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü’nün albüm için
daha önce verdi¤i eser iflletme belgesini eylül ay›nda
iptal etti¤i bildirildi. Albümü yay›nlayan flirkete
gönderilen yaz›da, eser iflletme belgesinin “albümde
bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” gerekçesiyle iptal
edildi¤i bildirildi. ‹ptalin ard›ndan 14 Eylül günü
kaseti yay›nlayan Ses Plak fiirketi polisler taraf›ndan
bas›ld›. Büroda bulunan belgelere el koyan polisler
flirket sahibi Hasan Güler’i de gözalt›na ald›lar. Hasan
Güler, ifadesi al›nd›ktan sonra serbest b›rak›ld›. 

Van Valili¤i 18 Eylül günü baz› Kürtçe kasetlerin Van
ve ilçelerinde dinlenmesi, dinletilmesi, da¤›t›lmas›,
sat›lmas› ve kiraya verilmesini yasaklad›. Yasaklanan
kasetler flunlar: 

Koma Amed (Agir ü M›rov), fiivan Perwer (Ya Star,
Dünden Bügüne, Ferze), Azad Perwer (Navam
Girane), Xezal û Delal ( Gulan Ajdane), Koma Azad
(fiemal), Zozanu Welat (Neçîrvan), fiehrîban (Botan
Konseri), Xelil Xemgîn (Tüm kasetler), B›rindar (Tüm
kasetler), fiehmuz Kaya (Tüm kasetler), Konsera Botan
kaseti, Nizamettin Ariç (Özel Bant), Beser Gönül
fiahin (Neden A¤l›yorsun, Berivane), Dilana Kurdi
(Tüm kasetler), B›rader (Militano, Mamosta), Koma
Denge Azadi (Hevi), Koma fiirvan (Grup fiirvan),
Zozan (Özel Bant) ve Koma Çiya (Rozerin). 

Batman Valili¤i, ildeki özel radyolarda çok say›da ses
sanatç›s›n›n albümlerinin çal›nmas›n› yasaklad›.
Valilik taraf›ndan ekim ay›nda radyolara gönderilen
genelgeyle eserlerinin çal›nmas› yasaklanan sanatç›lar
flunlar: Zülfü Livaneli (Tüm kasetler), fiivan Perver
(Tüm kasetler), Ali Avaz, Timurtafl Uçar (din adam›,
vaaz kasetleri), Abdullah Büyük, Nurtaç Düzgit, ‹smail
Polat, Adnan Ververen, Mehmet fiah, Beflir Kaya,
fieyhmus Kaya, Rahmi Saltuk, Ali Poyrazo¤lu. 

Bingöl Valili¤i, 2 sanatç› ve 4 müzik toplulu¤unun 23
kasetinin il s›n›rlar› içinde bulundurulmas›n›,
ço¤alt›lmas›n›, da¤›t›lmas›n› ve yay›nlanmas›n›
yasaklad›. Bingöl Valili¤i’nin 13 Ekim günü ald›¤› bu
karar nedeniyle Elaz›¤ Valili¤i’nin de 15 Kas›m günü
ayn› yönde karar ald›¤› ö¤renildi. Bingöl ve Elaz›¤’da
yasaklanan sanatç› ve gruplar flöyle: 

Grup Yorum (6 albüm), Ferhat Tunç (7 albüm), Agira
Jiyan (1 albüm), Grup Munzur (1 albüm), Grup
K›z›l›rmak (4 albüm), Ahmet Kaya (4 albüm). 

MKM Sinema Birimi taraf›ndan haz›rlanan “Ax
(Toprak)” adl› k›sa film, Kültür Bakanl›¤› Telif Haklar›
ve Sinema Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan “suça teflvik
unsuru tafl›d›¤› ve d›fl politikaya ayk›r› oldu¤u”
idias›yla eylül ay›nda yasakland›. MKM’nin filmin
Türkiye’de gösterimi için Kültür Bakanl›¤›’na
baflvurdu¤u, Genel Müdürlük Sinema Alt
Komisyonu’nun “asker postallar›n›n göründü¤ü
sahnelerin kesilmesi” kofluluyla filmin Türkiye’de
gösterilebilece¤i karar› ald›¤› ö¤renildi. MKM’nin ise
bunu kabul etmeyerek filmi Kültür Bakanl›¤›
Denetleme Kurulu’na gönderdi¤i, ancak Denetleme
Kurulu’nun da ayn› yönde karar ald›¤› bildirildi.

‹smail Günefl'in iflkenceyi konu alan "Gülün Bitti¤i
Yer" filmi iflkence sahnelerinin çoklu¤u nedeniyle
Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi
Hakk›ndaki Yasa’n›n 9. maddesi uyar›nca Kültür
Bakanl›¤› Üst Kurulu taraf›ndan haziran ay›nda
yasakland›. 

Eurogold fiirketi’ne karfl› Bergama köylülerinin verdi¤i
mücadeleyi anlatan belgesel filmin Bergama
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köylerinde gösterilmesi “Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›na ayk›r› k›s›mlar bulundu¤u”
gerekçesi ile Bergama Kaymakaml›¤› taraf›ndan aral›k
ay›nda engellendi. 

Rize’nin Çaml›hemflin ilçesi yak›nlar›nda bulunan
F›rt›na Vadisi’nde Trabzon Bölge ‹dare Mahkemesi’nin
karar›yla yap›m›na bafllanan hidroelektrik santralini
protesto etmek amac›yla  a¤ustos ay›nda Ayder
yaylas›nda konser vermek isteyen Grup Mimoza,
jandarmalar taraf›ndan engellendi. Çevreciler
taraf›ndan 1 A¤ustos günü düzenlenmek istenen
eylemde “F›rt›na Vadisinden Elini Çek” yaz›l›
pankart›n aç›lmas›na da izin verilmedi. 

Ferhat Tunç’un 11 Mart günü düzenlenmesi planlanan
konseri, ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan “meydana
gelebilecek olaylar” gerekçe gösterilerek yasakland›. 

Tunceli Kültür ve Dayan›flma Derne¤i ile Tunceli
Belediyesi taraf›ndan 6-8 A¤ustos günleri aras›nda
Tunceli'de yap›lmas› planlanan 1. Munzur Kültür ve
Do¤a Festivali Tunceli Valili¤i taraf›ndan 2395 say›l›
OHAL Yasas›’n›n 11. maddesi gerekçe gösterilerek
yasakland›. 

“‹zmir Fetih Sahnesi” adl› tiyatro grubunun
sahneledi¤i “Bir Hak Düflman›” adl› oyunda “orduya
hakaret edildi¤i” iddias›yla 24 y›l hapis cezas›na
mahkum edilen oyun yazar› ve oyuncusu Mehmet
Vahi Yazar ile 16’flar y›l hapis cezas›na mahkum
edilen 4 oyuncunun, Yarg›tay’›n karar› ikinci kez
bozmas› üzerine yeniden yarg›lanmalar›na 15 Nisan
günü Ankara DGM’de baflland›. Duruflmada san›klar›n
tahliye talepleri reddedildi. 13 May›s günü yap›lan
duruflmada Mehmet Vahi Yazar TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca 11 y›l, Osman Yavuz, Nazmi Kar,
Fuat Baflar›l› ve Zekeriya Özen 5 y›l 6’flar ay hapis
cezas›na mahkum oldu. San›klar, tutuklu kald›klar›
süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi. 

7.1.3. Düflünceye Özgürlük Kampanyas› 

‹fade ettikleri görüfller nedeniyle cezaevinde bulunan
ya da yarg›lanan kiflilerin suç say›lan yaz›lar›n›n
biraraya getirilmesiyle oluflan “Düflünceye Özgürlük”
adl› kitab›n 1995 y›l›nda yay›mlanmas›n›n ard›ndan
bafllat›lan kampanya, “Düflünceye Özgürlük”
kitapç›klar›yla sürdürüldü. Aralar›nda gazetecilerin,
yazarlar›n, sanatç›lar›n, bilim adamlar›n›n bulundu¤u
çok say›da kifli, bu kitapç›klarla düflünce suçuna ortak
oldu ve savc›l›klara kendileri hakk›nda suç
duyurusunda bulundular. 1999 y›l›nda yay›nlanan
“Düflünceye Özgürlük” kitapç›klar› flöyle:

“Düflünceye Özgürlük-31” 

Kürt Enstitüsü eski Baflkan› fiefik Beyaz’›n 1 y›l hapis
cezas›na mahkum olmas›na neden olan yaz›s›n›
içeren “Düflünceye Özgürlük-31” kitapç›¤› 8 Ocak
günü ‹stanbul Adliyesi önünde da¤›t›ld›. Broflürün
da¤›t›m›ndan sonra, kitapç›¤› yay›mlayan Ahmet
Önal, Ahmet Remzi Taflç›, Hasan Kaya, Hüseyin

Sa¤n›ç, fianar Yurdatapan, Tori (M. Kemal Ifl›k)
kendileri hakk›nda suç duyurusunda bulundular. 

“Düflünceye Özgürlük-32”

13 Nisan 1996 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenen
“Bar›fl ve Demokrasi Mitingi”nde yapt›¤› konuflma
nedeniyle Kad›köy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
1 y›l hapis cezas›na mahkum edilen ö¤retmen ‹lknur
Birol’un “suç teflkil eden” sözlerinin yeniden
yay›nland›¤› “Düflünceye Özgürlük-32” kitapç›¤› 13
Ocak günü ‹stanbul Adliyesi önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›ndan sonra da¤›t›ld›. Kitapç›¤›n yay›nc›lar›
aras›nda KESK, E¤itim-Sen, Enerji Yap› Yol-Sen, Tüm
Sosyal-Sen, Maden-Sen, Tüm Banka-Sen, Genel
Sanayi-Sen ve SES MYK üyeleri ile E¤itim- Sen, Enerji
Yap› Yol-Sen ve SES sendikalar›na ba¤l› üyelerin de
kat›ld›¤› bir grup yer ald›.

“Düflünceye Özgürlük-33”

Peri Yay›nevi sahibi, yay›nc› Ahmet Önal 1997
y›l›nda yay›nlanan “A¤r› Direnifli” adl› kitap
nedeniyle, “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla, ‹stanbul DGM taraf›ndan TMY’nin 8.
maddesi uyar›nca 6 ay 18 gün hapis ve 2 milyar 970
milyon lira para cezas›na mahkum edildi. Kitab›n “suç
teflkil eden” bölümlerinin yer ald›¤› “Düflünceye
Özgürlük-33” adl› kitapç›k Ali Kemal ‹ncesu ve fianar
Yurdatapan taraf›ndan yay›nland›.

“Düflünceye Özgürlük-34” 

Belge Yay›nlar› yöneticisi Ayflenur Zarakolu’nun hapis
cezas› almas›na neden olan “Da¤dan Kopan Özgürlük
(Abdülkadir Konuk)” kitab›n›n “suç teflkil eden”
bölümlerinden haz›rlanan “Düflünceye Özgürlük 34”
adl› kitapç›¤› yay›nlayan fianar Yurdatapan, 3 Mart
günü ‹stanbul Adliyesi önünde bir bas›n aç›klamas›
yaparak kendisini savc›l›¤a ihbar etti. Kitapta
“bölücülük propagandas› yap›ld›¤›” iddias›yla
yarg›lanan Ayflenur Zarakolu 5 ay hapis cezas›na
mahkum olmufl, Rag›p Zarakolu beraat etmiflti.

“Düflünceye Özgürlük-35”

Avukat Medeni Ayhan, “Özgür Bilim” adl› derginin 3
fiubat 1994 tarihli 3. say›s›nda yay›nlanan
“De¤erlendiremeyen ve Aflamayan Temsilciler”
bafll›kl› yaz›s›nda, “bölücülük propagandas› yapt›¤›”
iddialar›yla Ankara DGM taraf›ndan Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 7. ve 8. maddeleri uyar›nca 2 y›l hapis ve
500 milyon lira a¤›r para cezas›na mahkum edildi.
Yaz›n›n suç teflkil eden bölümlerinden haz›rlanan
“Düflünceye Özgürlük-35” adl› kitapç›k fianar
Yurdatapan taraf›ndan yay›nland›.

“Düflünceye Özgürlük-36”

‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal’›n Dünya Bar›fl Haftas›
nedeniyle Birleflik Sosyalist Parti ‹çel ‹l Baflkanl›¤›
taraf›ndan 6 Eylül 1995 tarihinde düzenlenen “Bar›fl
fienli¤i’nde” yapt›¤› konuflmada “bölücülük
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propagandas› yapt›¤›” iddias›yla Adana DGM
taraf›ndan TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 1 y›l hapis
cezas›na mahkum edilmesine neden olan
konuflmas›ndan suç teflkil eden bölümler “Düflünceye
Özgürlük-36” adl› kitapç›kta yay›nlad›.

“Düflünceye Özgürlük-37”

fianar Yurdatapan, gazeteci Gülsüm Cengiz Akyüz ve
Emek gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin'in ceza
almas›na neden olan yaz›y› içeren, "Düflünceye
Özgürlük-37" kitapç›¤›n› 4 Haziran günü ‹stanbul
Adliyesi'nde da¤›tt›. Yurdatapan da¤›t›m›n ard›ndan
kendisi hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.

“Düflünceye Özgürlük-38”

fianar Yurdatapan ve ÇGD ‹stanbul fiube Baflkan›
Nevzat Onaran, Genelkurmay Askeri Mahkemesi
taraf›ndan 6 ay hapis cezas›na mahkum edilen
vicdani redci Osman Murat Ülke'nin 1 Ey-lül 1995
tarihinde askere gitmeyece¤ine iliflkin bas›n
aç›klamas›n›n yer ald›¤› "Düflünceye Özgürlük-38"
kitapç›¤›n› 23 Temmuz günü DGM'de da¤›tt›lar.
Yurdatapan ve Onaran daha sonra DGM Savc›l›¤›na
giderek kendilerini ihbar ettiler.

fianar Yurdatapan hakk›nda, “Düflünceye Özgürlük-
38” kitapç›¤› nedeniyle aç›lan dava 10 Kas›m günü
‹stanbul 1. Ordu Askeri Mahkemesi’nde bafllad›.
“Halk› askerlikten so¤uttu¤u” iddias›yla yarg›lanan
fianar Yurdatapan, “askeri mahkemelerin do¤al yarg›
yeri olmad›¤› ve sivilleri yarg›layamayaca¤›”
gerekçesiyle sorular› yan›tlamad› ve savunma
yapmad›. Ayn› kitapç›k nedeniyle Nevzat Onaran
hakk›nda aç›lan dava da 12 Kas›m günü Kuzey Deniz
Saha Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi’nde bafllad›.
Davalar 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. 

"Düflünceye Özgürlük-39”

Haftal›k Yeniçeflme gazetesinin 6 May›s 1995 tarihli
say›s›nda yay›nlanan bir yaz›s› nedeniyle ‹zmir
DGM’de yarg›lanan Ayd›n Korkmaz’›n TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca 13 ay 6 gün hapis cezas›na
mahkum edilmesine neden olan yaz›s› "Düflünceye
Özgürlük-39” adl› kitapç›kta yeniden yay›nland›.  

"Düflünceye Özgürlük-40” 

fi›rnak'›n Güçlükonak ilçesi yak›nlar›nda 15 Ocak
1996 tarihinde 11 kiflinin öldürülmesi8 üzerine
bölgede yapt›klar› inceleme sonucunda, Genelkurmay
Baflkanl›¤› hakk›nda suç duyurusunda bulunan ve
yarg›land›klar› ‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan 10’ar ay hapis cezas›na mahkum olan
fianar Yurdatapan, Ercan Kanar (‹HD ‹stanbul fiube
eski Baflkan›) ve Münir Ceylan (Petrol-‹fl Sendikas› eski
Genel Baflkan›) hakk›nda verilen karar Yarg›tay 9.Ceza
Dairesi taraf›ndan 18 fiubat günü bozuldu. Yeniden
yap›lan yarg›lama sonucunda “suçun alenileflmedi¤i”
gerekçesiyle beraat karar› verildi. 

21 Eylül günü duruflmadan önce adliyeye gelen fianar

Yurdatapan mahkeme kap›s› önünde Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu'nun davalar›n›n bozma nedeninin
"aleniyetin oluflmamas›" oldu¤unu hat›rlatarak, hüküm
giymelerine neden olan, "Güçlükonak Katliam›"
hakk›nda ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na verilen
suç duyurusu metnini "Düflünceye Özgürlük-40" adl›
kitapç›kta yeniden yay›nlay›p bas›na da¤›tt›. 

fianar Yurdatapan hakk›nda 13 Aral›k 1998 tarihinde
BBC’de yay›nlanan bir programda, “Güçlükonak
katliam›n› askerlerin yapt›¤›n› söyledi¤i” gerekçesiyle
temmuz ay›nda yeni bir dava aç›ld›. Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n suç duyurusu üzerine ‹stanbul
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan TCY’nin 159. maddesi
uyar›nca aç›lan dava, ‹stanbul 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülecek. 

“Düflünceye Özgürlük-41” 

Akit gazetesi yazar› Abdurrahman Dilipak hakk›nda
Bak›rköy A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava aç›lmas›na
neden olan “TSK ve Kaplan” bafll›kl› yaz›s›
“Düflünceye Özgürlük-41” kitapç›¤› olarak da¤›t›ld›.
22 Ekim günü ‹stanbul DGM önünde kitapç›¤› da¤›tan
fianar Yurdatapan, ‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren
Keskin ve Selam gazetesi yazar› Ferzende Kaya, daha
sonra DGM Savc›l›¤›’na kendileri hakk›nda suç
duyurusunda bulundular.

“Düflünceye Özgürlük- 42”

‹stanbul eski Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an, yazar Erdo¤an Ayd›n, Avukat Eflber
Ya¤murdereli ve ‹zmir Savafl Karfl›tlar› Derne¤i eski
Baflkan› Osman Murat Ülke’nin mahkum olmas›na
neden olan konuflma ve yaz›lar›n› içeren “Düflünceye
Özgürlük 42” kitapç›¤› 17 Kas›m günü da¤›t›ld›.
‹stanbul DGM önünde yay›nc› olarak imzalad›klar›
kitapç›¤› da¤›tan, fianar Yurdatapan, Kürt Enstitüsü
Baflkan› Hasan Kaya, YDP eski Genel Baflkan› Hasan
Celal Güzel, DYP eski Milletvekili Abdülmelik F›rat,
Prof. Dr. Ali Nesin, gazeteci Cevat Özkaya, gazeteci
Abdurrahman Dilipak ve sanatç› Mehmet Suavi
Saygan, daha sonra DGM Savc›l›¤›’na kendileri
hakk›nda suç duyurusunda bulundular. 

“Düflünceye Özgürlük- 43”

Hasan Celal Güzel’in 23 fiubat günü Ankara DGM
taraf›ndan 1 y›l hapis cezas›na mahkum edilmesine
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8 fi›rnak'›n Güçlükonak ‹lçesi'nde 15 Ocak 1996'da gözalt›nda
tutulan ço¤u korucu 11 kifli ile bunlar›n köylerine dönmesi i-çin
karakola ça¤r›lan bir minibüs, içindekilerle birlikte yak›lm›flt›.
Katliamda minibüs floförünün kafas›na kurflun s›k›lm›fl, 10 köylü ise
tamamen yak›lm›flt›. Olay üzerine Genelkur-may Baflkanl›¤›, yabanc›
bas›n kurulufllar›n› uçak ve helikopter ile olay yerine getirtip, "PKK
katliam yapt›" aç›klamas› yapm›flt›. Daha sonra Bar›fl ‹çin Biraraya
Çal›flma Grubu, yerli ve yabanc› gözlemcilerden oluflan 40 kiflilik bir
heyetle olay yerine gitmifl ve görgü tan›klar›yla görüflmüfltü. Heyet,
olay›n PKK taraf›ndan de¤il, askerler taraf›ndan yap›ld›¤› yönünde
bulgular elde etti¤ini aç›klam›fl ve konunun araflt›r›lmas› için fianar
Yurdatapan, Münir Ceylan ve Ercan Kanar, Genelkurmay hakk›nda
suç du-yurusunda bulunmufltu. Bu suç duyurusu iflleme konulmaz-
ken, Genelkurmay'›n karfl› suç duyurusu üzerine yarg›lanan
Yurdatapan, Ceylan ve Kanar 10'ar ay hapse mahkum edilmiflti.



neden olan konuflmas› “Düflünceye Özgürlük- 43”
adl› kitapç›kta Ahmet Remzi Taflç›, Ali Erifl ve fianar
Yurdatapan taraf›ndan yay›nland›. Yay›nc›lar 23 Aral›k
günü ‹stanbul DGM önünde kitapç›¤› da¤›tt›lar ve
DGM Savc›l›¤›’na gidip kendileri hakk›nda suç
duyurusunda bulundular.

Daha Önce Yay›nlanan Kitapç›klar Hakk›nda Aç›lan
Davalar

“Düflünceye Özgürlük-2” 

Eflber Ya¤murdereli ve sendikac› Mahmut Konuk'un
hüküm giymelerine neden olan konuflmalar›n›
"Düflünceye Özgürlük-2" adl› kitapç›kta yay›nlad›klar›
için yarg›lanan gazeteciler Can Dündar, Mahmut Tali
Öngören, Varl›k Özmenek, Temel Demirer, Fikret
Baflkaya, Haluk Gerger, sendikac›lar Mehmet Veysi
Ülgen, ‹smail Hakk› Tombul, Yusuf Özden, Cengiz
Faydal›, Erflat Akyald›zl›, Tayfun ‹flçi, Mustafa
Kad›o¤lu ve DEP eski milletvekili Mahmut Al›nak
hakk›ndaki dava Bas›n Aff› uyar›nca ekim ay›nda
ertelendi. 

"Düflünceye Özgürlük-3” 

Gazeteci-yazar Haluk Gerger’in mahkum olmas›na
neden olan “Gündem ve PKK” bafll›kl› yaz›s›n› içeren
“Düflünceye Özgürlük-3” kitapç›¤›n› da¤›tt›klar› için
Enerji Yap› Yol-Sen yöneticileri Bahattin Murat Demir,
Hüseyin Demirton, SES yöneticisi Veli Büyükflahin,
SES eski yöneticileri Refia Akcan, Adem Bulat, KESK
eski yöneticisi Günay Kubilay ve gazeteci Sungur
Savran hakk›nda aç›lan dava eylül ay›nda Bas›n Aff›
uyar›nca ertelendi. Ankara DGM’de yarg›lanan
san›klar›n “yasad›fl› örgüt propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla cezaland›r›lmas› isteniyordu. 

“Düflünceye Özgürlük-9” 

Genelkurmay Askeri Mahkemesi taraf›ndan 6 ay hapis
cezas›na mahkum edilen vicdani redci Osman Murat
Ülke’nin bas›n aç›klamas›n› kapsayan “Düflünceye
Özgürlük-9” adl› kitapç›¤a imza atan gazeteci Koray

Düzgören ve müzisyen Nilüfer Akbal hakk›nda
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde “halk›
askerlikten so¤uttuklar›” iddias›yla aç›lan dava 9 Mart
günü sonuçland›. Akbal ve Düzgören TCY'nin 155.
maddesi uyar›nca 2’fler ay hapis ve 1 milyon 520’fler
bin lira para cezas›na mahkum oldular. Askeri
Yarg›tay, bu karar› 5 May›s günü onaylad›. Cezalar
Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

“Düflünceye Özgürlük-16” 

‹flçi ve Politika dergisinde yay›mlanan “Haydi Askere”
bafll›kl› yaz›s›nda “halk› askerlikten so¤uttu¤u”
iddias›yla Genelkurmay Askeri Mahkemesi taraf›ndan
TCY’nin 155. maddesi uyar›nca 2 ay hapis cezas›na
mahkum edilen ÖDP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Saruhan Oluç’un (28 May›s-22 Haziran 1998 tarihleri
aras›nda tutuklu kald›) sözkonusu yaz›s›n›
“Düflünceye Özgürlük 16” bafll›kl› kitapç›kta yeniden
yay›mlayan sanatç› fianar Yurdatapan hakk›nda,
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde aç›lan dava 29
Aral›k 1998 tarihinde bafllad›. fianar Yurdatapan
duruflmada, “uluslararas› anlaflmalara göre sivil
kiflilerin askeri mahkemelerde yarg›lanamayaca¤›n›”
söyleyerek susma hakk›n› kullanaca¤›n› aç›klad›.
Yurdatapan’a 9 fiubat günü yap›lan duruflmada 2 ay
hapis ve 1 milyon 520 bin lira para cezas› verildi.
Ceza, Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

7.1.4. Zorunlu Askerlik

Eskiflehir Askeri Mahkemesi’nde “emre itaatsizlik”
iddias›yla yarg›lanan ‹zmir Savafl Karfl›tlar› Derne¤i
eski Baflkan› Osman Murat Ülke, 10 Mart günü
yap›lan duruflmada 10 ay hapis cezas›na mahkum
edildi ve cezaevinde kald›¤› süre cezas›n› karfl›lad›¤›
için tahliye edildi. Askeri Mahkeme, bundan önce
ayn› gerekçeyle aç›lan çok say›daki davan›n aksine
Osman Murat Ülke’nin yeniden askere gönderilmesi
yönünde karar vermedi. Karardan sonra Eskiflehir
Askeri Cezaevi’nden serbest b›rak›lan Osman Murat
Ülke, ‹zmir’e gitti. 
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7.2 ‹LET‹fi‹M ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Türkiye’de iletiflim özgürlü¤ü, önceki y›llarda oldu¤u
gibi 1999 y›l›nda da, yasal önlemlerin yan› s›ra keyfi
uygulamalarla da k›s›tland›. Bas›n kurulufllar›n›n
bürolar› bas›ld›, gazeteciler gözalt›na al›nd›, gösteri ve
yürüyüfllerde, hatta mahkeme koridorlar›nda sald›r›ya
u¤rad›lar. 

Resmi görüfle ayk›r› yay›n yapan ve “devlet politikas›”
olarak uygulanan politikalara ayk›r› haberlere yer
veren Özgür Bak›fl ve Yeni Evrensel gibi gazete ve
dergiler, Radyo Umut ve Özgür Radyo gibi radyo
istasyonlar› üzerindeki bask›lar 1999 y›l›nda da sürdü. 

7.2.1. MET‹N GÖKTEPE DAVASI

Ümraniye Özel Tip Cezaevi’nde öldürülen R›za

Boybafl ve Orhan Özen’in 8 Ocak 1996 tarihindeki
cenazeleri s›ras›nda gözalt›na al›nan ve polisler
taraf›ndan dövülerek öldürülen Evrensel gazetesi
muhabiri Metin Göktepe’nin katillerinin
yarg›lanmas›na 1999 y›l›nda devam edildi.9

Davan›n 11 Aral›k 1998 tarihinde Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmas›nda tutuklu polis
memurlar› fiuayip Mutluer, Saffet H›zarc›, Fedai

9 Dava ilk olarak 19 Mart 1998 tarihinde sonuçlanm›fl ve san›klardan
fiuayip Mutluer, Saffet H›zarc›, Seydi Battal Köse, Fedai Korkmaz ve
Metin Küflat 7 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum olmufl, tutuklu polisler
Selçuk Bayraktaro¤lu ve ‹lhan Sar›o¤lu ile tutuksuz yarg›lanan Fikret
Kayacan, Tuncay Uzun, Burhan Koç ve Murat Polat beraat etmiflti.
Karar 17 Temmuz 1998 tarihinde Yarg›tay taraf›ndan eksik soruflturma
gerekçesiyle bozulmufl ve dava  20 A¤ustos 1998 tarihinde yeniden
bafllam›flt›.



Korkmaz, Metin Küflat ve Seydi Battal Köse tahliye
edildi. San›klar hakk›nda yurtd›fl›na ç›kma yasa¤›
konuldu. Karar›n aç›klanmas›ndan sonra mahkeme
salonundaki polis yak›nlar› bozkurt iflaretleri yaparak,
“Kahrolsun komünist köpekler”, “Adalet yerini buldu”
sloganlar› att›. Adliye binas› d›fl›nda bekleyen yaklafl›k
500 dava takipçisi ise karar› protesto etti. Göktepe
ailesi yürüyüfl yapmak isteyince, polisler taraf›ndan
tartaklanarak engellenmeye çal›fl›ld›. 

Davan›n 29 Ocak günü yap›lan duruflmadan önce
davay› izlemeye gelenlerin Afyon Adliyesi’nin
önündeki caddede yürümesine izin vermeyen polisler,
gruptakileri tartaklayarak da¤›tt›. Gazetecilerin foto¤raf
makinalar›yla girmelerine izin verilmeyen duruflmada,
salonda silahl› bir sivil polisin bulundu¤u ortaya ç›kt›.
Müdahil avukatlar›n silahl› polisin salondan
ç›kar›lmas›n› istemesi üzerine san›k avukatlar›ndan
Ahmet Ülger, “polisin silahla duruflmaya girme hakk›
oldu¤unu” iddia etti. Müdahil avukatlar›n söz konusu
polisin kimli¤inin tespit edilmesi talebi kabul edilmedi
ve polis güvenlik gerekçesiyle verilen arada gizlice
d›flar› ç›kar›ld›. Duruflmada, g›yabi tutuklu Murat Polat
(9 Aral›k günü Bitlis’te gözalt›na al›nd›) hakk›ndaki
karar vicahiye çevrildi. Duruflmadan sonra yap›lan
bas›n aç›klamas› s›ras›nda, MHP’li bir grup bozkurt
iflareti yaparak “Kafam›z› k›zd›rmay›n, Bir Metin daha
öldürürüz” sözleriyle gazetecilere sataflt›. Gruba
müdahale etmeyen polisler gazetecilerin görüntü
almalar›na izin vermedi. Duruflmadan sonra EMEP
Afyon ‹l Örgütü yöneticilerinden Hikmet Bilgin ve
Mehmet Çoban gözalt›na al›nd›. 

Dava, 6 May›s günü yap›lan duruflmada sonuçland›.
Polis memurlar› Murat Polat, fiuayip Mutluer, Saffet
H›zarc›, Fedai Korkmaz, Metin Küflat, “kast› aflacak
flekilde adam öldürmekten” (TCY 452) önce 12’fler y›l
hapis cezas›na mahkum edildi. Daha sonra bu
cezalar, “suçun ifllenifl flekli ve kast›n yo¤unlu¤u”
dikkate al›narak yar›s› oran›nda art›r›ld› (TCY 251) ve
18 y›l a¤›r hapse çevrildi. Mahkeme, “as›l failin belli
olmamas› ve san›klar›n duruflmadaki iyi halleri”
nedeniyle (TCY 463. ve 59) san›k polislere 7 y›l 7’fler
ay hapis cezas› verdi. Seydi Battal Köse ise 7 y›l hapis
cezas›na mahkum oldu. Burhan Koç, ‹lhan Sar›o¤lu,
Selçuk Bayraktaro¤lu, Tuncay Uzun ve Fikret Kayacan
delil yetersizli¤inden beraat ettiler. Murat Polat da
tahliye edildi. Duruflmadan önce ç›kan olaylarda
Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ve üçü
polis 21 kifli a¤›r yaraland›. 

16 Haziran günü aç›klanan gerekçeli kararda,
Göktepe’nin san›k polislerden beflinin dövmesi
sonucu öldü¤ü, ancak polislerin “öldürme kast› ile
hareket etmedikleri” belirtildi. Kararda, özetle flöyle
denildi:

“Köse’nin polislik mesle¤ine yeni bafllayan ve
tecrübesiz san›klar›n eylemlerine engel olmad›¤›,
san›klar›n polislik mesle¤inin gerekleri do¤rultusunda

amirlerinin emir ve davran›fllar›na ayk›r› hareket
etmelerinin beklenemeyece¤i, bu nedenle di¤er
san›klar›n Metin Göktepe’yi döverken amirlerinin emir
ve iste¤i do¤rultusunda hareket ettiklerinin kabulünün
gerekti¤i, Göktepe’nin fenalaflt›¤›n›n Köse’ye birçok
kez söylenmesine ve salon karfl›s›nda sa¤l›k kuruluflu
olmas›na ra¤men gönderilmedi¤i, ‘Hangi birisi ile
u¤raflaca¤›m’ diyen Köse’nin ilgisiz kalarak
Göktepe’nin ölümüne neden oldu¤u, polislere cesaret
verip destekleyerek dövülmesine ve ölümüne yol
açt›¤› yolunda mahkememizde kanaat oluflmufltur.
Olayda, san›klar›n toplumsal olay›n psikolojisi içinde
kasten öldürme düflüncesi ile hareket ettiklerinin kesin
olarak anlafl›lamad›¤›, ölümü sonuçland›ran
darbelerin çoklu¤unun ve bu darbelerin hayati
bölgelere isabet etmesinin de tek bafl›na öldürme
kast›n› göstermedi¤i, ayr›ca san›klarla maktul aras›nda
bir husumet bulunmad›¤›, san›klar›n maktule rasgele
vurmalar› ve hayati bölgelere özellikle vurduklar›n›n
kan›tlanamad›¤›, darbelerin san›klar›n öldürme kast›
ile hareket etmediklerini gösterdi¤i sonucuna
var›lm›flt›r.” 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n ekim ay›nda
aç›klanan tebli¤namesinde Köse’nin beraat etmesi
gerekti¤i savunuldu. Tebli¤namede, Köse’nin olay
s›ras›nda san›k polisleri, “vurmay›n” diyerek ikaz
etti¤inin anlafl›ld›¤› ileri sürüldü. Tebli¤namede, Murat
Polat, fiuayip Mutluer, Saffet H›zarc›, Fedai Korkmaz
ve Metin Küflat’a verilen 7 y›l 7’fler ay hapis cezas› ile
Burhan Koç, ‹lhan Sar›o¤lu, Selçuk Bayraktaro¤lu,
Tuncay Uzun ve Fikret Kayacan hakk›ndaki beraat
karar›n›n onanmas› istendi. 

25 Kas›m günü Yarg›tay 1. Ceza Dairesi’nde
savunmas›n› yapan Seydi Battal Köse, ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü’nün üst düzey yöneticilerini
suçlad›. Köse, “Kendilerini kurtarmak için beni san›k
olarak ortaya att›lar.” dedi. Avukat Ali ‹hsan Kal da
Köse’nin ifadesinin bask› alt›nda al›nd›¤›n› ileri sürdü.
Karar 20 Ocak 2000 tarihinde aç›kland›. Yarg›tay, 10
polis hakk›ndaki karar› onad›, Emniyet Amiri Seydi
Battal Köse hakk›ndaki karar› ise bozdu. Kararda, 7 y›l
6 ay hapis cezas› onanan Murat Polat, fiuayip
Mutluer, Saffet H›zarc›, Fedai Korkmaz ve Metin Küflat
hakk›nda flöyle denildi: 

“…8 Ocak 1996’da gözalt›na al›nan ve aralar›nda
Metin Göktepe’nin de bulundu¤u kifliler Eyüp Kapal›
Spor Salonu’nda polislere teslim edilmifltir. Salonda
görevli polis memurlar›ndan san›k fiuayip Mutluer’in,
isimleri saptanamayan polis memurlar›nca
dövülmekte oldu¤unu görüp Metin Göktepe’ye
tekmeyle vurmaya bafllad›¤›, vurma eyleminin görevli
polisler Saffet H›zarc›, Metin Küflat, Fedai Korkmaz ve
Murat Polat taraf›ndan da gerçeklefltirildi¤i, ancak
hangi san›¤›n müessir fiili ile ölüme husule geldi¤i
saptanamayacak flekilde ad› geçen san›klar›n birlikte
gerçeklefltirdikleri müesser fiil sonucu otopsi ve Adli
T›p raporlar›nda iflaret edildi¤i gibi maktulün ölümüne
neden olduklar› anlafl›lm›flt›r.” 
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Yarg›tay, Burhan Koç, ‹lhan Sar›o¤lu, Selçuk
Bayraktaro¤lu, Tuncay Uzun ve Fikret Kayacan
hakk›ndaki beraat karar›n› da onad›. 

Seydi Battal Köse’nin cezas› ise “öldürme olay›na
kat›lma iradesi bulunmad›¤›” gerekçesiyle bozuldu.
Köse’nin “öldürme olay›na vak›f oldu¤u halde olay›
ve failleri gizleme gayretinde bulundu¤u, yasalar›n
kendisine yükledi¤i görevin aksine tutum sergileyerek
görevini kötüye kullanmak suçundan” yarg›lanmas›
gerekti¤i belirtildi. 

Bu arada Metin Göktepe’nin öldürüldü¤ü gün
gözalt›na al›nan 54 kifliye “kötü muamelede
bulunduklar›” iddias›yla yarg›lanan 37 polis
hakk›ndaki dava 5 Kas›m günü Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde beraatle sonuçland›.

Tazminat Davas›

Dan›fltay, Eylül ay›nda Metin Göktepe’nin annesi ve
kardefllerinin ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine açt›¤›
tazminat davas›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n “yürütmenin
durdurulmas›” istemini reddetti. Dan›fltay ayr›ca
mahkemenin hükmetti¤i maddi tazminat miktar›n›n
istemi aflt›¤›n› belirledi. Dan›fltay, mahkeme taraf›ndan
hükmedilecek tazminat miktar›n›n istemle s›n›rl›
olmas› gerekti¤i için, 1 milyar 392 milyar 57 milyon
183 bin liral›k maddi tazminat›n, 892 milyon 57 bin
183 liral›k k›sm›n›n yürütmesini durdurdu. Daire,
istem dahilindeki 500 milyon liral›k maddi tazminat›n
ise yasal faiziyle birlikte Fadime Göktepe’ye
ödenmesine karar verdi. 

Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ile
kardeflleri Gülsüm Göktepe, Dervifl Göktepe, ‹hsan
Göktepe, Pafla Göktepe, ‹brahim Göktepe, Meryem
Göktepe ve Aziz Göktepe, “a¤›r hizmet kusuru
bulundu¤u” gerekçesiyle ‹çiflleri Bakanl›¤› aleyhine
‹stanbul 2. ‹dare Mahkemesi’ne tazminat davas›
açm›fllard›. Baflvuruda, Fadime Göktepe için 500
milyon lira maddi, anne ve kardefller için toplam 27
milyar lira manevi tazminat istenmiflti. ‹stanbul 2.
‹dare Mahkemesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›, Fadime
Göktepe’ye 1 milyar 392 milyon 57 bin 183 lira
maddi, ayr›ca tüm Göktepe ailesine de toplam 8.5
milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum
etmiflti.

Metin Göktepe’yi Anma Davalar›

8 Ocak günü Metin Göktepe’nin mezar› bafl›nda
düzenlenen anma töreni nedeniyle “izinsiz gösteri
yapt›klar›” iddias›yla Göktepe’nin annesi Fadime
Göktepe, a¤abeyi ‹brahim Göktepe, EMEP Genel
Baflkan› Levent Tüzel, Avukat Kamil Tekin Sürek ve
Evrensel gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Fatih Polat
hakk›nda aç›lan dava 8 Aral›k günü Bak›rköy 1. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde bafllad›.

EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel hakk›nda, Metin
Göktepe’yi anmak için 9 Ocak günü Ankara’da
düzenlenen toplant›daki konuflmas› nedeniyle aç›lan

dava ise 24 Aral›k günü Ankara 4. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad›. Mahkeme heyeti Tüzel
hakk›nda beraat karar› verdi.

7.2.2. YAYIN KURULUfiLARINA VE GAZETEC‹LERE
YÖNEL‹K BASKILAR

Özgür Bak›fl

Yay›n hayat›na 18 Nisan günü bafllayan Özgür Bak›fl
gazetesi 20 Nisan günü Diyarbak›r’da engelleme ile
karfl›laflt›. Uzun süre Emek ve Ülkede Gündem
gazetesinin Diyarbak›r’a giriflini keyfi olarak
engelleyen Pirinçlik Jandarma Karakolu önünde
durdurulan da¤›t›m kamyonlar›ndaki Özgür Bak›fl
gazetelerine el konuldu. Hakk›nda verilmifl toplatma
karar› bulunmayan gazete, ancak saat 12.00
s›ralar›nda Diyarbak›r’a girebildi. 

7 May›s günü OHAL Valili¤i’nin karar›yla Özgür
Bak›fl gazetesinin, OHAL'in uyguland›¤› Diyarbak›r,
Hakkari, Siirt, fi›rnak, Tunceli, Van illerine sokulmas›
ve da¤›t›lmas› yasakland›. Karara gerekçe olarak
OHAL Yasas›'n›n 11/e maddesi gösterildi10. Özgür
Bak›fl gazetesi yöneticilerinin yasaklama karar›
nedeniyle OHAL Valili¤i yetkilileriyle görüflme talebi
geri çevrildi. Genel Yay›n Yönetmen Yard›mc›s› Filiz
Duman 13 May›s günü Güneydo¤u Gazeteciler
Cemiyeti'nde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda OHAL
Valili¤i'nin resmi yasaklama karar›ndan önce
Diyarbak›r Pirinçlik Karakolu’nda askerlerin gazete
da¤›t›m arac›n›n floförünü tehdit etti¤ini belirtti.
Duman, "Hiçbir say›s› toplat›lmayan bir gazetenin
niçin yasakland›¤›n› ö¤renmek için yetkililerle
görüflmek istedik, ancak talebimiz geri çevrildi.” dedi.
Duman, Azadiya Welat ve Evrensel gazetelerinin de
OHAL bölgesinde yasakland›¤›n› bildirdi. 

Özgür Bak›fl gazetesinin OHAL Bölgesi'ne girifl yasa¤›
konusunda, karar›n durdurulmas› amac›yla "ihtiyati
tedbir" karar› verilmesi istemiyle A‹HM'e baflvuruldu.
Avukat Özcan K›l›ç taraf›ndan a¤ustos ay›nda yap›lan
baflvuru, "düflünce ve ifade özgürlü¤ü" ile "halk›n
haber alma özgürlü¤ü" ilkesini düzenleyen A‹HS'nin 9
ve 10. maddelerinin ihlaline dayand›r›ld›. OHAL
Yasas›'n›n 11. maddesinin (e) f›kras›n›n herhangi bir
mahkemenin verdi¤i "hukuksal ve yasal" bir karar
olmad›¤›, do¤rudan do¤ruya OHAL Valili¤i'nin tek
tarafl› "idari karar›na" dayand›¤› anlat›lan baflvuruda
OHAL Valili¤i'nin kararlar›n›n da "yarg›sal denetim
d›fl›nda" oldu¤u vurguland›. Baflvuruda flu görüfllere
yer verildi:

"Bu yasaklama karar›n›n bir di¤er özelli¤i de
yasaklama süresinin belirtilmemifl olmas›d›r.
Yasaklaman›n ne kadar süreyle, hangi tarihe kadar
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10  2935 say›l› OHAL yasas›n›n 11/e maddesi, bölgede gazete, dergi,
broflür, kitap ve duvar ilan› ile benzerlerinin bas›lmas›n›,
ço¤alt›lmas›n› ve da¤›t›lmas›n›, yasaklama ya da izne ba¤lama
yetkisini tan›yor. Ayn› kanunun 25/B bendi 1. maddesi ise yasa¤a
uymamay› özel suç say›yor. Kanun maddesi yasa¤›n ilan edilmesini
de flart kofluyor. 



sürece¤i bilinmemektedir. Yasa¤›n kald›r›lmas› OHAL
Bölge Valili¤i'nin tek tarafl› olarak verece¤i karara
ba¤l›d›r. Yasaya göre bu tür ifllemlerin ortadan
kald›r›lmas›, iptali veya de¤ifltirilmesi için yarg› yolu
kapat›lm›flt›r." 

OHAL Valili¤i kararlar›n›n iptali için daha önce
yap›lan benzer baflvurular›n iç yarg› makamlar›
taraf›ndan "yarg› yolu kapal›d›r" gerekçesiyle
reddedildi¤i de an›msat›lan baflvurudu gazetenin
OHAL Bölgesi'nin d›fl›ndaki illere ulaflt›r›lmas›n›n
engellendi¤i vurguland›. Baflvuruda, gazetenin yasak
karar›n›n d›fl›nda kalan illere ulaflabilmesi için yol
üzerinde bulunan yasa¤›n uyguland›¤› illerden
geçiflinin engellendi¤i belirtildi. 

Özgür Bak›fl gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Hasan Deniz,
gazetenin 3 Haziran 1999 tarihli 47. say›s›nda yer
alan "PKK Baflkanl›k Konseyi Öcalan'a destek verdi"
bafll›kl› haberde “örgüt propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla 4 Haziran günü ‹stanbul DGM taraf›ndan
tutukland›.  Hasan Deniz ve gazetenin sahibi Halis
Do¤an hakk›nda “yasad›fl› örgüte yard›m ettikleri”
iddias›yla aç›lan dava 11 A¤ustos günü ‹stanbul
DGM’de bafllad›. Duruflmada Hasan Deniz tahliye
edildi. Dava 29 Aral›k günü sonuçland›. Halis
Do¤an’a 188.487.000 lira para cezas› verildi. Hasan
Deniz’e verilen 3 y›l 9 ay a¤›r hapis cezas› 8.200.000
lira para cezas›na çevrildi. Mahkeme ayr›ca gazeteye
de 7 gün kapatma cezas› verdi.

Gazetenin Ceyhan (Adana) bürosu da¤›t›mc›lar›ndan
Emin Duman may›s ay›nda polisler taraf›ndan ölümle
tehdit edildi¤ini aç›klad›. Duman kendisini tehdit
eden polisler hakk›nda Ceyhan Cumhuriyet
Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulundu.

31 May›s günü gazetenin Diyarbak›r bürosu önünde
gözal›na al›nan muhabir Naif K›l›ç'›n daha sonra
evinin de bas›ld›¤› bildirildi.

‹stanbul Gazi mahallesinde 8 Haziran günü gözalt›na
al›nan Özgür Bak›fl gazetesi da¤›t›mc›s› Mehmet
Baflkaleli, götürüldü¤ü Küçükköy Polis Karakolu’nda
dövüldü¤ünü bildirdi. 12 Haziran günü de ayn›
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤›n› ve karakolda
dövüldü¤ünü söyleyen Baflkaleli üzerindeki 8 milyon
lira ile 80 gazeteye el konuldu¤unu bildirdi. Ad›n›
bilmedi¤i bir baflkomiserin kendisine “Gazetenin
paras›n› bundan sonra bana getireceksin. Gazete
da¤›t›mc›s› E. bana 25 milyon lira verdi, sen de
vereceksin. Hangi da¤›t›mc› gelirse gelsin, hepsine
gününü gösterece¤iz" dedi¤ini söyleyen Baflkaleli, bir
süre dövüldükten sonra serbest b›rak›ld›¤›n› anlatt›. 

‹stanbul Karadeniz mahallesinde gazete da¤›t›m›
yapan Vedat Dall›’n›n 9 Haziran günü gözalt›na
al›nd›¤›, Gaziosmanpafla Merkez Karakolu ve
ard›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Siyasi Polis
Merkezi’nde dövüldü¤ü bildirildi. 

Van Emniyet Müdürlü¤ü, Van Belediyesi panosuna

as›lan Özgür Bak›fl gazetesi küpürleri ile 2935 say›l›
OHAL Yasas›’na muhalefet edildi¤i iddias›yla 7
Haziran günü Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na suç
duyurusunda bulundu. Savc›l›k, dosya ile ilgili olarak
kas›m ay›nda takipsizlik karar› verdi. 

Ankara da¤›t›mc›lar›ndan Alaattin Akbafl, 17 Haziran
günü gazete da¤›t›m›na giderken ‹tfaiye Meydan›'nda
gözalt›na al›nd›. Bir gün Ankara Emniyet Müdürlü¤ü
Siyasi fiube'de tutulan Akbafl 18 Haziran günü serbest
b›rak›ld›. Akbafl, gözalt›nda kaba dayak ve hakaretlere
maruz kald›¤›n› ve Ankara'y› terk etmesi yönünde
tehdit edildi¤ini söyledi.

Gazetenin editörlerinden Hüseyin Aykol 18 Haziran
günü havaalan›nda gözalt›na al›nd›. Yan›nda bulunan
gazetenin toplat›lan bir say›s›na ve bir kitaba el koyan
polisler Aykol’u 15 saat sonra serbest b›rakt›.

Adana’da 5 Temmuz günü Telsiz fiube Müdürlü¤ü'ne
gerçeklefltirilen intihar eyleminden sonra olay yerine
giden Özgür Bak›fl gazetesi muhabiri Ayfle Tusun’un
gözalt›na al›nd›¤› ve iflkence gördü¤ü bildirildi.
7 Temmuz günü serbest b›rak›lan Tusun flunlar›
anlatt›: 

“‹ntihar eylemini izlemek için olay yerine gittim.
Bas›n Bürosu amiri, bas›n kart›m›n sahte oldu¤unu
iddia ederek beni gözalt›na ald›rtt›. Sorguda olayla
ilgimin oldu¤unu söyleyerek, olay› üzerime y›kmaya
çal›flt›. Bana, ‘konuflmazsan bu kargaflada seni
kaybederiz. Bildiklerini anlatmazsan tüm de¤erlerinle
oynar›z’ dediler. Gözalt›nda kaba daya¤a maruz
kald›¤›n› ve yüksek sesle müzik dinletilerek kendisine
psikolojik iflkence yap›ld›¤›n› belirten Tusun, "Polisler,
'Senin bakire olup olmad›¤›n› nereden bilebiliriz. Seni
hastaneye götürece¤iz, test yapt›raca¤›z' diyerek
üzerime geldiler. Çal›flt›¤›m gazetenin haberleri
sürekli çarp›tt›¤›n› belirtiyorlard›. Polisler bana “Özgür
Bak›fl gazetesinde çal›fl›yorsan PKK’lisin
demektir”dediler" diye konufltu. 

Gazetenin Batman büro muhabiri Hüseyin Gündüz
‘flüpheli flah›s’ oldu¤u iddias›yla 7 Temmuz günü
gözalt›na al›nd›. fiehit Keskin Kaplank›ran Merkez
Polis Karakolu'na götürülen Gündüz daha sonra
serbest b›rak›ld›.

Gazetenin Adana da¤›t›mc›lar›ndan Kaz›m Mumyak'›n
‹ncirlik Beldesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan evi
10 Temmuz günü sivil polis ve jandarmalar taraf›ndan
bas›ld›. ‹ncirlik Karakolu'na götürülen Mumyak'›n
ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. 

Özgür Bak›fl gazetesinin ‹zmir Büro da¤›t›mc›lar›ndan
Orhan Ak›n ile MKM bünyesinde yay›nlanan Jiyana
Rewflen Dergisi ‹zmir da¤›t›mc›lar›ndan S.K., 11
Temmuz günü Yamanlar mahallesinde gözalt›na
al›nd›. Karfl›yaka Polis Karakolu'na götürülen Ak›n ve
S.K. psikolojik iflkenceye maruz kald›klar›n› söyledi. 

Adana'da Özgür Bak›fl gazetesinin da¤›t›m›n› yapan
E.G. (14) adl› çocu¤un 13 Temmuz günü polisler

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 ‹letiflim Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 213



taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. fiakirpafla Caddesi
üzerinde iki sivil polis taraf›ndan zorla arabaya
bindirilerek dövüldü¤ünü ve gazete da¤›tmamas› için
tehdit edildi¤ini söyleyen E.G., araba hareket
halindeyken afla¤› at›ld›¤›n› belirtti. 

Gazetenin Batman’da da¤›t›m›n› yapan R.T. (15) adl›
çocuk 18 Temmuz günü gözalt›na al›nd›¤›n›, iki saat
süreyle dövüldü¤ünü ve tehdit edildi¤ini bildirdi. Saat
17.00 s›ralar›nda Batman Devlet Hastanesi önünden
polisler taraf›ndan arabaya bindirilerek gözlerinin
ba¤land›¤›n› ve Batman Çay› kenar›nda ›ss›z bir
bölgeye götürüldü¤ünü söyleyen R.T., burada
dövüldü¤ünü ve gazete da¤›t›mc›l›¤›na devam ederse
öldürülmekle tehdit edildi¤ini bildirdi. R.T., yine
gözleri ba¤l› olarak Devlet Hastanesi önünde serbest
b›rak›ld›¤›n› ifade etti.

Gazetenin Batman bürosuna, sivil polislerce 19
Temmuz günü iki kez bask›n düzenlendi¤i bildirildi.
Gazetenin 18 Temmuz tarihli say›s›n›n toplatma karar›
oldu¤u halde sat›ld›¤›n› gerekçe gösteren polisler,
Temsilci Narin Adsan, muhabirler Salih Erol, Kemal
fiahin, Hüseyin Gündüz, çal›flanlar Selim ‹mret, Filiz
Yürek ve Reflat Tunç ile büroda misafir olarak bulunan
Melek Behmando¤u'yu gözalt›na ald›lar. Güvenlik
fiubesine götürülen çal›flanlar›n 6 saat boyunca
burada ayakta ve elleri duvara dayal› bir flekilde
bekletildi¤i, Narin Adsan ile Filiz Yürek’in kad›n
polisler taraf›ndan soyularak hakaretlere maruz kald›¤›
bildirildi. 

Gazetenin ‹zmir Büro da¤›t›mc›lar›ndan Engin Türk 25
Temmuz günü Narl›dere'de gazete da¤›t›m› yaparken,
toplat›lm›fl gazete satt›¤› gerekçesiyle sivil polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Türk, götürüldü¤ü
karakolda kaba dayak ve küfürlere maruz kald›¤›n› ve
kendisine ajanl›k teklif edildi¤ini söyledi. 

Batman Turgut Özal Bulvar›'nda gazetenin da¤›t›m›n›
yapan R›dvan Baskan 15 A¤ustos günü özel tim
elemanlar› taraf›ndan gözalt›na al›narak Özel fiifa
Hastanesi'nin arkas›na götürüldü¤ü ve burada
dövülerek ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. Ayn›
bulvarda da¤›t›mc›l›k yapan Hamdullah Tanr›kulu’nun
da ayn› gün sivil polisler taraf›ndan gazeteyi
satmamas› yönünde tehdit edildi¤i ö¤renildi. 

21 A¤ustos günü gözalt›na al›nan gazetenin ‹stanbul
Güngören semti da¤›t›mc›lar›ndan Ömer Sezgin’in
gözalt›nda iflkence gördü¤ü aç›kland›. Tozkoparan
Polis Karakolu’na götürülen Sezgin’in, polisler
taraf›ndan ölümle tehdit edildi¤i bildirildi. 

Özgür Bak›fl gazetesi Taksim Bürosuna 31 A¤ustos
günü yaklafl›k 15 kiflilik sivil polis ekibinin bask›n
yapt›¤› ve gazete da¤›t›mc›s› fiorefl Yürük’ü gözalt›na
ald›¤› bildirildi. 

10 Kas›m günü Batman’a Özgür Bak›fl gazetesi
götüren kamyon Mardin’in Midyat ilçesinde
durdurularak Birleflik Bas›n Da¤›t›m flirketinin çal›flan›
Bahattin Umman, Etem Gündüz, Veysi Tola ve soyad›

ö¤renilemeyen Kemal adl› kiflilerin polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlar›n
“Batman’a gazete götürmemeleri için” tehdit
edildikten sonra geç saatlerde serbest b›rak›ld›¤›
ö¤renildi. 

11 Kas›m günü ‹stanbul’da yap›lan Avrupa Güvenlik
ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T) zirvesinin kapan›fl
oturumunu izleyen Azadiya Welad gazetesi muhabiri
Azad Altun, Özgür Bak›fl gazetesi muhabirleri ‹rfan
Uçar, Bayram Balc›, Hatice Ödemifl, Arzu Demir
gözalt›na al›nd›. Ç›ra¤an Saray›’nda yap›lan Gözden
Geçirme Toplant›s›’n› izledikten sonra, d›flar› ç›karken
polis taraf›ndan durdurulan muhabirlerin Befliktafl ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü¤ü ö¤renildi.
Zirvede, “Kürt Sorunu” bafll›kl› bir bildiri da¤›t›ld›¤›n›
ileri süren polis, muhabirlere “Malum zanl›lar,
Ç›ra¤an Saray›’nda bildiri da¤›t›rken yakalanm›fllard›r”
fleklinde bir tutanak imzalatt›rmak istedi. Tutana¤›
imzalamayan muhabirlerin daha sonra ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’ne
götürüldü¤ü ö¤renildi.

Gazetenin Batman bürosu çal›flan› Selim ‹mret 20
Kas›m günü gazeteyi getirmek üzere gitti¤i Midyat'ta
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤l› iki sivil polis
taraf›ndan kimlik kontrolünden geçirildikten sonra bir
daha gelmemesi konusunda tehdit edildi. ‹mret'in
gazetenin yasak olmad›¤› ve toplatmas›n›n da
bulunmad›¤›n› söylemesi üzerine polislerin kendisine,
"Biz gazetenin nas›l bir gazete oldu¤unu biliyoruz.
Resmen olmasa da bizce yasak" dedikleri ö¤renildi.
Tehdit edilen ‹mret, kimlik bilgileri al›nd›ktan sonra
serbest b›rak›ld›. 

Gazetenin da¤›t›mc›lar›ndan Ahmet Aktafl, 26 Aral›k
günü ‹stanbul Topkap›’da gazete satarken, sivil
polislerce "sat›fl izni" olmad›¤› gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›. 

Ülkede Gündem Gazetesi

5 Ocak günü Siirt HADEP ‹l Örgütü’ne yap›lan polis
bask›n›nda kapat›lan Ülkede Gündem gazetesi
Batman muhabiri Salih Erol dövülerek gözalt›na
al›nd›. Salih Erol, HADEP Siirt ‹l Örgütü binas›n›n
bulundu¤u Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bofl
bir pasaja götürüldü¤ünü belirterek, gazetede
çal›flmamas› ve bir daha HADEP'e gitmemesi yönünde
tehdit edildi¤ini ve dövüldü¤ünü söyledi. 

Ülkede Gündem gazetesi Diyarbak›r Temsilcisi ‹smet
Bakaç hakk›nda, ocak ay›nda “OHAL Yasas›’na
muhalefet etti¤i” iddias›yla Diyarbak›r 3. Sulh Ceza
Mahkemesinde dava aç›ld›. Dava 22 fiubat 1998
tarihinde Ola¤anüstü Hal Bölgesi’ne sokulmas›
yasaklanan Gündem gazetesinin Diyarbak›r’a
sokulmas› gerekçesiyle aç›ld›. 

Ülkede Gündem gazetesi Adana bürosu Haber
Müdürü Yusuf Öntafl ve büro çal›flan› fierafettin Aslan
5 Ocak günü Sabanc› Kültür Merkezi yak›nlar›nda
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polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. Adana Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürülen Yusuf Öntafl ve fierafettin
Aslan yaklafl›k 3 saat gözalt›nda kald›klar›n› ve
gözalt›nda kendilerine hakaret edildi¤ini söylediler. 

19 Kas›m 1998 tarihinde kapat›lan Ülkede Gündem
gazetesi muhabirleri Lalefl Perçin ve Metin Yüzer
hakk›nda, yapt›klar› bir haberle “halk› kin ve
düflmanl›¤a sevk ettikleri” iddias›yla aç›lan dava ocak
ay›nda sonuçland›. ‹stanbul DGM Perçin ve Yüzer
hakk›nda TCY’nin 312. maddesi uyar›nca 1’er y›l 8 ay
hapis cezas› verdi. Daha sonra bu ceza ertelendi.
Perçin ve Yüzer 11 fiubat 1998 tarihinde ‹stanbul
Fatih’te bir eve  düzenlenen bask›nda Hamdi Nalg›n
(19) ve Gülistan Özdemir (15) adl› kiflilerin
öldürülmesi nedeniyle yapt›klar› haber ve röportajlar
nedeniyle yarg›lan›yorlard›.

Özgür Bak›fl gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Rag›p
Zarakolu hakk›nda Ülkede Gündem gazetesinde 25
Haziran 1998 tarihinde yay›mlanan "Ararat'›n Özgür
K›z›" bafll›kl› yaz›s›nda "bölücülük ve örgüt
propagandas›" yapt›¤› gerekçesiyle aç›lan dava 27
Nisan günü ‹stanbul DGM’de bafllad›. Zarakolu
duruflmada sözkonusu yaz›n›n kendisine ait oldu¤unu,
ancak savc›n›n iddianamesinde yer verdi¤i al›nt›n›n
kendisine ait olmad›¤›n› belirtti. Dava Bas›n Aff›
uyar›nca ertelendi.

20 Kas›m 1998 tarihinde Ülkede Gündem gazetesi
Malatya bürosuna ve evlerine düzenlenen polis
bask›nlar›nda gözalt›na al›nan muhabirler Ayfle
Oyman, Ali Kemal Sel ve Eylem Kaplan hakk›nda
Malatya DGM taraf›ndan “örgüte yard›m yatakl›k
ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. ve “bölücülük
propagandas› yapt›klar›” iddias›yla TMY’n›n 8.
maddesi uyar›nca aç›lan dava 27 May›s günü
sonuçland›. Sel, Kaplan ve Oyman, TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar ay hapis cezas›na
mahkum oldu. Gazetecilerin cezaevinde kald›klar›
süre gözönünde bulundurularak tahliye edildikleri
ö¤renildi.

Özgür Gündem Gazetesi

20 Nisan 1994 tarihinde kapat›lan Özgür Gündem
gazetesinin ‹dare Müdürü Ali R›za Halis, ‹stanbul
DGM taraf›ndan verilen 3 y›l 9 ay hapis cezas›n›n
Yarg›tay taraf›ndan onanmas› nedeniyle 9 Eylül günü
gözalt›na al›nd› ve 10 Eylül günü cezaevine konuldu.
Ali R›za Halis ve gazetenin Genel Yay›n Yönetmeni
Gurbetelli Ersöz 23 Aral›k 1993 tarihinde
tutuklanm›fllar ve haklar›nda “PKK’ye yard›m ettikleri”
iddias›yla dava aç›lm›flt›. 

Özgür Gündem gazetesinde 12 Nisan 1994 tarihinde
yay›mlanan “Apo 91-Öcalan 94” bafll›kl› yaz›s›
nedeniyle verilen 10 ay hapis cezas›n› çekmek üzere
16 Haziran 1998 tarihinde cezaevine giren Gazeteci
Rag›p Duran, 27 Ocak günü Saray Cezaevi’nden
tahliye edildi.

A‹HM’de 10 Kas›m günü görülen davada Özgür
Gündem çal›flanlar›n›n baflvurusu incelendi. Özgür
Gündem gazetesinin yay›nc› flirketi Ülkem Bas›n ve
Yay›nc›l›k Sanayi Ticaret Ltd. fiirketi ve yöneticileri
Gurbetelli Ersöz, Fahri Ferda Çetin ile Yaflar Kaya
taraf›ndan A‹HM’e götürülen davayla ilgili olarak
Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu (A‹HK) raporunda,
Türkiye’nin suçlu oldu¤u belirtildi. Devletin, Özgür
Gündem çal›flanlar›n› katledenleri bulmak ve adalet
önüne getirmek için ciddi bir çaba içerisine girmedi¤i
anlat›lan A‹HK raporunda Türkiye’nin gazete üzerinde
her türlü bask› uygulayarak A‹HS’nin düflünce ve fikir
özürlü¤ünü garanti alt›na alan 10. maddesini ihlal
etti¤i sonucuna var›ld›. Bas›n özgürlü¤ünü k›s›tlad›¤›
ve bir bas›n kuruluflunun mallar› ile elemanlar›na
zarar verdi¤i için Türkiye’nin 500 bin Sterlin manevi
tazminat ödemesi gerekti¤i kaydedildi. Özgür
Gündem’in karfl›laflt›¤› bask›lara iliflkin baflvuru, 20
Ekim 1995 tarihinde A‹HK taraf›ndan incelenmeye
de¤er görülmüfltü. 

31 May›s 1992 tarihinde yay›n hayat›na bafllayan
Özgür Gündem gazetesinin -10 Aral›k 1993 bask›n›
hariç- yay›n yapt›¤› süre içinde 6 muhabir ve yazar›
öldürüldü, 2 muhabiri kaybedildi ve 1 muhabiri de
a¤›r yaraland›. Ayr›ca gazetenin 124 muhabir ve 60
da¤›t›mc›s› çeflitli tarihlerde gözalt›na al›nd›,
bunlardan 24 muhabir ve 1 da¤›t›mc› tutukland›. 32
da¤›t›mc›, 11 gazete bayii ve 5 muhabir polis
taraf›ndan tehdit edildi, gazeteye 36 kez el konuldu.

Yeni Evrensel Gazetesi

Yeni Evrensel gazetesinin  OHAL kapsam›ndaki
Diyarbak›r, Siirt, fi›rnak, Van, Tunceli ve Hakkari
illerine girmesi OHAL Valili¤i taraf›ndan 4 Ocak
gününden itibaren yasakland›. Gerekçe gösterilmeyen
tebli¤de flöyle denildi:

“Merkezi ‹stanbul ilinde bulunan ve halen günlük
olarak yay›nlanan ‘Yeni Evrensel’ isimli gazetenin 430
say›l› kanun hükmünde kararnamenin 1. maddesi
delaletiyle 2935 say›l› OHAL Kanunu’nun 11\e
maddesinde öngörülen ‘Gazete, dergi, broflür, kitap,
el ve duvar ilan› vb’lerinin bas›lmas›n›, ço¤alt›lmas›n›,
yay›nlanmas›n› ve da¤›t›lmas›n›, bunlardan OHAL
d›fl›nda bas›lm›fl veya ço¤alt›lm›fl olanlar›n bölgeye
sokulmas›n› ve da¤›t›lmas›n› yasaklamak ve izne
ba¤lamak; bas›lmas› ve neflri yasaklanan kitap, dergi,
gazete, broflür, afifl vb. matbuay› toplatmak’ yetkisi
gere¤ince 04.01.1999 tarihinden itibaren OHAL
uygulamas› devam eden illerde söz konusu gazetenin
sokulmas› ve da¤›t›lmas› yasaklanm›flt›r.”

Karar›n ard›ndan Yeni Evrensel’e yasaklaman›n OHAL
illeriyle s›n›rl› kalmad›¤› gazetenin ola¤anüstü hal
uygulanmayan fianl›urfa, Malatya, Elaz›¤, Mufl, Kilis,
Bingöl, Mardin, Kahramanmarafl, Batman, Ad›yaman
ve Gaziantep illerine de sokulmad›¤› bildirildi.
Gazetelerin da¤›t›m›n› yapan YAYSAT flirketi
yetkilileri, gazete kamyonlar›n›n il s›n›rlar›nda asker
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ve polisler taraf›ndan durdurularak gazetelere el
konuldu¤unu aç›klad›lar. 

Eskiflehir’de Yeni Evrensel gazetesi satan Asl› Tan›r,
Gönül Ulusoy ve Serap K›l›ç adl› gençler 11 Ocak
günü polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Yeni Evrensel gazetesi Diyarbak›r Temsilcisi Özgür
Cebe, 24 Ocak günü yazd›¤› bir haberde Diyarbak›r
Valisi Nafiz Kayal›’ya “hakaret etti¤i ve as›ls›z
ithamlarda bulundu¤u” iddias›yla Diyarbak›r Emniyet
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. Ayn› gün akflam saatlerinde serbest b›rak›lan
Cebe gözalt›nda tehdit edildi¤ini söyledi.

HADEP’in seçim çal›flmalar›n› izleyen Yeni Evrensel
gazetesi muhabiri Tacim Coflgun ve HADEP
kameraman› Talat Do¤ano¤lu,12 Nisan günü
Diyarbak›r giriflinde gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na
al›n›rken polisler taraf›ndan dövülen Coflgun ve
Do¤ano¤lu, ayn› gün saat 21.00 s›ralar›nda serbest
b›rak›ld›lar. 

Newroz kutlamalar› nedeniyle Diyarbak›r’da bulunan
Yeni Evrensel gazetesi muhabirleri Deniz Do¤an,
Serpil Seher ‹lgün ve fiengül Karada¤ 21 Mart günü
gözalt›na al›nd›lar. Ayn› gece saat 24.00 s›ralar›nda
serbest b›rak›lan gazeteciler daha sonra polisler
taraf›ndan Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i’nin emri
gerekçe gösterilerek Diyarbak›r’dan ç›kar›ld›lar.
Gazetecilerin Diyarbak›r’dan sonra Elaz›¤ ve
Tunceli’de de sorguya çekildikleri bildirildi.

Yeni Evrensel Gazetesi ‹zmir Bürosu ve ‹zmir Evrensel
Kültür Merkezi’nin 28 Nisan günü polis taraf›ndan
bas›ld›¤› bildirildi. Gazetenin ‹zmir Bürosu’nda arama
yapan polisler, bilgisayarlar› kontrol ederek, bir çok
gazeteye toplatma karar› oldu¤u gerekçesiyle el
koydular. 

9 Eylül günü fianl›urfa’n›n Ba¤larbafl› semtinde sivil
bir polis otosu taraf›ndan yolu kesilen gazetenin
fianl›urfa muhabiri Arif Toprak’›n tehdit edildi¤i
bildirildi.

Aralar›nda Yeni Evrensel gazetesi muhabiri Y›lmaz
To¤an’›n da bulundu¤u üç kifli, 3 Aral›k günü
‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. Kaba daya¤a ve
hakaretlere maruz kalan Birol Bozkurt, fieriban
Dursun ve Y›lmaz To¤an, ölümle tehdit edildiklerini
kaydettiler. Gözalt›na al›nanlar, savc›l›¤a ç›kar›ld›ktan
sonra serbest b›rak›l›rken, Y›lmaz To¤an’›n bas›n
kart›na el konuldu¤u bildirildi.

Kurtulufl Gazetesi

Kurtulufl gazetesi Mersin bürosuna 8 Ocak günü
bask›n yapan polislerin, herhangi bir toplatma karar›
olmamas›na karfl›n derginin 10. say›s›na el koyduklar›
bildirildi. 

Kurtulufl gazetesi Hopa (Artvin) Bürosuna 11 fiubat
günü yap›lan polis bask›n›nda gözalt›na al›nan
Temsilci P›nar Atefl ve muhabir fienol Köro¤lu ile

Sad›k Yard›mc› ve Özcan Beyaz adl› kiflilerin
tutukland›¤› ö¤renildi. Kurtulufl gazetesinden yap›lan
aç›klamada, dört kiflinin gözalt›nda iflkence gördü¤ü
belirtildi. 

‹zzet Mamati, Selim Ersoy ve Ayd›n Coflkun adl›
gazete çal›flanlar› hakk›nda gazetenin yasak say›lar›n›
bulundurduklar› ve satt›klar› gerekçesiyle “resmi
mercilerin emirlerine ayk›r›l›k” iddias›yla aç›lan dava
28 Nisan günü Zeytinburnu Sulh Ceza Mahkemesinde
sonuçland›. Mahkeme san›klara 906.000 lira para
cezas› verdi.

Aralar›nda Kurtulufl Gazetesi muhabiri Aynur Siz’in de
bulundu¤u 4 kifli “Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-
Cephesi (DHKP-C) üyesi olduklar›” iddias›yla 31
May›s günü Tokat’ta tutukland›. 

Kurtulufl gazetesi da¤›t›mc›s› ‹rfan A¤dafl’›n ‹stanbul
Alibeyköy’de "dur" ihtar›na uymad›¤› iddias›yla 13
May›s 1996 tarihinde öldürülmesi nedeniyle 3 polis
hakk›nda aç›lan davaya Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde 23 Haziran günü devam edildi. (Bkz.
Yaflam Hakk›)

Azadiya Welat Gazetesi

Kürtçe yay›nlanan Azadiya Welat gazetesi
çal›flanlar›n›n 17 Ocak günü HADEP Kad›köy ‹lçe
örgütü binas›nda yapt›klar› toplant›n›n polisler
taraf›ndan bas›ld›¤› bildirildi. Bask›nda gazetenin
‹dare Müdürü Seyit Karabafl ile 10 da¤›t›mc› gözalt›na
al›nd›. 

Gazetenin Adana bürosu 12 Ocak günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda gazetenin 152. say›s›na
toplatma karar› oldu¤u gerekçesiyle el konuldu. MKM
taraf›ndan ç›kar›lan takvim ve büroda bulunan çeflitli
dergilere de el koyan polisler, duvardaki resimleri de
y›rtt›. 

Gazetenin ‹zmir Temsilcisi Davut Özalp, HADEP
Konak (‹zmir) ‹lçe Örgütü Baflkan› Emin Bayer,
Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman K›l›ç, Göç-Der
Genel Baflkan Yard›mc›s› Duran Boztepe ve HADEP
üyesi Mahmut Sancak Kadifekale semtinde 26 Ocak
günü gözalt›na al›nd›. 

Gazetenin Adana Bürosu çal›flanlar›ndan Faruk Yüksel
16 Mart günü da¤›t›m yapt›¤› s›rada soyad›
ö¤renilemeyen Sultan adl› kifli ile birlikte gözalt›na
al›nd›. 

Gazetenin Mersin Temsilcisi Ekrem Hazar ve Ferhat
Kandal 26 Mart günü evlerine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nd›lar. Gazete bürosuna düzenlenen
bask›nda da büroda bulunan Velat Yaman’›n da
gözalt›na al›nd›¤› ve yedi gün boyunca iflkence
gördü¤ü bildirildi. 

Gazetenin Yaz›iflleri Müdürü M. Salih Taflkesen
hakk›nda gazetenin OHAL’e giriflinin yasaklanmas›n›
protesto etmek için ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde yapt›¤›
bas›n aç›klamas› nedeniyle ‹stanbul DGM’de aç›lan
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dava 15 Nisan günü sonuçland›. Taflkesen “halk› kin
ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” gerekçesiyle 1 y›l hapis ve
1 milyon 520 bin lira para cezas›na çarpt›r›ld›. Hapis
cezas› para cezas›na çevrildi. 

Gazetenin ‹skenderun bürosu çal›flanlar›ndan Mehmet
Ça¤an 6 Haziran günü sivil polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. ‹ki saat gözalt›nda tutulan Ça¤an,
polisler taraf›ndan dövüldükten sonra serbest
b›rak›ld›¤›n› ve yan›ndaki gazetelere el konuldu¤unu
söyledi. 

Tahir O¤uz adl› gazete çal›flan› 25 Haziran günü
Adana’da gözalt›na al›nd›. Daha sonra serbest
b›rak›lan O¤uz yapt›¤› aç›klamada, yan›ndaki
gazetelere el konuldu¤unu belirterek "Önce beni
sokak ortas›nda dövdüler. Daha sonra karakola
götürdüler, 2 saat boyunca karakol amiri dahil bütün
polislerden dayak yedim" dedi.  O¤uz 30 Haziran
günü de Anadolu mahallesinde sivil polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. O¤uz, “Seyhan nehri
kenar›nda ›ss›z bir yere götürülerek ölümle tehdit
edildi¤ini ve nehre at›ld›¤›n›” bildirdi.

11 Temmuz günü Gaziantep'te Maflallah Uçar ve Ali
Çankaya adl› kiflilerle birlikte gözalt›na al›nan
gazetenin da¤›t›mc›lar›ndan Serpil Kaymaz gözalt›nda
iflkence gördü¤ünü aç›klad›. Serpil Kaymaz,
gözalt›nda dövüldü¤ünü ve gazete da¤›tmamas› için
tehdit edildi¤ini belirterek polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

Gazetenin Adana Temsilcisi Metin Bulut, gazete
çal›flanlar› Sultan O¤uz, Özhan Sincar ve Faruk
Yüksel 16 Temmuz günü Adana fiakirpafla
Havaalan›'nda gözalt›na al›nd›lar. Gazeteciler bir süre
sonra serbest b›rak›ld›. 

Gazetenin Adana Temsilci¤i'ne 20 Temmuz günü
polis taraf›ndan bask›n düzenlendi. 

Gazetenin da¤›t›mc›l›¤›n› yapan Serpil Kaymaz ve
Mehmet Akbafl 21 Temmuz günü Gaziantep'in
fiahinbey ilçesinde gözalt›na al›nd›. Daha sonra
serbest b›rak›lan da¤›t›mc›lar›n gözalt›nda
dövüldükleri ö¤renildi. 

Gazetenin Mardin Temsilcisi Emel Aslan’›n 21
Temmuz günü sivil polisler taraf›ndan, "PKK
propagandas› yapt›¤› ve gazete almayanlar› tehdit
etti¤i" iddias›yla gözalt›na al›narak ajanl›k teklif
edildi¤i bildirildi.

Gazetenin Batman Temsilcisi Murat De¤er, hakk›nda
TCY’nin 168/2. maddesi uyar›nca cezaland›r›lmas›
istemiyle yarg›land›¤› davan›n 15 Eylül günü
Diyarbak›r DGM’de yap›lan duruflmas›nda “delil
yetersizli¤i” gerekçesiyle tahliye edildi.

Gazetenin ‹zmir Temsilcisi Davut Özalp hakk›nda
“Med-TV’de yapt›¤› bir konuflmada bölücülük
propagandas› yapt›¤›” iddias›yla aç›lan dava beraatle
sonuçland›. Özalp’in gazete çal›flan› Songül Sever ile

birlikte "yasak yay›n bulunduruldu¤u" gerekçesiyle
‹zmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›¤› dava
da 11 Ekim günü sonuçland›.  Mahkeme san›klara
önce TCY'nin 526/1 maddesi uyar›nca 3 ay hapis
cezas› ve 15 milyon lira para cezas› verdi. Hapis
cezas› daha sonra 105'er milyon lira para cezas›na
çevrildi.  

Adana’da 17 Ekim günü gözalt›na al›nan gazetenin
Adana Temsilcisi Metin Bulut ile Fesih Akyol ve Nihat
Akkuyu 22 Ekim günü ‹skenderun’da tutukland›lar. 

Özgür Halk Dergisi

Özgür Halk Dergisi'nin da¤›t›mc›lar›ndan Mehmet Ali
Aslan ile HADEP Ayd›n ‹l Gençlik Komisyonu Üyesi
Emin Y›ld›z, 3 A¤ustos günü Ayd›n'›n ‹ncirliova
ilçesinde gözalt›na al›nd›. 7 A¤ustos günü mahkemeye
ç›kar›lan Aslan ve Y›ld›z “örgüt üyesi olduklar›”
iddias›yla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Nisan günü Özgür Halk dergisi ‹zmir bürosuna
polisler taraf›ndan düzenlenen bask›nda gözalt›na
al›nan ‹zmir Temsilcisi ‹shak Benek 29 Nisan günü
tutukland›.

R›dvan Beyaz ve Erol Y›ld›r›m adl› kifliler 16 May›s
günü Adana’da bir dü¤ünde Özgür Halk dergisi
satt›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.

Derginin Mersin Temsilcili¤ine 18 Haziran günü
düzenlenen polis bask›n›nda gözalt›na al›nan dergi
çal›flan› Hüseyin Çetin 21 Haziran günü ç›kar›ld›¤›
mahkemece tutuklanarak Mersin Cezaevine
gönderildi. 

Derginin Adana bürosu çal›flanlar›ndan Salih Karada¤
4 Haziran günü fianl›urfa’n›n Birecik ilçesindeki
evinde sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 21
Temmuz günü de Adana’da gözalt›na al›nan Karada¤,
götürüldü¤ü ormanl›k bir alanda kendisine iflkence
yap›ld›¤›n› aç›klad›. (Bkz. Kifli Güvenli¤i) 

Derginin Adana Temsilcili¤i 25 A¤ustos günü bas›ld›.
Bask›nda, büroda bulunan arfliv dergilerine toplatma
oldu¤u gerekçesiyle el konulurken, misafir olarak
bulunan Y›lmaz Yakut adl› bir kifli gözalt›na al›nd›. 

Selam Gazetesi

Selam Gazetesi yazar› Nureddin fiirin hakk›nda 15
Haziran 1997 tarihinde yay›nlanan “Ateist de Olsa
Mazlumun Yan›nda Olmal›y›z” bafll›kl› yaz›s›nda
“halk› düflmanl›¤a sevk etti¤i” iddias›yla TCY’nin
312/2 maddesi uyar›nca ‹stanbul DGM’de aç›lan dava
18 Aral›k 1998 tarihinde sonuçland›. fiirin 20 ay hapis
cezas›na mahkum oldu11. 

Gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Erhan Güngör, 6 Ekim
günü ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. Tu¤general
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11  Nureddin fiirin Ankara’n›n Sincan ilçesinde 1997 y›l› ocak ay›nda
belediye taraf›ndan düzenlenen “Kudüs Gecesi” nedeniyle
tutuklanm›fl ve Ankara DGM taraf›ndan “Hizbullah örgütüne üye
oldu¤u gerekçesiyle 17 y›l 6 ay hapis cezas›na mahkum edilmiflti.
fiirin halen Band›rma Cezaevi’nde bulunuyor.



Yalç›n Ifl›mer’in M. Akif Ersoy hakk›ndaki
konuflmas›na iliflkin yaz›lar› nedeniyle aç›lan
soruflturmada ifade vermek için DGM’ye ça¤r›lan
Erhan Güngör’ün TCY’nin 312. maddesi uyar›nca
tutukland›¤› ö¤renildi. Gazete avukat›n›n tutuklama
karar›na itiraz› üzerine Erhan Güngör, akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›. 

Gazete ocak ay›nda “Baflörtüsü fierefimizdir” ve bu
yaz›n›n devam› olan “Alev Alan Atefl Söner mi Hiç”
ve “Yarbaya Büyük Öfke” bafll›kl› haberler nedeniyle
‹stanbul DGM taraf›ndan toplat›ld›.

Gazetenin muhabirlerinden Hüda Kaya hakk›nda
yazd›¤› bir yaz› nedeniyle “halk›n kin ve düflmanl›¤a
sevkedildi¤i” gerekçesiyle TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca Malatya DGM’de aç›lan dava 4 fiubat günü
sonuçland›. Hüda Kaya, 20 ay hapis cezas›na
mahkum oldu. 

Akit Gazetesi

Akit gazetesi yazarlar›ndan Yaflar Kaplan hakk›nda
yarg›land›¤› Ankara DGM taraf›ndan verilen beraat
karar› flubat ay›nda Yarg›tay taraf›ndan bozuldu. Yaflar
Kaplan, 23 fiubat 1997 tarihinde Ankara Alt›npark’ta
düzenlenen fiehitleri Anma Günü’nde yapt›¤›
konuflmada “halk›n kin ve düflmanl›¤a sevk edildi¤i”
gerekçesiyle TCY’nin 312. maddesi uyar›nca Ankara
DGM’de yarg›lanm›fl ve 1 Ekim 1998 tarihinde beraat
etmiflti. Kaplan’›n yeniden yarg›land›¤› dava 1999
y›l›nda sonuçlanmad›.

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, yay›nlad›klar› bir
haberde Yarg›tay 8. Dairesi Baflkan› ve 3 üyesine
hakaret ettikleri gerekçesiyle, Akit gazetesi yazan Ali
‹hsan Kocahasano¤lu ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Murat Bal›bey hakk›nda haziran ay›nda 3'er y›la kadar
hapis istemiyle dava açt›. ‹ddianamede san›klar Ali
‹hsan Karahasano¤lu ve Murat Bat›bey'in, TCY'nin
"Resmi heyetlere, hakime sövme ve hakaret”
hükmünü düzenleyen 268. maddesi uyar›nca 6'flar
aydan 3'er y›la kadar hapis cezas› verilmesi istendi.
Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

5 Kas›m günü gazetenin köfle yazarlar›ndan Hasan
Karakaya ile Yay›n Kurulu üyesi Hasan Hüseyin
Maden gözalt›na al›nd›. Tefeci Veli Sözdinler'i
öldürmeye azmettirdi¤i gerekçesiyle cezaevinde
bulunan Kas›m Gençy›lmaz, avukat› fienol Özel
arac›l›¤›yla yapt›¤› aç›klamada, 1997 y›l›nda Tarabya
Oteli'nde kendisiyle görüflen Akit Gazetesi'nde
çal›flan "Hasan" adl› bir kifli ile beraberindeki 2 ‹ranl›
ajan taraf›ndan, dönemin Anayasa Mahkemesi
Baflkan› Yekta Güngör Özden'in öldürülmesi için
kendisine 2 milyon dolar teklif edildi¤ini ileri
sürmüfltü. Gözalt›larla ilgili olarak Akit Gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni Mehmet Özmen yapt›¤›
aç›klamada, "Sürekli sar› bas›n kart› sahibi Hasan
Karakaya ile yine sar› bas›n kart› sahibi Hasan
Hüseyin Maden'in sadece isimleri Hasan oldu¤u için

gözalt›na al›nmalar›n›n, bas›n hürriyetine indirilmifl
bir darbe oldu¤unu belirtiyor ve protesto ediyoruz"
dedi. Gençy›lmaz’›n Karakaya’y› teflhis etmesinin
ard›ndan Karakaya tutuklanarak cezaevine konuldu.
10 Kas›m günü Ankara DGM’ye sevkedilen Karakaya
ifllemlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan serbest
b›rak›ld›. Karakaya hakk›nda aç›lan dava 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

“Ahmet Taner K›fllal›’y› terör örgütlerine hedef
gösterdi¤i” iddias›yla 28 Ekim günü Akit gazetesine
polisler taraf›ndan düzenlenen bask›nda Genel Yay›n
Yönetmeni Mustafa Karahasano¤lu ile hukuk müflaviri
Ali ‹hsan Karahasano¤lu gözalt›na al›nd›. Mustafa
Karahasano¤lu ve Ali ‹hsan Karahasano¤lu, emniyette
iki saat kadar gözalt›nda tutulduktan sonra serbest
b›rak›ld›. Kas›m ay›nda Genel Yay›n Yönetmeni
Mustafa Karahasano¤lu ve Yaz›iflleri Müdürü Murat
Bal›bey hakk›nda “Ahmet Taner K›fllal›’y› terör
örgütlerine hedef gösterdikleri” iddias›yla ‹stanbul
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan TMY’n›n 6. maddesi
uyar›nca aç›lan dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.
Gazetede, bir yaz›s› nedeniyle K›fllal›’n›n üzerine
çarp› iflareti at›lm›fl foto¤raf› ve “Yuh Piflkin Zorba”
yaz›s› yay›nlanm›flt›. Bunun üzerine Cumhuriyet
gazetesi, Akit gazetesi hakk›nda suç duyurusunda
bulunmufltu.

Al›nteri Gazetesi

Yay›n› ‹stanbul DGM taraf›ndan 26 Mart günü süresiz
olarak durdurulan Al›nteri gazetesi Ankara bürosu
muhabiri Özgür Yalç›n ve da¤›t›mc› Vedat Aydo¤du
11 fiubat günü Ankara’da gazete da¤›t›m yaparken
sivil polisler taraf›ndan engellendi. Al›nteri
gazetesinden yap›lan aç›klamada, ayn› gün Gözde
Mollaibrahimo¤lu adl› muhabirin de gazete da¤›t›m›
yapmak üzere gitti¤i bir sendika binas›nda sivil
polisler taraf›ndan zorla bir asansöre bindirilerek taciz
edildi¤i, dövüldü¤ü ve vücudunda sigara
söndürüldü¤ü belirtildi.

Al›nteri gazetesi muhabiri Gözde Mollaibrahimo¤lu,
Ünal Akyürek ve soyad› ö¤renilemeyen Malik adl›
kiflilerin, 28 fiubat günü gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. 

27 Mart günü gazete çal›flanlar› S›dd›k Çelik, Serpil
Günefl, Sakine Yalç›n, Yücel Filizler ve Yap› Sanatevi
çal›flan› Ali Filizler gözalt›na al›nd›. 

Al›nterimiz Gazetesi

Nisan ay›nda yay›n hayat›na bafllayan Al›nterimiz
gazetesi Adana bürosuna 12 Nisan günü düzenlenen
bask›nda ziyaret amac›yla büroda bulunan Ali Arslan
adl› kiflinin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi

‹stanbul DGM’ye 28 Temmuz günü ifade vermek
üzere giden gazetenin Yaz›iflleri Müdürü Makbule
Türk, “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i”
iddias›yla tutukland›. Türk hakk›nda 1999 y›l›nda ayn›
gerekçelerle 15 dava aç›ld›¤› ö¤renildi. 
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Gazetenin Adana bürosuna 25 May›s günü
düzenlenen bask›nda gazetenin baz› say›lar›na ve
afifllere el konuldu. 

Gazetenin Adana Temsilcisi Lale Türüç ile Nihal Gül
adl› kifli 8 Haziran günü Ceyhan Cezaevi önünde
askerler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Gazetenin Mersin bürosu 4 A¤ustos günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Polislerin büroda bulunan bir
muhabiri tehdit ettikleri ve dövdükleri ö¤renildi.

Adana bürosuna 24 Eylül günü düzenlenen bask›nda
gazetenin Adana Temsilcisi Lale Türüç’ün
tartakland›¤› ö¤renildi.

Gazetenin Gaziantep bürosuna 9 Kas›m günü polisler
taraf›ndan düzenlenen bask›nda muhabir Servet
Özdemir’in gözalt›na al›nd›¤›, Özdemir'in 14 Kas›m
günü de tutukland›¤› bildirildi. Edinilen bilgiye göre
önce Gaziantep Cezaevine oradan da Ceyhan
Cezaevine gönderilen Özdemir 3 ay sonra tahliye
edildi. Özdemir hakk›nda TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca “örgüte yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla
aç›lan dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Yerel Bas›n Yay›n Kurulufllar›na Yönelik Bask›lar

18 Ocak günü Gaziantep’te yay›nlanmaya bafllayan
haftal›k F›rat’ta Yaflam gazetesinin 1999 y›l›nda 19
say›s› hakk›nda toplatma karar› verildi. Gazetenin
Yaz›iflleri Müdürü Garip Zeytin hakk›nda gazetenin 12
say›s› ile ilgili olarak TCY’nin 312/2. maddesine
muhalefet edildi¤i iddias›yla aç›lan davalar beraatle
sonuçland›. Gazetenin Garip Zeytin’den sonra göreve
bafllayan  Yaz›iflleri Müdürü Halil fiahin hakk›nda 7
say›yla ilgili aç›lan davalar ise sürüyor.

22 A¤ustos günü F›rat’ta Yaflam gazetesine polisler
taraf›ndan düzenlenen bask›nda 4 çal›flan ve bir
misafir gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar gece geç
saatlere kadar sorguland›ktan sonra savc›l›¤a
ç›kar›lmadan serbest b›rak›ld›. 

4 Ekim günü F›rat’ta Yaflam gazetesine gelen polisler
muhabir Sinan fiahin’i tartaklad›. fiahin daha sonra
polisler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Siirt’in Baykan ilçesinde yay›nlanan Demokrat Baykan
gazetesi sahibi Erhan Palab›y›k hakk›nda gazetede
yay›nlanan bir yaz›da “emniyet güçlerine hakaret
edildi¤i” iddias›yla ‹skenderun A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde mart ay›nda aç›lan dava Bas›n Aff›
uyar›nca ertelendi.

‹zmir’in Çeflme ilçesinde yay›mlanan Yeniçeflme
gazetesinin sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü Ayd›n
Korkmaz hakk›nda 1 May›s (1997) ‹flçi Bayram›
kutlamalar›yla ilgili yaz›s› nedeniyle ‹zmir DGM
taraf›ndan TCY’nin 312. maddesi uyar›nca verilen 1
y›l 6 ay hapis cezas› Yarg›tay’da onayland›. 27
A¤ustos günü cezaevine giren Korkmaz, yaklafl›k 10
gün cezaevinde kald›ktan sonra cezas›n›n Bas›n Aff›
uyar›nca ertelenmesi üzerine tahliye edildi.

Bas›n-Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤ü,
"gazetenin yüzölçümü Bas›n Kartlar› Yönetmenli¤i
12/a maddesine uymad›¤›" gerekçesiyle ‹skenderun'da
yerel yay›m yapan Demokrat ‹skenderun gazetesi Yaz›
‹flleri Müdürü Ersen Korkmaz'›n, sar› bas›n kart›n›n
iadesini istedi. Uygulama Korkmaz’›n itiraz› üzerine
durduruldu.

Hatay’da günlük olarak yay›nlanan 3 yerel gazete
hakk›nda "siyasi partilerin aç›klamalar›na yer vererek
suç ortakl›¤› yapt›klar›" idias›yla Hatay Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haziran ay›nda soruflturma aç›ld›.
Soruflturma, HADEP, ÖDP ve EMEP'in 6 May›s günü
Deniz Gezmifl ve arkadafllar› an›s›na yapt›¤› bas›n
aç›klamas›na dayand›r›larak "Hatay", "Özyurt' ve
"Anayurt" adl› gazetelerin, "partilerin bas›n
aç›klamas›n› yay›nlayarak suça ortakl›k ettikleri" iddia
edildi.

Siirt'te haftal›k olarak yay›nlanan "Güney" adl› gazete,
"Devlet makam›n› küçük düflürücü yay›n yapt›¤›"
gerekçesiyle OHAL Kanunu uyar›nca Siirt Valisi
Osman Acar'›n emriyle 28 Nisan günü kapat›ld›. 

Radyo ve televizyonlar

fianl›urfa'da yay›n yapan Medya FM'nin 5 çal›flan›
hakk›nda "halk› din farkl›l›¤› gözeterek yay›n yoluyla
tahrik etmeye sebebiyet verdi¤i" iddias›yla aç›lan dava
çal›flanlar›n do¤rudan suçu iflledikleri yolunda yeterli
ve kesin delil elde edilmedi¤inden kas›m ay›nda
beraatle sonuçland›. Medya FM'de Ali Sa¤›r adl›
sunucunun, bir programda "halk› din farkl›l›¤›
gözeterek yay›n yoluyla tahrik etti¤i" iddias›yla aç›lan
davada ise takipsizlik karar› verildi. 

Diyarbak›r’da yay›n yapan Metro TV adl› özel
televizyon kanal›nda “tutuklu yak›nlar›n›n
aç›klamalar›na yer verildi¤i” gerekçesiyle aç›lan
davada, televizyonun Haber Müdürü Erol Koçyi¤it 6
ay hapis ve 2 milyar 700 milyon lira para cezas›na
mahkum edildi. Hapis cezas› 5 y›l süreyle ertelendi.
19 Kas›m günü sonuçlanan davada, DGM,
televizyonun da 5 gün süreyle kapat›lmas›n›
kararlaflt›rd›. Karar›n ard›ndan Metro TV’nin yay›n
yapt›¤› bina 4 Aral›k günü polisler taraf›ndan
mühürlendi.  Kanal 21 adl› özel televizyon kanal›
hakk›nda ayn› gerekçeyle aç›lan davada ise Haber
Müdürü Adnan Bilgiç’e 6 ay hapis ve 2 milyar 700
milyon lira para cezas› verildi. Bilgiç’in cezas› da 5 y›l
süreyle ertelendi. Kanal 21 televizyonuna da 7 gün
kapatma cezas› verildi. 

fianl›urfa’da yay›n yapan Radyo Karacada¤ Haber
Müdürü Vedat Bak›r’a Med-TV’de yapt›¤› bir konuflma
nedeniyle Diyarbak›r DGM taraf›ndan TMY’nin 8.
maddesi uyar›nca verilen 20 ay hapis cezas› 3
Haziran günü Yarg›tay taraf›ndan onayland›. 

‹stanbul’da yay›n yapan Özgür Radyo, Radyo Umut,
Yön FM’e 23 fiubat günü polisler taraf›ndan bask›n
düzenlendi. Radyo Umut’a yap›lan bask›nda radyo
çal›flanlar› fiehriban Vural ayn› Nazmiye Güzel,
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Nezihe Güzel ve Elif Çamyar adl› kifliler gözalt›na
al›nd›. 

Umut Radyo Genel Yay›n Yönetmeni Cengiz Orhan
TCY’nin 312/2. maddesi uyar›nca flubat ay›nda
Ankara DGM Baflsavc›l›¤›’nca tutukland›. Umut
Radyo hakk›nda, Malatya'da baflörtüsü eylemleri ile
ilgili bir programda, ‘‘Malatya'da olanlar flerefli bir
direnifl, flanl› bir k›yamd›r. Türkiyeli müslümanlara
örnek olmal›d›r’’ denildi¤i için soruflturma aç›lm›flt›. 

‹zmir'de yerel yay›n yapan Demokrat Radyo’da
çal›flan spiker Ecem Üvez ve Sorumlu Müdür Recep
Ergül hakk›nda "Cumhuriyeti afla¤›lad›klar›" iddias›yla
6 y›l hapis cezas› istemiyle aç›lan davaya ekim ay›nda
bafllad›. ‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndeki
duruflmaya yaz›l› savunma gönderen Recep Ergül
bildirinin Cumartesi Anneleri taraf›ndan da¤›t›ld›¤›n›
ve kendilerinin de bildiriyi oldu¤u gibi
yay›nlad›klar›n› kaydetti. Mahkeme, yay›n kasetinin
radyodan istenilerek inceleme yap›lmas› için
duruflmay› erteledi. 

7.2.3. Di¤er Olaylar 

Küçükçekmece ve Avc›lar’da yay›nlanan Yeni Ortam
gazetesi 9 Ocak gecesi kimli¤i belirsiz kiflilerce
kundakland›. Yeni Ortam gazetesi sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü Oya Erbafl, gazete bürosundaki eflyalar›n
kullan›lamaz hale geldi¤ini belirterek, gazete olarak
yay›n hayat›na bafllad›klar› günden bu yana tehditler
ald›klar›n› ifade etti. 

Politikada At›l›m gazetesinin ‹skenderun bürosu 5
fiubat günü polis taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda temsilci
Mikail Vayiç gözalt›na al›nd›.

Reuters Haber Ajans› muhabiri John Hemming 21
fiubat günü,  Diyarbak›r Havaalan›’nda k›sa bir süre
gözalt›nda tutuldu ve flehre girifli yasakland›. Polisin
gazeteciye, “Girifl yapamazs›n›z. Gazetecilerin OHAL
Bölgesi’ne girmesi yasak. Ankara’ya dönmek
zorundas›n›z” dedi¤i ö¤renildi. Ayn› gün, Goeteborgs
Posten gazetesi muhabirleri Arne Lapidus ve Soeren
Haakanlind de Diyarbak›r’da gözalt›na al›nd›lar ve
‹stanbul’a geri gönderildiler. 17 fiubat günü Alman
ZDF televizyonu muhabirleri Christof Hayzen ve
Mustafa Y›lmaz, ‹stanbul’da yaflayan Kürtlerle röportaj
yaparken gözalt›na al›nd›. Gazeteciler birkaç saat
sonra serbest b›rak›ld›lar.

Özgür Gelecek gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Celal
Aslando¤an 16 Mart günü gazete bürosundan,
derginin 139. say›s›yla ilgili ifadesi al›naca¤›
gerekçesiyle gözalt›na al›nd› ve ‹stanbul DGM
taraf›ndan tutukland›.

16 Mart katliam›n›n y›ldönümü nedeniyle ‹stanbul
Üniversitesi önünde düzenlenen gösteriyi izleyen
Zaman gazetesi muhabiri ‹lhan Kaya ve Cumhuriyet
gazetesi muhabiri Alper Turgut polisler taraf›ndan
dövüldü. Durumu a¤›r olan ‹lhan Kaya hastaneye
kald›r›ld›.

17 Mart günü Zonguldak’ta gözalt›na al›nan K›z›l
Bayrak gazetesi çal›flanlar› Y›ld›r›m Do¤an ve Nurbay
Irmak ayn› gün tutukland›lar. Nurbay Irmak itiraz
üzerine 17 Haziran günü tahliye edildi. Ankara
Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül günü yap›lan
katliamda a¤›r yaralanan Y›ld›r›m Do¤an ise 30 Aral›k
günü tahliye edildi. Do¤an hakk›nda TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca aç›lan dava 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Özgür Gelecek dergisinin ‹stanbul merkez ve Kartal
bürosu 18 Mart günü polisler taraf›ndan bas›ld›.
Bask›nda, Kamil Tafl, Muharrem Yi¤itsoy, Betül
K›l›çaslan, Ufuk Balc›k ve Ali Kemal Kahraman
gözalt›na al›nd›. Derginin arflivine de el konuldu. 28
Nisan günü derginin merkez bürosunu yeniden basan
polisler çal›flanlardan Hamza Balc›, Mehmet Soylu ve
Betül K›l›çaslan'› gözalt›na ald›. Gözalt›nda 4 gün
kalan gazete çal›flanlar›n›n  iflkence gördü¤ü bildirildi. 

Mart ay›nda At›l›m gazetesinin ‹stanbul Aksaray’da
bulunan merkez ve Kartal bürolar›n›n polisler
taraf›ndan bas›ld›¤›, çal›flanlar› ve misafirlerinin
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. 

Mart ay›n›n ilk haftas›nda ‹zmir’de Azadiya Welat,
Kurtulufl, K›z›lbayrak ve Halk›n Günlü¤ü dergilerinin
bürolar›, ‹stanbul’da At›l›m bürosu ile MKM ve
BEKSAV Kültür Merkezi polis taraf›ndan bas›ld›. 

4 Nisan günü ‹stanbul Zeytinburnu’nda 18 Nisan
seçimleri nedeniyle propaganda turu atan HADEP
araçlar› “zafer iflareti yap›ld›¤›” gerekçesiyle polisler
taraf›ndan durduruldu. Bu s›rada bir grup MHP’li tafl
ve sopalarla araçlarda bulunanlara sald›rd›. Bunun
üzerine olay yerinden uzaklaflan HADEP konvoyunu
polisler Yedikule bölgesinde yeniden durdurdular ve 4
kifliyi gözalt›na ald›lar. Bu arada olay› görüntülemeye
çal›flan Star gazetesi muhabirleri Selçuk Koç, Leyla
‹lhan ve Mesut Er polisler taraf›ndan dövüldü. Selçuk
Koç’un baca¤›n›n k›r›ld›¤› olayda gazetecilerin
foto¤raf makineleri de k›r›ld›. Olay›n ard›ndan yere
düflen bayrak ve flamalar› toplayan çocuklar da
polisler taraf›ndan tartakland›. 

Devrimci Çözüm dergisi Yaz›iflleri Müdürü Neriman
Tufan’›n evi 9 Nisan günü polisler taraf›ndan bas›ld›.
Neriman Tufan’› evde bulamayan polislerin, kardeflleri
Mahmut Tufan ve Levent Tufan’› gözalt›na ald›klar›
bildirildi. Bu bask›n›n ard›ndan polisleri 10 Nisan
günü eve yeniden bask›n düzenledi.

Halk›n Günlü¤ü gazetesinin ‹zmir Büro çal›flan› Erdal
Güner ve a¤abeyi Binali Güner, 29 Nisan gecesi
evlerine yap›lan bask›nda gözalt›na al›nd›.

Politikada At›l›m gazetesi Kayseri bürosunun nisan
ay›nda polis taraf›ndan bas›ld›¤› ve iki gazete
çal›flan›n›n gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. Gazetenin
‹stanbul Gazi bürosu 11 May›s günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda, gazete çal›flan› Derya
Alg›n ve Arif Köse ile bir misafir gözalt›na al›nd›.
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Gözalt›na al›nanlar›n 4 gün boyunca iflkence gördü¤ü
bildirildi.

Ankara’da Anadolu Kültür Kooperatifi yay›n organ›
“Günefl Ülkesi” dergisi Yaz›iflleri Müdürü Medet Dilek
4 May›s gecesi polisler taraf›ndan evine yap›lan
bask›nda gözalt›na al›nd›. 

At›l›m gazetesine 15 May›s günü polisler taraf›ndan
yap›lan bask›nda, bir misafir ve iki gazete çal›flan›
gözalt›na al›nd›.  

Adana’da evine yap›lan polis bask›n›nda gözalt›na
al›nan K›z›l Bayrak gazetesi çal›flan› Fatma Sesli, 24
May›s günü ç›kar›ld›¤› DGM taraf›ndan tutukland›.
Hakk›nda daha önce aç›lan bir davada 3 ay hapis ve
40 milyon lira para cezas›na mahkum oldu¤u
gerekçesiyle  tutuklanan Sesli, Kürkçüler Cezaevi’ne
konuldu.

Kesinleflen 1 y›l 1 ay 10 günlük hapis ve 3 milyar para
cezas› nedeniyle hakk›nda g›yabi tutuklama karar›
bulunan Proleter Halk›n Birli¤i gazetesi Yaz›iflleri
Müdürü 25 Haziran günü tutukland›. Yazar’›n cezas›
Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi.

Cezaevlerindeki ölüm oruçlar› nedeniyle tutuklu
yak›nlar›n›n 15 Temmuz 1996 tarihinde ‹stanbul
Ca¤alo¤lu’nda düzenledi¤i bir gösteri s›ras›nda tutuklu
yak›nlar›n› ve eylemi izleyen gazetecileri Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) binas›na girerek döven
polislerden üçünün yarg›lanmas›na 31 May›s günü
baflland›. ‹stanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada Zeki Efliyok, Zafer Dursun ve F›rat
Ar›kan adl› polislerin "görevi kötüye kullanmak"
suçundan 6 ayla 3 y›l aras›nda hapis cezas›na
mahkum edilmesi isteniyor. Tutuksuz yarg›lanan
polislerin duruflmalar›na kat›lmad›¤› dava 1999
y›l›nda sonuçlanmad›.

Partizan dergisinin ‹stanbul’daki merkezine 14
Haziran günü polisler taraf›ndan düzenlenen
bask›nda, derginin Yaz›iflleri Müdürü Nuran Baflkan
ile dergi çal›flanlar› Kemal Tohumlu ve Servet
Ç›rac›o¤lu gözalt›na al›nd›.

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in 21 Haziran
günü ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne ziyaretini
izleyen gazeteciler, Cumhurbaflkanl›¤› koruma
polisleri taraf›ndan tartakland›. Demirel’e soru sormak
isteyen gazeteciler zor kullan›larak engellenirken
Hürriyet gazetesi muhabiri Kemal Diyarbekir
tartakland› ve bas›n kart›na el konuldu. Bina d›fl›nda
da Show TV’ye ait arac›n sürücüsü Ertu¤rul K›ndem,
güvenlik önlemi alan polisler taraf›ndan dövüldü.

Politikada At›l›m gazetesinin teknik ifllerinin yap›ld›¤›
Baflat Ajans, 22 Haziran günü polisler taraf›ndan
bas›ld›. Bask›nda gazetenin eski yaz›iflleri müdürleri
Mustafa Süke ve Ali ‹hsan Topçu ile Meral Koca
gözalt›na al›nd›. 

Politikada At›l›m gazetesinin Gazi Mahallesi
da¤›t›mc›s› Ayhan Deliduman ve büro çal›flan› Derya
Alç›n, 17 Temmuz günü gözalt›na al›nd›.

21 Temmuz günü Bahçelievler’deki bir trafik kazas›yla
ilgili bilgi almak için gittikleri Bahçelievler 75. Y›l
Polis Karakolu’nda tartakland›klar›n› ve foto¤raf
makinelerinin k›r›ld›¤›n› belirten Sabah gazetesi
muhabiri Güngör Karakufl, Hürriyet gazetesi muhabiri
Osman Tan, Akflam gazetesi muhabiri Bar›fl Kara,
Türkiye gazetesi muhabiri Mustafa Kurtaran ve Star
gazetesi muhabiri fientürk Duman, Bak›rköy
Cumhuriyet Savc›l›¤›'na suç duyurusunda bulundu. 

Devrimci Çözüm dergisi hakk›nda 1997 y›l› ekim
ay›nda yay›nlanan say›s›ndaki bir yaz› nedeniyle
verilen bir ay kapatma cezas›n›n 29 Temmuz günü
Yarg›tay taraf›ndan onaylanmas› üzerine derginin
yay›n›na 2 Eylül gününden itibaren ara verildi. 

Mücadele Birli¤i dergisinin ‹kitelli irtibat bürosuna 6
A¤ustos günü düzenlenen bask›nda büro çal›flan›
Serdar Serbülent Sürücü, Beyhan Yüce ve Erdem
Özgül adl› misafir gözalt›na al›nd›. 

30 A¤ustos günü Dayan›flma gazetesinin depremle
ilgili özel say›s›n› Ümraniye’de da¤›tan Sinan fiimflek
gözalt›na al›nd›.

Emek Gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Ahmet Ergin, 15
Ekim günü saat 03.00 s›ralar›nda evine bask›n
düzenleyen polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Daha
önce verilen bir hapis cezas› nedeniyle gözalt›na
al›nd›¤› ö¤renilen Ahmet Ergin, Büyükbakkalköy Polis
Karakolu’na götürüldü. Ergin, verilen cezan›n Bas›n
Aff› kapsam›na girdi¤inin anlafl›lmas› üzerine ö¤le
saatlerinde Fatih Savc›l›¤› taraf›ndan serbest b›rak›ld›.

14 A¤ustos günü TBMM ‹dare Amiri MHP'li Ahmet
Çakar ‘‘mini etekli’’ oldu¤u gerekçesiyle Star gazetesi
muhabiri Nuray Baflaran'›n Meclis kulisinden
ç›kar›lmas›n› istedi. Tart›flmaya kat›lan MHP Uflak
Milletvekili Arma¤an Y›lmaz da gazetecileri, ‘‘Sizin
dilinizi kopartt›r›r›m’’ diye tehdit etti. 

Bir uyuflturucu kaçakç›s›na sahte belge düzenledi¤i
iddia edilen Bursa Valisi Orhan Taflanlar ile ilgili
haber yapan BRT’de görevli gazeteci Soner
Ar›kano¤lu haber kayna¤› deflifre edildi¤i için istifa
etti. BRT Ankara Haber müdürü Gürkan Zengin de
ayn› gerekçeyle görevini b›rakt›. Ar›kano¤lu’nun
haberi üzerine Taflanlar televizyon kanal›n›n sahibi
ifladam› Kamuran Çörtük arac›l›¤›yla gazetecinin
haber kayna¤›n› ö¤renmeye çal›flm›fl ve Ar›kano¤lu
haber kayna¤›n› aç›klamaya zorlanm›flt›. 

Yay›n hayat›ndan çekilen Hepileri dergisinin sahibi ve
Yaz›iflleri Müdürü Hüseyin Çevirgen, "bölücülük
propagandas›" yapt›¤› gerekçesiyle ‹stanbul DGM
taraf›ndan verilen g›yabi tutuklama karar› nedeniyle
12 Ekim günü tutukland›. Çevirgen’in 13 Ekim günü
Bas›n Aff› uyar›nca serbest b›rak›ld›¤› bildirildi.
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3 Kas›m günü At›l›m gazetesi ‹zmir Temsilcili¤i'ne
düzenlenen bask›nda gazete çal›flan› Ferhat Akçay
gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Kad›köy’de 20 Aral›k günü akflam saatlerinde
bir kafeye yap›lan bask›nda Hüseyin Tafl (E TV
muhabiri) ve Bar›fl Yarkadafl adl› gazeteciler ile Vedat
Uçar adl› ö¤renci gözalt›na al›nd›. 

Mücadele Birli¤i dergisinin sahibi Gülistan Kader, 23
Aral›k günü Ümraniye Cezaevi önünde gözalt›na
al›nd›. 

Hevi gazetesi Diyarbak›r muhabirleri Mehmet Eren ve
Aydo¤an ‹nal 15 Haziran günü Demokrasi ve Bar›fl
Partisi'nin bir gezisini izlerken polisler taraf›ndan
Diyarbak›r Mardinkap›'da gözalt›na al›nd›lar. 3 gün
süreyle gözalt›nda tutulan muhabirler Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkence gördüklerini belirttiler.

Mardin'in K›z›ltepe ilçesine, Belediye Baflkan› Cihan
Sincar ile görüflmek üzere giden Washington Post
gazetesi ve Amerika'n›n Sesi Radyosu Türkiye
Temsilcisi Amberin Zaman, 28 Haziran günü
K›z›ltepe’ye izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›. Sincar ile görüflmek için belediye  binas›na
giden, ancak Sincar'›n ilçe d›fl›nda olmas› nedeniyle
görüflme yapamayan Zaman, belediyeden ç›k-t›ktan
sonra, binece¤i ticari taksinin floförü ile birlikte, sivil
polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›klar›n› söyledi.
Gözalt›na al›nd›¤›nda cep telefonu ve not defterine el
konuldu¤unu belirten Zaman, flöyle dedi: "Gözalt›nda
bana suçlu gibi davrand›lar. Polislerin hepsi bana
PKK'li muamelesi yapt›. Amerikan Elçili¤i'nden ve
Baflbakanl›k'tan beni sormalar›n› istedim. Kabul
etmediler. Bir bayan polis taraf›ndan ayr› bir odaya
al›narak iç çamafl›rlar›m kalacak flekilde soyuldum.
Beni bu flekilde arayamazs›n›z dedi¤imde, “‹ster 10
kez, ‘ister 100 kez ayn› flekilde arar›z’ dediler."  

Polisin, gözalt›na al›nma gerekçesi olarak K›z›ltepe'ye
izinsiz geliflini gösterdi¤ini belirten Zaman,
K›z›ltepe'nin OHAL kapsam›nda olmad›¤›n›
söyledi¤inde, "Sen Diyarbak›r üzerinden geldin.
Diyarbak›r da OHAL kapsam›nda. Oradan geldi¤in
için izin alman gerekir" karfl›l›¤›n› ald›¤›n› kaydetti.

Özgür Gelecek dergisinin merkez bürosuna 11 Kas›m
günü gelen polisler büroda arama yapt›. Bask›nda
muhabirler Celal Aslando¤an, Arife Çimen ve Kamil
Tafl gözalt›na al›nd›. Ayr›ca gazetenin Ankara
bürosuna 2 Aral›k günü düzenlenen bask›nda büroda
bulunan arfliv belgeleri ve haber kasetlerine el
konuldu.

Kas›m ay›nda AG‹T liderler zirvesinden önce çok
say›da sosyalist dergi ve kültür merkezine bask›n
düzenlendi. Bask›nlarda birçok gazeteci, sanatç› ve
kültür kurumu çal›flan› gözalt›na al›nd›. ‹stanbul’da 10
Kas›m günü Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi ile
Tohum Kültür Merkezi’nin polis taraf›ndan
bas›lmas›ndan sonra bask›nlar 11 Kas›m günü de

sürdü. Ba¤›ms›z Vatan dergisinin Ca¤alo¤lu’ndaki
bürosuna saat 15.00 s›ralar›nda bask›n düzenleyen
polisler kap›y› balyozla k›rarak içeride bulunan 8
dergi çal›flan›n› gözalt›na ald›. Ayn› gün Politikada
At›l›m, Dayan›flma, Özgürleflen Yurtsever Gençlik,
Pîne, Devrimci Gençlik, Mücadele Birli¤i, K›z›lbayrak,
Hedef, Halk›n Günlü¤ü, Selam, Haksöz dergi ve
gazeteleri ile ‹dil Kültür Merkezi, Demokratik
Mücadele Platformu’nda da aramalar yap›ld›.

7.2.4. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ GAZETEC‹LER

T‹HV’nin derledi¤i bilgilere göre 1999 y›l›nda en az
18 gazeteci tutukland›. Bu gazetecilerin adlar› ve
çal›flt›klar› yay›n kurulufllar› flöyle:

Hasan Deniz Özgür Bak›fl gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Ali R›za Halis Özgür Gündem gazetesinin ‹dare
Müdürü
P›nar Atefl Kurtulufl gazetesi 
fienol Köro¤lu Kurtulufl gazetesi
Aynur Siz Kurtulufl gazetesi
Metin Bulut Azadiya Welat gazetesi
Mehmet Ali Aslan Özgür Halk dergisi
‹shak Benek Özgür Halk dergisi ‹zmir Temsilcisi
Hüseyin Çetin Özgür Halk dergisi 
Erhan Güngör Selam gazetesi
Makbule Türk Al›nterimiz gazetesi Yaz›iflleri Müdürü
Celal Aslando¤an Özgür Gelecek gazetesi Yaz›iflleri
müdürü
Y›ld›r›m Do¤an K›z›lbayrak gazetesi 
Nurbay Irmak K›z›lbayrak gazetesi
Fatma Sesli K›z›lbayrak gazetesi
Nuray Yazar Proleter Halk›n Birli¤i
Hüseyin Çevirgen Hepileri dergisi sahibi ve Yaz›iflleri
Müdürü

Bas›n Konseyi’nin yay›nlad›¤› Hapiste Bulunan
Gazeteciler Raporu’nda 1999 y›l› bafl›nda hapiste
bulunan gazeteci say›s› 12 olarak belirlendi. Bu
gazetecilerin isimleri flöyle: Asiye Güzel Zeybek,
Ayten Öztürk, Banu Güdeno¤lu, Burhan Gardafl,
Bülent Sümbül, ‹brahim Çiçek, ‹smail Beflikçi, Lütfiye
Uluk, Muharrem Karademir, Rag›p Duran, Sad›k Çelik
ve Veysel Da¤dafl.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)’nin 1999 y›l›
raporunda y›l sonunda hapiste olan gazeteci say›s› en
az 17 olarak belirlendi. Rakam›n çok yüksek oldu¤u
belirtilen raporda bunun yine de bir önceki y›lla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir geliflme say›labilece¤i
kaydedildi. 1998 y›l›n› hapiste geçiren gazeteci say›s›
CPJ’ye göre 27 idi. 

7.2.5. TOPLATILAN YAYINLAR VE CEZALAR

‹çiflleri Bakanl›¤›ndan yap›lan aç›klamaya  göre 1999
y›l›nda adli makamlarca 1627 yay›n hakk›nda
toplatma karar› verildi. Muhalif bas›n yay›n organlar›
üzerinde yo¤unlaflan toplatma kararlar›, ço¤unlukla
bölücülük propagandas› ve yasad›fl› örgüt
propagandas›n› düzenleyen maddeler  uyar›nca
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al›nd›. 1999 y›l›nda mahkumiyet karar› ile sonuçlanan
bas›n davalar›nda verilen kapatma cezalar› ise en az
863 gün oldu. 

7.2.6. RADYO TELEV‹ZYON ÜST KURULU (RTÜK)

RTÜK 1999 y›l› içinde televizyon kanallar› ve
radyolara toplam 2871 gün olmak üzere 115 kez
yay›n durdurma ve 98 kez uyar› cezas› verdi. 3984
Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›ndaki Kanunun "Toplumu fliddet, terör ve etnik
ayr›mc›l›¤a sevkeden ve toplumda nefret duygular›
oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesine" iliflkin (g)
bendinin ihlal edildi¤i gerekçesiyle toplam 1953 gün
olmak üzere 30 kez yay›n durdurma ve 13 kez uyar›
cezas›, "Kifli ya da kurulufllar› elefltiri s›n›rlar› ötesinde
küçük düflürücü, afla¤›lay›c› veya iftira niteli¤i tafl›yan
yay›n yasaklar›na" iliflkin (j) bendi gerekçesiyle toplam
125 gün olmak üzere 29 kez yay›n durdurma ve 21
kez uyar› cezas›, "Türkiye Cumhuriyetinin varl›k ve
ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne" ayk›r› yay›n yap›lamayaca¤›na iliflkin (a)
bendini ihlal gerekçesiyle toplam 90 gün olmak üzere
3 kez yay›n durdurma ve 4 kez uyar› cezas› verildi.

Güvenlik belgesi zorunlulu¤u

23 Mart günü Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kablolu Yay›n  Lisans ve ‹zin Yönetmeli¤i’nde yap›lan
de¤ifliklikle radyo-televizyon kurulufllar›n›n ortak ve
yöneticilerinin, Baflbakanl›k'tan "ulusal güvenlik
belgesi" almalar› koflulu getirildi12. Bu çerçevede
radyo ve televizyonlarda ortak, yönetim kurulu
baflkan›, genel müdür, sorumlu müdür, haber-program
veya teknik yay›ndan sorumlu yönetici olamayacak
kifliler flöyle tan›mland›: 

-Baflbakanl›k'tan "ulusal güvenlik belgesi" alamayarak
devlet güvenli¤i aç›s›ndan sak›ncal› görülenler. (M‹T
ve BTK kay›tlar› önemli olacak. Belge verilirken
objektif kriterler Baflbakanl›k taraf›ndan belirlenecek).

-‹deolojik ve anarflik eylemlere kat›lmalar›ndan dolay›
TCK'da düzenlenen devletin flahsiyetine karfl›
cürümler ile 168, 311, 312 ve 313 maddelerindeki
suçlar› iflleyenler.

-Terörle Mücadele Yasas›'n›n 7 ve 8. maddelerindeki
suçlardan hüküm giyenler.

-Trafik kazalar› ve benzeri taksirli suçlar d›fl›nda 5
y›ldan fazla hapis cezas› alanlar.

-Yay›n tehditi ile para ve menfaat temin edenler.
H›rs›zl›k, sahtecilik, doland›r›c›l›k, inanc› kötüye
kullanma, yalanc› tan›kl›k, yalan yere yemin etmek,
fuhuflu teflvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüflvet gibi suçlardan hüküm giyenler. 

-Kaçak elektrik kullanma gibi suçlar d›fl›ndaki
kaçakç›l›k suçlar›ndan hüküm giyenler.

-Devlet s›rr›n› aç›¤a vuranlar

-Resmi ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›ranlar.

-Vergi kaçakç›l›¤› yapanlar ile bu yolda giriflimde
bulunmaktan hüküm giyenler. 

RTÜK Baflkan Yard›mc›s› fievki Gö¤üsger, radyo ve
televizyon kurulufllar›n›n, "Özel olsalar da kamusal bir
hizmet verdiklerini" belirterek yönetmeli¤i flöyle
savundu: 

"Ortak ve yöneticilerin Baflbakanl›k' tan ulusal
güvenlik belgesi almalar› gerekiyor. 'Bunlar özel
flirket, bu düzenleme niye' diye sorulabilir? Hava
sahas› ile yerin 3 - 5 metreden sonras› devlete ait.
Burada devlete ait olan bir hak kullan›l›yor ve bir
kamu hizmeti yap›l›yor. Böyle bir hizmette bulunacak
kiflilerin devletin soruflturmas›ndan geçmesi son
derece do¤al. fiimdi irticai amaçlar› olan biri veya
PKK'l› bir TC vatandafl› televizyon kursa ne
diyeceksiniz? Güvenlik belgesiyle sak›ncal› kiflilerin
televizyon kurmalar›, yönetici olmalar› engellenecek."

‹HD ‹stanbul fiubesi, taraf›ndan yap›lan aç›klamada
yeni yönetmeli¤in, resmi politika yap›c›lar›n›n,
düflünceyi ifade etme hakk›na yönelik son
yapt›r›mlar›n bir örne¤ini oluflturdu¤unu belirtildi.
Aç›klamada RTÜK’ün kanal ve frekans tahsisinde,
yay›n kurulufllar›na kurucu olacak kiflilerin, muhalif
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12 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yay›n  Lisans ve ‹zin
Yönetmeli¤i
“Baflvuru ‹çin Gerekli Belgeler 
Madde 9-Lisans baflvurular›, Ek-1de örnekleri verilen formlar
kurulufllarca doldurularak afla¤›da belirtilen bilgileri içeren alt› ayr›
dosya verilmek suretiyle yap›l›r.  
a) Kurulufl ve yay›n hizmeti ile ilgili bilgileri içeren dosya,  
b) Kuruluflun mali yap›s› ve kaynaklar›na iliflkin bilgileri içeren dosya,  
c) Teknik alt yap›ya iliflkin bilgileri içeren dosya.   
d) Yay›n kurulufllar›n›n ortaklar›yla, yönetim kurulu baflkan ve
üyeleriyle sorumlu müdürleri hakk›nda Baflbakanl›ktan alacaklar›,
ulusal güvenlik aç›s›ndan sak›nca bulunmad›¤›n› gösterir bir belge
(belge verilirken uyulacak objektif esas kriterler Baflbakanl›kça
belirlenir),
e) Kablolu yay›n lisans ve izni verilecek yay›n kurulufllar›n›n,

kurucular›, ortaklar›, yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, genel müdür
ve yard›mc›lar›, denetleme kurulu baflkan ve üyeleri, sorumlu
müdürleri, yay›n denetleme kurulu elemanlar› ile unvan› ne olursa
olsun haber, program ve teknik yay›ndan sorumlu görevlilerinin;
1) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa u¤ram›fl olsalar dahi a¤›r
hapis veya 5 y›ldan fazla hapis cezalar›ndan biri veya yay›n tehdidi
ile para ve menfaat temini, h›rs›zl›k, sahtecilik, doland›r›c›l›k, inanc›
kötüye kullanma, yalan yere flahadet, yalan yere yemin etmek, iftira,
suç tasnii ve resmi mercileri i¤fal, müstehcen ve hayas›zca yay›n,
fuhfliyata teflvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüflvetten veya
istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›ndaki kaçakç›l›k suçlar›ndan biri ile
veya devlet s›rlar›n› aç›¤a vurmak veya resmi ihale ve al›m sat›mlara
fesat kar›flt›rma veya vergi kaçakç›l›¤› veya vergi kaçakç›l›¤›na
teflebbüs, ideolojik ve anarflik eylemlere kat›lma ve bu eylemleri
tahrik ve teflvik suçlar›ndan,
2) Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n Birinci Bab›ndaki, Devletin
fiahsiyetine Karfl› Cürümler ile ayn› Kanunun 168, 311, 312 ve 313
üncü maddeleri ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8
inci maddelerindeki suçlardan, hüküm giymemifl olduklar›n› gösterir
belgeler,
f) Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yard›mc›lar›,
Denetleme Kurulu Baflkan ve Üyeleri ve Sorumlu Müdürlerinde
de¤ifliklik yap›lmas›n›n gerekti¤i hallerde yerine geçecek kiflilerin bu
maddenin birinci f›kras›n›n (e) bendinde belirtilen flartlara haiz
olduklar›n› gösterir belge ile Baflbakanl›ktan alacaklar› Ulusal
Güvenlik Belgesini de¤ifliklikten önce;
Üst Kurula vermekle yükümlüdürler.” 



kesimden olmamas› için evrensel hukuk ilkelerine
ayk›r› kararlar ald›¤›na dikkat çekildi. 

Kanal 21 

RTÜK 24 Kas›m günkü toplant›s›nda 3984 Say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›ndaki Kanunu’nun 4. maddesinin; "Toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi ilkesine" iliflkin (g) bendini ihlal
etti¤i gerekçesiyle Diyarbak›r’da yay›n yapan Kanal 21
televizyonunun yay›nlar›n›n bir y›l süreyle
durdurulmas›na karar verdi. fi›van Perwer’in söyledi¤i
Kürtçe bir türküyü yay›nlad›klar› gerekçesiyle yay›n
durdurma cezas› alan Kanal 21’in yetkilileri yapt›klar›
aç›klamada Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nün
RTÜK’e sözkonusu türkünün sözleri ile ilgili yanl›fl
bilgi verdi¤ini belirttiler.

Kanal 2l' in avukatlar›n›n yapt›klar› itiraz›
de¤erlendiren Ankara 7. ‹dare Mahkemesi aral›k
ay›nda yürütmeyi durdurma karar› ald›. Ancak
yürütmeyi durdurma karar›ndan bir buçuk ay sonra
RTÜK’ün itiraz› üzerine durdurma karar› iptal edildi. 

Radyo Umut

‹stanbul ve çevresinde yay›n yapan Radyo Umut’un
yay›n› 21 fiubat günü ana haber bülteninde bir
örgütün merkez komite bildirisini yay›nlayarak 3984
say›l› Kanun’un 4. maddesinin; “toplumu fliddet, terör
ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve toplumda nefret
duygular› oluflturacak yay›nlara imkan verilmemesi
ilkesine” iliflkin (g) bendini ihlal etti¤i iddias›yla RTÜK
taraf›ndan 1 Nisan gününden itibaren 1 y›l süreyle
durduruldu. 

Özgür Radyo

RTÜK’ün 18 Mart günü yap›lan toplant›s›nda 3984
Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›ndaki Kanunu’nun 4. maddesinin; "Toplumu
fliddet, terör ve etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve
toplumda nefret duygular› oluflturacak yay›nlara
imkan verilmemesi ilkesine" iliflkin (g) bendini ihlal
etti¤i iddias›yla ‹stanbul'da yay›n yapan Özgür
Radyo'nun yay›nlar›n›n bir y›l süreyle durdurulmas›na
karar verildi. Özgür Radyo' ya verilen 1 y›ll›k yay›n
durdurma cezas›na gerekçe olarak ‹stanbul Emniyet
Müdürü Hasan Özdemir'in, PKK lideri Abdullah
Öcalan'›n yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin
ard›ndan bafllayan olaylarla ilgili aç›klamas›n›
yay›nlamas› gösterildi.

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan Özgür Radyo Genel

Yay›n Yönetmeni Filiz Aslan, 19 fiubat günü tüm
televizyonlar›n görüntüleriyle birlikte verdi¤i, günlük
gazetelerde yer alan; ‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan
Özdemir'in aç›klamalar› 3984 say›l› kanunun 4.
maddesinin (g) bendini ihlal etmezken, Özgür
Radyo'nun haber bültenlerinde verilmesinin bu
maddenin ihlali olarak de¤erlendirildi¤ini söyledi. 

Radyo Foreks

Bölgesel haber kanal› Radyo Foreks, haber
programlar›n› naklen aktard›¤› BBC Radyosu Türkçe
Servisi'nin bir yay›n› nedeniyle, RTÜK'ün ald›¤› karar
uyar›nca 30 Ekim gününden itibaren 30 gün süre
kapat›ld›. Karar RTÜK’ün 1 Kas›m’da yay›nlanan bas›n
bildirisinde flu flekilde yer ald›: 

“Üst Kurul, ‹stanbul'da yay›n yapan Radyo Foreks
hakk›nda da, 26 May›s 1999 tarihinde (saat 18.00),
BBC' nin Türkçe yay›n›ndan canl› olarak nakledilen
haber bülteninde, terör örgütüne siyasi kimlik atfeden
mahiyette bir habere yer verilmesi nedeniyle, 3984
Say›l› Yasan›n 4. maddesinin "Türkiye Cumhuriyetinin
varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤üne" iliflkin (a) bendini ihlali
nedeniyle 30 gün yay›n durdurma müeyyidesi
uygulanmas›n› öngörmüfltür. Nitekim ilgili kuruluflun,
16-17 fiubat 1999 tarihlerinde yine BBC kaynakl›
olarak yay›nlad›¤› haber bültenlerinde ERNK
temsilcisinin terör örgütü bafl›n›n yakalanmas›yla ilgili
demecini yay›nlad›¤›ndan, 3984 Say›l› Yasan›n 4.
maddesinin (a), (g), (›) bentleri ile ayn› yasan›n
yeniden iletim yasa¤›na iliflkin 26. maddesine
dayan›larak Üst Kurul taraf›ndan uyar›ld›¤›
belirlenmifltir. Bununla birlikte Radyo Foreks' in;
yeniden iletim yasa¤› konusunda yap›lan uyar›ya
ra¤men, oluflturdu¤u network a¤›ndan istifade ederek
di¤er radyolarla sözleflmeler yapmak suretiyle, terör
örgütü aç›klamalar›n› ve faaliyetlerini yay›mlamakta
›srar etmesi, Üst Kurulun 30 günlük yay›n durdurma
karar›n›n gerekçesini oluflturmufltur.”

Radyo Foreks, 1994 y›l›ndan itibaren düzenli olarak
BBC Dünya Servisi Türkçe haberlerini her gün birkaç
kuflak yay›nl›yordu. Abdullah Öcalan'›n yakalan›p
Türkiye'ye getirilmesinin ard›ndan Avrupa'da
düzenlenen fliddet eylemleri ve gösterilerle ilgili 16-17
fiubat tarihli genifl kapsaml› yay›nlar›nda, BBC, iki gün
peflpefle, PKK'n›n siyasi kolu ERNK'n›n sözcülerinden
Mizgin fien'in görüfllerine de yer verdi. 30 gün
kapatma cezas›na, 26 May›s tarihli BBC ana haber
bülteninde aktar›lan, Hollanda'daki bir Kürt
toplant›s›yla ilgili haberin yol açt›¤› bildirildi. 
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Hükümetin ve kolluk güçlerinin demokratik taleplerle
gerçeklefltirilen toplant›, gösteri ve eylemlere yönelik
kat› tutumunda 1999 y›l›nda da bir de¤ifliklik olmad›.
Özellikle OHAL ve mücavir illerde yap›lmak istenen
eylemler OHAL Valili¤i taraf›ndan önceden
yasakland›. 

2911 Say›l› “Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas›”na
muhalefet etti¤i gerekçesiyle binlerce sendika, sivil
toplum örgütü üyesi , ö¤renci yarg›land›. Valilikler,
protesto eylemlerine kat›lan kamu çal›flanlar›
hakk›nda soruflturma açt›. 

Bu dönemde derslerinin bofl geçmesini protesto etmek
üzere eylem yapan ilkö¤retim ö¤rencileri bile
yarg›land›. Örne¤in Gaziosmanpafla Cumhuriyet
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianame ile Atatürk
‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri Y.T. (14), S.K. (13), G.Ü.
(13), D.D. (12), E.‹. (12) ve G.K. (13) hakk›nda ‘
“izinsiz gösteri düzenlendikleri” iddias›yla dava aç›ld›.

‹stanbul Gazi mahallesinde 6 Ekim 1998 tarihinde
“derslerin bofl geçmesini protesto amac›yla” gösteri
yapan 6 ilkö¤retim okulu ö¤rencisi hakk›nda aç›lan
dava, 16 Aral›k günü ‹stanbul 1. Çocuk
Mahkemesi’nde bafllad›. Duruflmada ifade veren
çocuklar, ö¤retmen eksikli¤i nedeniyle derslerinin bofl
geçti¤ini, okula ö¤retmen verilmesi amac›yla
arkadafllar›yla birlikte karar vererek yürüyüfl
yapt›klar›n› söylediler. Çocuklar, yürüyüfl s›ras›nda
kendilerini engelleyen polisler taraf›ndan okula
götürdüklerini ve müdür yard›mc›lar›n›n kendilerini
seçti¤ini bildirdiler. Duruflma s›ras›nda adliye d›fl›nda
bekleyen gazetecilerin, destek amac›yla gelen
ö¤rencilerle konuflmas› polisler taraf›ndan engellendi.
Y›l içinde sonuçlanmayan dava, 2000 y›l›na ertelendi. 

a) Dünya Kad›nlar Günü 

8 Mart Dünya Kad›nlar günü kutlamalar› ‹zmir,
Kocaeli ve ‹stanbul’da olayl› geçti. Gösterileri zor
kullanarak da¤›tan polisler çok say›da kifliyi de
gözalt›na ald›. HADEP’li kad›nlar taraf›ndan ‹zmir
Kadifekale’de düzenlenmesi planlanan gösteriye
müdahale eden polis, aralar›nda HADEP ‹zmir ‹l
Baflkan› Ali Yavuz’un da bulundu¤u 241 HADEP
üyesini gözalt›na ald›. 

Kocaeli’de 6 Mart günü KESK taraf›ndan
gerçeklefltirilen “Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”
etkinli¤inde 18 kifli gözalt›na al›nd›. 7 Mart günü
gözalt›na al›nanlar›n savc›l›¤a ç›kar›lmas› s›ras›nda
Adliye önünde toplanan kitleye polis müdahale etti.
Polisler, Tüm Bel-Sen Kocaeli fiube Baflkan› Bedriye
Y›ld›zeli, E¤itim-Sen Kocaeli fiube Baflkan› Nihat
De¤er, EMEP Kocaeli ‹l Baflkan› Çetin Güzel ile ÖDP
Kocaeli ‹l Baflkan› Dursun Sevim’in de aralar›nda
bulundu¤u yaklafl›k 180 kifliyi gözalt›na ald›. 

Bal›kesir’de de 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
nedeniyle düzenlenmek istenen etkinli¤e Valilik izin
vermedi. 

5 Mart günü Zonguldak’da etkinliklere iliflkin bildiri
da¤›tan E¤itim-Sen üyeleri Aliye Uzunoval›, Yavuz
Ayd›n, Metin Özçelik, Mustafa Bac› ile ‹HD üyeleri
Necdet Özsayg› ve fiükran Sümer, SES Zonguldak
fiube Baflkan› Aliye Erdafl ve SES üyesi Nazl› Bahad›r
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar 6 Mart günü ç›kar›ld›klar› mahkeme
taraf›ndan “bildirilerde bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla tutukland›lar. 

‹stanbul’da Kad›köy ‹skele Meydan›nda bulunan ÖDP,
S‹P, EMEP ve HADEP ilçe örgütü binalar›n› abluka
alt›na alan polis, ÖDP milletvekili aday› Can
Hasano¤lu ile S‹P milletvekili aday› Aysel ‹çil’in
aralar›nda bulundu¤u 26 kifliyi gözalt›na ald›. ‹stanbul
fiirinevler’de HADEP’li kad›nlar taraf›ndan
düzenlenmek istenen etkinli¤e müdahale eden polis
ço¤u HADEP’li yaklafl›k 100 kad›n› gözalt›na ald›.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantinine afifl ast›klar›
için gözalt›na al›nan ve haklar›nda “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca dava aç›lan 3’ü tutuklu 14 ö¤rencinin
‹stanbul DGM’de yarg›lanmas›na 10 May›s günü
baflland›. Duruflmada tutuklu ö¤renciler Evin Kum,
Öznur Bulmufl ve Ebru Sungun tahliye edildi. 

Bu arada Diyarbak›r’da 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü’nde ‘Özgür kad›n, özgür yaflayand›r’
yaz›l› kokart tafl›d›klar› gerekçesiyle 71 ö¤retmen
hakk›nda Valilik taraf›ndan soruflturma bafllat›ld›. Bu
çerçevede ö¤retmenlerden 25 Haziran’da savunmalar›
al›nd›. Ö¤retmenler savunmalar›nda, 8 Mart’›n
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evrensel bir gün oldu¤unu ve kendilerini ifade
etmeleri için bütün dünya kad›nlar› taraf›ndan
bugünün bir bayram havas› fleklinde kutland›¤›n›
vurgulad›. 

E¤itim-Sen Diyarbak›r Yönetim Kurulu üyesi Medeni
Alpkaya ise “O gün bütün ifl yerlerimizde eylem
yapmam›za ra¤men sadece Fatih Lisesi’nde 27,
Anadolu Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi’nde 13 ve
Birlik Lisesi’nde de 31 kifli olmak üzere toplam 71
ö¤retmene soruflturma bafllat›ld›” dedi. Benzeri
eylemlerden dolay› bu güne kadar üyeleri hakk›nda
yüzlerce dava ve soruflturman›n aç›ld›¤›n› ancak bir
ço¤unun beraat ve takipsizlikle sonuçland›¤›n›
hat›rlatan Alpkaya, ayn› davalardan aç›lan adli
soruflturmada takipsizlik ve beraatle sonuçlanmas›na
ra¤men idarenin bask›c› tutumunu sürdürdü¤ünü
belirtti. 

b) Newroz Bayram›

Newroz Bayram›’n›n “resmilefltirilmesi” yönündeki
çal›flmalar 1999 y›l›nda geçmifl y›llara oranla önemli
bir art›fl gösterdi. ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ayr›nt›l›
olarak haz›rlanan ve özellikle OHAL Bölgesi’nde
askerler arac›l›¤›yla yürürlü¤e konulan Çal›flma
Program› ile Newroz’un “Nevruz” olarak kutlanmas›
yönünde çaba gösterildi. 

‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan “Nevruz kutlamalar›” ile
ilgili olarak haz›rlanan genelge ile 21 Mart günü tüm
otobüsler, çarfl›lar ve ma¤azalar›n “Nevruz”u
sembolize edecek flamalarla donat›lmas›, bu konuda
çok say›da kitap, broflür, afifl, kartpostal ve takvim
da¤›t›lmas› istendi. 18 Mart-21 Mart tarihleri aras›nda
“konuya vak›f bilim adamlar›” taraf›ndan konferanslar
verilmesi  istenen genelgede, “Yerel radyo ve
televizyonlarda ‘Nevruz’ konusunda kamuoyunu
ayd›nlatacak konuflmalar yay›nlanmas›, 1-21 Mart
tarihlerinde ‘Nevruz’ konusunda haz›rlanacak
makalelerin gazete ve dergilere gönderilmesi,
‘Nevruz’ dolay›s›yla yap›lacak etkinliklerde sar›,
k›rm›z› ve yeflil renklerinin kullan›lmas› ve bu
renklerin Türk renkleri oldu¤u hususunun
vurgulanmas›, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu illerine
gelmesi muhtemel parlamenter, gazeteci, TV ekibi ve
di¤er uluslararas› kurulufl yetkililerinin dönüfllerinde
maksatl› yay›nlar yapmalar›n› önlemek maksad›yla
bilgilendirilmelerinin sa¤lanmas›” öngörüldü. Bu
arada faaliyet program›nda, “Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerinde Nevruz’un huzur ve güvenli bir
ortamda kutland›¤› temalar›n› içeren haber ve
görüntüler Bas›n Bürosu taraf›ndan geçilecektir”
fleklindeki aç›klama da dikkat çekti.

Öte yandan önceki y›llarda oldu¤u gibi Newroz
öncesinde siyasi partiler, sendikalar ve demokratik
kitle örgütlerine yönelik bask›lar ve gözalt›lar, 1999
y›l›nda da sürdü. 

‹zmir Ege Üniversitesi Kampüsü’nde 18 Mart günü

yap›lan Newroz kutlamas›na polisler müdahale etti.
Gözalt›na al›nan 59 ö¤renciden Serdar Sar›tafl, Sinan
Aras ve Politik Ege gazetesi çal›flan› Cennet Serçe ile
kapat›lan Ülkede Gündem gazetesi muhabiri Nihat
Çelik 19 Mart günü tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

Diyarbak›r’da 18 Mart günü ö¤le saatlerinde özel bir
dersanenin ö¤rencileri taraf›ndan düzenlenen Newroz
gösterisinden sonra dersaneyi basan polisler
aralar›nda dersane müdürü ‹brahim O¤uz ve
ö¤retmenlerden Burhanettin Varolgünefl’in de
bulundu¤u 36 kifliyi tartaklayarak gözalt›na ald›.

‹stanbul’da Newroz öncesinde 18-19 Mart günlerinde
HADEP ‹stanbul il örgütü ve ilçe örgütleri, çok say›da
kültür merkezi ve dernek polisler taraf›ndan bas›ld›.
Bask›nlarda HADEP ‹l Örgütü’nde 7, ilçe binalar›nda
da yaklafl›k 250 kifli gözalt›na al›nd›. MKM, Azadiye
Welat gazetesi, Özgür Gelecek dergisi, Naz›m
Kültürevi, ‹dil Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merkezi,
Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi, Evrensel Kültür
Merkezi ve ‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’ne 18
Mart günü yap›lan bask›nlarda ise EMEP ‹stanbul ‹l
Baflkan› Cevriye Ayd›n Eftelio¤lu, il yöneticisi Arzu
Da¤laro¤lu, Beyo¤lu ‹lçe Baflkan› Hüseyin Zülfikar,
Evrensel gazetesi muhabiri Muzaffer Özkurt ile birlikte
çok say›da kifli gözalt›na al›nd›. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan 20
Mart günü düzenlenmesi planlanan “Ö¤renci-Üye
Kurultay› 99” toplant›s›, Newroz Bayram› gerekçe
gösterilerek Ankara Valili¤i taraf›ndan yasakland›.

Newroz öncesinde ‹stanbul Emniyet Müdürü Hasan
Özdemir’in iste¤i üzerine çevre illerden 2 bin kiflilik
polis takviyesi yap›l›rken, Ankara’ya 500 kiflilik
takviye polis gönderildi. 

Newroz kutlamalar›n› izlemek için Mardin’in
K›z›ltepe ilçesine giden Hürriyet muhabiri Nurettin
Kurt, kald›¤› otelden polis taraf›ndan al›narak
Mardin’e getirildi. Emniyet Müdürlü¤ü’nde bölgeye
neden geldi¤i yönünde ifadesi al›nan Kurt, izinsiz
K›z›ltepe’ye girdi¤i gerekçesiyle il d›fl›na ç›kar›ld›.
Newroz kutlamalar›na, birçok ilde resmi kutlamalar
d›fl›nda izin verilmedi.

‹HD’den yap›lan aç›klamaya göre, Türkiye genelinde
Newroz’da 8174 kifli gözalt›na al›nd›. ‹HD’nin
belirlemelerine göre gözalt›na al›nanlar›n illere göre
da¤›l›m› flöyle:

‹stanbul : 2459, Diyarbak›r : 4000, Ad›yaman : 130,
Malatya : 6, fianl›urfa: 200, Siirt : 29, Gaziantep: 500,
Batman : 200, Mufl : 10, Ankara : 250, Van : 100,
Bal›kesir : 30, Tokat : 10, Adana : 100, ‹zmir : 100,
Mersin : 50 

Emniyetin aç›klamas›na göre ise, gösterilerde
gözalt›na al›nanlar›n illere göre say›s› flöyle:
‹stanbul’da 1695, Diyarbak›r’da 300, fianl›urfa’da
120, Van’da 113, Gaziantep’te 61, ‹çel’de 54,
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Konya’da 47, Ankara’da 39, Tekirda¤’da 31, Adana’da
8, K›rflehir’de 6. ‹stanbul’da 133 kiflinin genel
kontrollerde, 409 kiflinin kitle örgütlerine, sendika ve
derneklere yap›lan bask›nlarda, di¤er kiflilerin de
gösterilerde gözalt›na al›nd›¤› aç›kland›. ‹stanbul’da
gözalt›na al›nanlardan 400’ünün serbest b›rak›ld›¤›
ö¤renildi. 

Newroz kutlamalar› için Adana’da bulunan biri Türk
uyruklu 10 Alman gazeteci “PKK propagandas›
yapmak amac›yla Türkiye’ye geldikleri” iddas›yla 21
Mart günü gözalt›na al›nd›. Gazeteciler, ç›kar›ld›klar›
Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n görevsizlik karar› vermesinin
ard›ndan 22 Mart günü DGM’ye ç›kar›ld›ktan sonra
s›n›rd›fl› edildi. 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, 21 Mart günü ‹stanbul genelinde
düzenlenen 24 ayr› Newroz kutlamas›nda, polisin
sald›r›s› sonucu 11 kiflinin vurularak, 195 kiflinin de
dövülerek yaraland›¤›n› aç›klad›. Newroz öncesi pek
çok yeri basarak yüzlerce kifliyi gözalt›na alan polisin,
Newroz günü de 8 ayr› kuruma bask›n düzenledi¤ini
söyleyen Keskin, Newroz’un yasal olarak kutlanmas›
için yap›lan tüm baflvurular›n Valilik taraf›ndan
yasakland›¤›n› kaydetti.

‹stanbul Tuzla’da Newroz gösterileri s›ras›nda
gözalt›na al›nan 7’si kad›n 54 kifli ç›kar›ld›klar› Tuzla
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca sevk edildikleri nöbetçi
mahkeme taraf›ndan, “2911 say›l› ‘Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Kanunu’na muhalefet” suçundan
tutukland›. 22 Nisan günü ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bir
bas›n aç›klamas› yapan HADEP Tuzla ‹lçe Baflkan›
Cemal K›l›kl›, Tuzla’da gözalt›na al›nan HADEP ve
Deri-‹fl üyesi 54 kiflinin iflkence gördü¤ünü aç›klad›.
K›l›kl›, gözalt›na al›nanlar›n Tuzla Jandarma
Karakolu’nda dövüldü¤ünü, 10 kiflinin, iflkence
gördü¤üne iliflkin Adli Tabiplikten rapor ald›¤›n›
bildirdi.

c) 1 May›s ‹flçi Bayram›

21 Nisan günü Ankara’da 1 May›s afiflleri asan EMEP
üyeleri Yakup Aslando¤an, Mehmet Bircan, Ali
Karatafl, Zeynel Kuzucu, Emre Güzelcan, Seval
‹nceo¤lu, Koray Demir ve Serdar Alt›nsoy gözalt›na
al›nd›. 24 Nisan günü de yine Ankara’da Emre Do¤an,
Devrim Kabasakal, Ömer Özcanl›, Meral Ökçün,
Murat Arman, fiirin Do¤an ve Rüstem Kahraman adl›
EMEP’liler gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n
götürüldükleri karakolda dövüldükleri bildirildi.
Yenimahalle ‹lçe Baflkan› fiirin Do¤an, olayla ilgili
olarak 4 May›s günü görevli polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. 

Halkevleri taraf›ndan ç›kar›lan 1 May›s afifllerinin
‹stanbul Beyo¤lu Asliye Hukuk Mahkemesi taraf›ndan
toplat›lmas› üzerine Türkiye çap›nda tüm halkevleri
26 Nisan günü bas›ld›. ‹zmir’de 28 Nisan günü Özgür
Gelecek dergisi, Özgür Halk dergisi, Azadiya Welat
gazetesi, Mart-Ekin Sanat Merkezi, Halk›n Günlü¤ü

gazetesi, Evrensel Kültür Merkezi, MKM, Evrensel
gazetesi ve At›l›m gazetesine bask›n düzenlendi.
MKM’ye yap›lan bask›nda Beyaz Emektar ve Ozan
Cezmi Yalç›nkaya, Özgür Halk dergisinde ‹shak
Benek gözalt›na al›nd›. 1 May›s öncesi
operasyonlarda 60 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
Gözalt›na al›nan 40 kiflinin daha sonra serbest
b›rak›ld›¤›, 20 kiflinin ise DHKP-C örgütü ad›na
faaliyetlerde bulunduklar› gerekçesiyle ‹zmir DGM’ye
sevkedildi¤i bildirildi. 

27 Nisan günü K›z›l Bayrak dergisinin özel say›s›n›
da¤›t›rken Dilflat Koyuncu, Dinçer Mendillio¤lu,
Özdal Akyaflar, Hüseyin Bozda¤ ve Cevat Aksu
gözalt›na al›nd›. ‹stanbul’un Kad›köy, Karaköy, Kartal
ve Mustafakemal semtlerinde afifl asan Sosyalist ‹ktidar
Partisi (S‹P) üyesi 7 kifli gözalt›na al›nd›. 

Bu arada 1 May›s kutlamalar› ile ilgili olarak ilginç bir
önlem de MHP’den geldi. MHP Baflkanl›k Divan›,
1998 y›l›n›n 1 May›s eylemlerindeki olaylar›n (Bkz.
T‹HV 1998 Y›l› raporu) benzerlerinin yaflanmamas›
için 1 May›s günü partinin il ve ilçe örgütlerinin
kapal› tutulmas›n› kararlaflt›r›ld›. 

1 May›s, Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de D‹SK ve KESK’in
öncülü¤ünde düzenlenen yürüyüfl ve mitinglerle
kutland›. Türk-‹fl Genel Merkezi’nin kat›lmad›¤›
mitinglere Konfederasyona ba¤l› çeflitli sendikalar
kat›ld›. 1 May›s’› salonlarda kutlamay› tercih eden
Hak-‹fl taraf›ndan Ankara’da düzenlenen toplant›ya ise
Kamu-Sen ve Memur-Sen Genel Baflkan düzeyinde
kat›ld›. 

‹stanbul’daki kutlamalar, Tertip Komitesi’ni oluflturan
D‹SK ve KESK baflkanlar› ile demokratik kitle örgütleri
temsilcilerinin Taksim Meydan›’na kadar yürüyüflüyle
bafllad›. Temsilciler, Taksim An›t›’na çelenk b›rakt›.
Buradan toplu halde Kazanc› Yokuflu’na yürüyen
grup, yokufla karanfil b›rakarak, 1 May›s 1977 y›l›nda
öldürülen 34 kiflinin an›s›na sayg› duruflunda bulundu.
fiiflli Abide-i Hürriyet Meydan›’ndaki miting için saat
11.00’de, fiiflli’de ve Piyalepafla Bulvar›’nda toplanan
gruplar alana do¤ru yürüyüfle geçti. Piyalepafla
Bulvar›’n›n çevresindeki köprü ve binalarda yüzleri
maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan
özel timler görev al›rken, bir polis helikopteri havadan
sürekli denetim yapt›. Polis, kontrol noktalar›nda tek
tek arama yapt›. Polis telsizinden alanda 20 bin
kiflinin topland›¤› anons edildi. 

Daha önceki y›llardaki 1 May›s kutlamalar›na kat›lan
MLKP, T‹KKO, T‹KB gibi yasad›fl› sol gruplar›n 99
y›l›n›n 1 May›s’›nda kendi pankartlar› yerine, yasal
parti ve dergilerin pankartlar› alt›nda kat›lmas› dikkat
çekti. Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada,
kutlamalar nedeniyle ‹stanbul genelinde 266 kiflinin
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi. Miting alan›nda sekiz bin
250’si polis, 250’si jandarma olmak üzere sekiz bin
500, ‹stanbul genelinde ise 25 bin 314 personelin
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görev ald›¤› belirtildi. ‹stanbul’da 1 May›s öncesinde
ve sonras›nda polisler taraf›ndan ablukaya al›nan
HADEP il ve ilçe örgütlerinde yüzü aflk›n kifli
gözalt›na al›nd›. 

1 May›s kutlamalar›n›n yasakland›¤› Diyarbak›r’›n
Da¤kap› semtinde toplanan sendikac›lara müdahale
eden polis SES Diyarbak›r fiube Baflkan› Hüseyin
Bayrak, Birleflik Tafl›mac›l›k Sendikas› Diyarbak›r fiube
Baflkan› Hasan Soysal, ‹HD Bölge Temsilcisi Hanifi
Ifl›k, HADEP Diyarbak›r ‹l Örgütü Yöneticisi Cemal
Koçer, Muhsin Uyan›k, Yaflar Türk, Vahdettin K›l›ç,
Abdurrahman Zorlu, Mahmut Aktan›fl, Fuat Kumrul,
Medeni Alpkaya, Hafit Balen, Gülay Bora, Ayhan
Kaplan, Mehmet Bak›r, Ayfle Avc› ve Songül Aytekin’i
gözalt›na ald›. 

Ad›yaman’da miting alan›na giden eylemciler polisler
taraf›ndan zor kullan›larak da¤›t›ld›. Olayda 20 kifli
yaraland›, 47 kifli de gözalt›na al›nd›. Olayda
kaburgalar› k›r›lan Çetin Tafl ile Mustafa Alt›n ve
Saime Alt›n adl› kifliler hastaneye kald›r›ld›. 

Adana’da ise Barbaros mahallesinde toplanan bir
grubun polisler taraf›ndan havaya atefl aç›larak
da¤›t›ld›¤›, baz› kiflilerin dövülerek gözalt›na al›nd›¤›
ö¤renildi. Gözalt›na al›nanlardan 7 kifli Siyasi fiube’de
sorguland›ktan sonra 5 May›s günü  Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimli¤i’ne ç›kar›ld›. Burada üç kifli serbest
b›rak›l›rken, Bayram Özer, Besim Öztafl, Y›lmaz
Bahad›r ve Zülküf Özdamar tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 

‹stanbul Taksim’de 1 May›s kutlamas›na giderken
gözalt›na al›nan Mehmet Mutlu, Ahmet Turan ve
Mustafa Pektafl, 5 May›s günü tutukland›. 

d) KESK Eylemleri

Eylemler

13 fiubat günü, KESK taraf›ndan “bask› ve sürgünleri
protesto etmek” amac›yla Ankara’da düzenlenen
miting olays›z geçti. Miting öncesi, eyleme destek
vermek üzere gelen ve üzerlerinde pankart
bulundurduklar› iddias›yla gözalt›na al›nan 4 ö¤renci
k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›. 

Hükümetin memur maafllar›na yapmay› planlad›¤›
düflük art›fl› protesto amac›yla KESK taraf›ndan 16
Haziran günü düzenlenen eylemler olayl› geçti.
Mersin, Diyarbak›r ve Gaziantep’te gerçeklefltirilen
gösteriler zor kullan›larak da¤›t›ld›. Mersin’de ö¤le
saatlerinde yürüyüfle geçen memurlar›n yolu polisler
taraf›ndan kesildi. Bunun üzerine göstericiler oturma
eylemine bafllad›lar. Polisler aralar›nda KESK Genel
Baflkan› Siyami Erdem’in de bulundu¤u 20 kifliyi
tartaklayarak gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar akflam
saatlerinde serbest b›rak›ld›. Gaziantep’te ayn›
saatlerde Atatürk An›t› önünde toplanan memurlar›n
yapt›¤› gösteriye müdahale eden polisler, Enerji Yap›-
Yol Sen fiube Baflkan› Turgut Dar›ca, Tüm Bel-Sen

fiube Baflkan› Hanifi Bozgan, Yarg›-Sen fiube Baflkan›
Hanifi Kocaaslan, Haber-Sen fiube Baflkan› Ömer
Y›lmaz, Maliye-Sen fiube Baflkan› fiaban Pala, KESK
fiubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehdi Resul
Do¤an ve HADEP fiahinbey ‹lçe Baflkan› R›dvan
Özer’in de aralar›nda bulundu¤u 100 kadar memuru
gözalt›na ald›. Diyarbak›r’da ise eylem için toplanan
400 kadar memur polisler taraf›ndan da¤›t›ld›. 

Hükümetin memur maafllar›na yapmay› planlad›¤›
düflük zamm› protesto amac›yla KESK’in 26 Haziran
günü Türkiye çap›nda düzenlemek istedi¤i mitinge
Diyarbak›r, fianl›urfa ve Batman’da valilikler
taraf›ndan izin verilmedi. 

KESK’in karar› do¤rultusunda tüm illerde KESK’e ba¤l›
sendikalar taraf›ndan düzenlenen, 2000 Y›l› Bütçe’sini
protesto eylemleri Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde,
mücavir illeri de kapsayacak flekilde yasakland›. 

OHAL Bölge Valili¤i’nin 08.11.1999 tarih ve 2013
say›l› yasaklama karar›, il valilikleri taraf›ndan,
illerdeki sendika flubelerine yaz›l› olarak tebli¤ edildi.
Yaz›larda, “Baz› memur sendikalar›n›n ve demokratik
kitle örgütlerinin memur maafl art›fl›n›n yetersiz
oldu¤u gerekçesiyle Ola¤anüstü Hal Bölgesi’nde
(mücavir alan dahil) de yapacaklar› her türlü toplant›,
miting ve gösteri yürüyüfllerine izin verilmeyece¤i
bildirilmifltir” denildi. 

Bu arada ‹stanbul Valili¤i KESK’in bütçeye karfl›
yapaca¤› eylemlerle ilgili olarak, kaymakaml›klara,
kaymakaml›klar da bölgelerindeki çeflitli kamu
iflyerlerinin müdürlüklere ‘uyar›’ yaz›lar› gönderdi. 

‹stanbul Valili¤i taraf›ndan kaymakaml›klara
gönderilen yaz›da, KESK’in aral›k ay›na kadar
yapaca¤› eylemler s›ralanarak, “... istihbari
çal›flmalara a¤›rl›k verilerek gerekli tüm tedbirlerin
al›nmas›, yasad›fl› eylemlere izin verilmemesi, tevessül
edenler hakk›nda gerekli adli ve Bakanl›¤›n
10.12.1997 tarih ve 8.02.0.PEG.0.12.383.28199 say›l›
mesai ve hizmetin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve buna
uymayanlar hakk›nda gerekli ifllemin yap›lmas›n›
isteyen genelgesine göre ifllemlerin yap›lmas› ve
geliflmelerden bilgi verilmesi” istendi. 

KESK taraf›ndan 2000 y›l› Bütçe Yasa tasar›s›n›
protesto etmek amac›yla 20 Kas›m günü Türkiye
çap›nda yap›lmak istenen mitinglere Diyarbak›r, Mufl,
Tunceli, Kayseri ve Mu¤la valilikleri izin vermedi.

Hükümetin memur maafllar›na yüzde 15 oran›nda
zam karar› 23 Aral›k günü Türkiye genelinde KESK
taraf›ndan yap›lan eylemlerle protesto edildi. Birçok
kentteki gösteriler olays›z geçti. Mersin’de ise
memurlar zor kullan›larak da¤›t›ld›. Mersin Devlet
Hastanesi önünde toplanan çok say›da memuru zor
kullanarak da¤›tan polisler yaklafl›k 100 kifliyi
gözalt›na ald›. Aralar›nda Seher Altun ve Necdet
Y›ld›r›m adl› ö¤retmenlerin de bulundu¤u baz›
göstericiler de polis köpekleri taraf›ndan ›s›r›ld›.
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Kayseri’de yap›lan eylemde ise Tahsin Y›lmaz ve
Melek Sima Alp adl› memurlar gözalt›na al›nd›. 

Diyarbak›r’da memur zamlar›n›n düflük olmas›n›
protesto etmek amac›yla SES taraf›ndan 15 Ocak günü
yap›lmak istenen bas›n aç›klamas›na müdahale eden
polisler, 20 sendika yöneticisi ve üyesini gözalt›na
ald›. Gözalt›na al›nanlar›n isimleri flöyle: 

Münevver Can, Muhsin Uyan›k, Süleyman Ak›n, Raife
Alk›fl, Celal Yoldafl, Ayten Tekefl, Y›ld›z Ok, Ayfle
Avc›, Hürmet Tantekin, Deniz Çetin, Lokman Üren,
Murta Yoldafl, Enerji Yap› Yol-Sen Temsilcisi Kadri
Gülmez, Haber-Sen Temsilcisi Abidin Elçi, Tüm Bel-
Sen Diyarbak›r fiube Baflkan› Baki Kazmac›, Tüm Bel-
Sen fiube Sekreteri Veysi Ayüs ve soyadlar›
ö¤renilemeyen Emine ve Mehmet adl› kifliler.

Mersin’de Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›’n›n geri
çekilmesi için 14 Temmuz günü bas›n aç›klamas›
yapan ve ard›ndan bildiri da¤›tan aralar›nda E¤itim-
Sen fiube Baflkan› Ali R›za Özer, SES fiube Baflkan›
Y›lmaz Bozkurt ve Tüm Bel-Sen fiube Baflkan›
Hüseyin Aral’›n da bulundu¤u 50 kamu çal›flan›ndan
17’si gözalt›na al›nd›ktan sonra Savc›l›¤a ç›kar›lmadan
serbest b›rak›ld›.

‹skenderun Demokrasi Platformu taraf›ndan sosyal
güvenlik yasa tasar›s›n› protesto etmek için16 A¤ustos
günü düzenlenen bas›n aç›klamas›na sald›ran polis 5
kifliyi gözalt›na ald›. 

Tüm Bel-Sen Ankara fiube Baflkan› Tekin Araç, 4
Aral›k günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, sendika
üyesi 5 kamu çal›flan›n›n, izinsiz bildiri da¤›tt›klar› ve
EGO yönetimini “terörist ve bask›c›” olarak
niteledikleri gerekçesiyle aç›¤a al›nd›¤›n› bildirdi. 

‹stanbul Kad›köy’de 24 Kas›m 1998 tarihinde
Ö¤retmenler Günü’nde izinsiz gösteri yapt›klar›
gerekçesiyle haklar›nda dava aç›lan E¤itim-Sen
‹stanbul 2 No’lu fiube Baflkan› Alaadddin Dinçer’in de
aralar›nda bulundu¤u E¤itim-Sen üyesi 6 kifli, Kad›köy
4 Asliye Ceza Mahkemesi’nde 11 Ocak günü yap›lan
ilk duruflmada beraat etti. 

Davalar

E¤itim-Sen taraf›ndan 7 Aral›k 1998 tarihinde
düzenlenen “Birlik ve Dayan›flma Gecesi”nde Kürtçe
flark› söylenmesi nedeniyle E¤itim-Sen Elaz›¤ fiube
Baflkan› Resul Al›nak ve fiube Sekreteri Mehmet
Çakan hakk›nda “Dernekler Yasas›na muhalefet
ettikleri” iddias›yla 15 Ocak günü Elaz›¤ 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde dava aç›ld›.

Ankara DGM Savc›l›¤›, E¤itim-Sen Yönetim Kurulu
taraf›ndan haz›rlanarak  “Ö¤retmenler Günü”
nedeniyle okunmas› için flubelere gönderilen bas›n
aç›klamas› metninde “bölücülük propagandas›
yap›ld›¤›” iddias›yla bafllat›lan soruflturmada
takipsizlik karar› verdi.

Bozma karar› üzerine may›s ay› içinde yeniden
mahkeme önüne ç›kan E¤itim-Sen yöneticileri bu kez
Yarg›tay karar›na uygun olarak beraat ettiler. 

E¤itim-Sen Sivas fiube Baflkan› Filiz Y›ld›r›m’›n,
Susurluk olay›n›n y›ldönümü nedeniyle 3 Kas›m 1998
tarihinde, KESK Sivas fiubeler Platformu ad›na flube
binas›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›na aç›lan davada
nisan ay› sonunda beraat karar› verildi. 

13 Nisan 1996 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenen
“Bar›fl ve Demokrasi Mitingi”nde yapt›¤› konuflmada
dönemin Adalet Bakan› Mehmet A¤ar hakk›nda “Eli
kanl› katilleri Adalet Bakan› yap›yorlar” dedi¤i için
‹stanbul DGM taraf›ndan 7 Ekim 1997 tarihinde 1 y›l
hapis cezas›na mahkum edilen E¤itim-Sen eski
yöneticisi ö¤retmen ‹lknur Birol, ‹nfaz Yasas› uyar›nca
cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayarak
19 Nisan günü tahliye edildi. ‹lknur Birol, 24 Kas›m
1998 tarihinde cezaevine girmiflti. 

Enerji Yap›-Yol Sen Mufl Temsilcisi Zülküf Y›ld›r›m,
SES Mufl fiube Baflkan› Sedat Ataman, Tüm Yarg›-Sen
Mufl fiube Baflkan› Necmettin Arslan, Haber-Sen Mufl
fiube Baflkan› Veysel Nahir ve E¤itim-Sen Mufl fiube
Baflkan› Mehmet ‹pek hakk›nda 14 Mart 1998
tarihinde yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet ettikleri”
gerekçesiyle aç›lan dava, ocak ay› içinde sonuçland›.
Mufl Asliye Ceza Mahkemesi san›klara birer y›l üçer
ay hapis ve birer milyon 900 biner lira para cezas›
verdi. Ceza daha sonra ertelendi. 

fiubat ay› bafl›nda Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi,
KESK’e ba¤l› sendikalar›n baflkanlar› hakk›nda
Yarg›tay’›n karar›na uyarak beraat karar› verdi. 17
Ekim 1995 günü Kamu Çal›flanlar› Sendikalar›
Konfederasyonlaflma Kurulu karar›na ba¤l› olarak
yap›lan yürüyüflle 2911 Say›l› Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflleri Yasas›’n› ihlal etmekten 18 aya mahkum
olan flube baflkanlar› Yarg›tay’a açt›klar› temyiz
davas›n› kazanm›fllard›. Yarg›tay 8. Ceza Dairesi,
yap›lan yürüyüflte, “sendikal haklar›n› kullanmaya
yönelik demokratik tepkiden öteye suç oluflturan bir
davran›fl söz konusu olmad›¤›” gerekçesiyle karar›
bozmufltu. Yerel mahkeme de daha sonra Yarg›tay’›n
bu karar›na uydu. 

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü 6 Mart 1998 tarihinde
“Kamu Çal›flanlar› Sendika Yasa”s›n› protesto
amac›yla Bo¤aziçi Köprüsü’nde dört saatlik ifl
yavafllatma eylemi yapan 81 gifle memuru hakk›nda
tazminat davas› açt›.

KESK’e ba¤l› 4 sendikan›n Antalya flube baflkanlar›
yapt›klar› bas›n aç›klamas› s›ras›nda “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Kanunu”na ayk›r› hareket ettikleri
iddias›yla  yarg›land›klar› davada 19 May›s günü
beraat etti. E¤itim-Sen fiube Baflkan› Kadir Zeybek,
Tar›m G›da-Sen fiube Baflkan› Harun Sar›kaya, Haber-
Sen fiube Baflkan› Türker Özdemir, Enerji-Yap› Yol
Sen fiube Baflkan› Ali Kelefl hakk›nda, Antalya 2.
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Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, flube
baflkanlar› 6 fiubat günü Zorunlu Tasarruf Fonu ve
OHAL bölgesindeki üyelerine yönelik uygulamalar›
protesto ettikleri bas›n aç›klamas› nedeni ile
yarg›lan›yordu.

fianl›urfa’da Tar›m G›da-Sen fiube Baflkan› Süleyman
Sili, SES fiube Baflkan› Kadri Gönüllü, E¤itim-Sen fiube
Sekreteri fieyhmus Çak›rtafl ve Enerji Yap› Yol-Sen
fiube Baflkan› Mehmet Atefl hakk›nda, tutuklu
bulunduklar› dönemde aç›lan imza kampanyas›n›
organize ettikleri iddias›yla aç›lan dava 7 Haziran
günü beraatle sonuçland›. Süleyman Sili, Kadri
Gönüllü ve fieyhmus Çak›rtafl, 8 Aral›k 1998 tarihinde
fianl›urfa’da E¤itim-Sen binas›nda, HADEP’e yönelik
bask›lar› protesto etmek amac›yla yap›lan 2 günlük
açl›k grevi s›ras›nda gözalt›na al›narak
tutuklanm›fllard›. 4 Mart günü tahliye edilen
sendikac›lar›n tutuklu olduklar› dönemde KESK
“sendikac›lara verilen cezalar›n kald›r›lmas› ve
zorunlu tasarruf ve teflvik nemalar›n›n geri ödenmesi”
amac›yla imza kampanyas› bafllatm›flt›. 

11 Haziran 1998 tarihinde, aralar›nda E¤itim-Sen
Lüleburgaz fiube Baflkan› Cahit Aras, Tüm-Bel-Sen
Lüleburgaz fiube Sekreteri Kevser Özkan’›n da
bulundu¤u, toplam 45 kifli hakk›nda “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na muhalefet ettikleri”
iddias›yla aç›lan dava. 1 Haziran günü beraatle
sonuçland›. 

Diyarbak›r Valili¤i, haziran ay› bafl›nda KESK’in 13
fiubat günü Ankara’da izinli olarak düzenledi¤i
“Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitingi”ne kat›lan
SES Diyarbak›r fiube üyesi 60 kamu emekçisine 1/15
oran›nda maafl kesme cezas› verdi. 

Temel e¤itimin paras›z olmas› istemiyle 6 Haziran
1997 tarihinde Eskiflehir Milli E¤itim Müdürlü¤ü
önünde bas›n aç›klamas› yapt›klar› için yarg›lanan
sendikac› ve parti yöneticileri, 9 Haziran günü yap›lan
duruflmada beraat etti. Eskiflehir 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, E¤itim-Sen eski fiube
Baflkan› fiükür Öztürk, SES eski fiube Baflkan› Mevlüt
F›nd›k, Tüm Maliye-Sen eski fiube Baflkan› Kenan Ög,
fieker-‹fl eski fiube Baflkan› Metin Tezerer, EMEP ‹l eski
Baflkan› Ahmet Y›ld›z ve HADEP ‹l Baflkan› Hamza
Abay yarg›lan›yordu. ‹lk yarg›lamada “Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Yasas›’na ayk›r› davran›ld›¤›”
gerekçesiyle verilen 15’er ay hapis cezas› Yarg›tay
taraf›ndan bozulmufltu. 

KESK Genel Baflkan› Siyami Erdem ve yönetim
kurulunun 6 üyesi hakk›nda, “izinsiz gösteri
düzenledikleri” iddias›yla aç›lan dava, 23 Aral›k günü
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada beraatla sonuçland›. KESK yöneticileri,
Kamu Çal›flanlar› Hakk›ndaki Yasa tasar›s›n›n
Meclis’te görüflüldü¤ü s›rada Ankara’da düzenlenen
gösteri nedeniyle yarg›lan›yordu.

e) Di¤er Eylem ve Davalar

“Kalemli Çete Davas›”

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, “Meclis’te üniversite
harçlar›na karfl› pankart açt›klar› ve yasad›fl› örgüt
üyesi olduklar›” iddias›yla yarg›lanan gençlere verilen
cezalar ile 3 kifli hakk›ndaki beraat karar›n› 22 Aral›k
günü onad›. 

Ankara DGM’de 9 Kas›m 1998 tarihinde sonuçlanan
davada, Ahmet Aflk›n Do¤an, Bülent Karakafl, Özgür
Tüfekçi, Metin Murat Kalyoncugil ve Ulafl Do¤u
Atl›’ya 8 y›l 10’ar gün hapis ve 917 milyon 666’flar
bin lira para cezas› verilmiflti. Elif Kahyao¤lu, Deniz
Kartal ve Mahmut Y›lmaz ise 2 y›l 6’flar ay hapis, 916
milyon 666’flar bin lira para cezas›na mahkum
edilmiflti. Nurdan Bayflahan’› 10 ay hapis ve 458
milyon lira para cezas›na mahkum eden DGM,
Mustafa Coflar, Menderes Tutufl ve ‹lker Durmufl’un
ise delil yetersizli¤inden beraatlar›na karar vermiflti. 

29 fiubat 1996 tarihinde üniversitelerde “ö¤renim
harc›” ad› alt›nda para toplanmas›n› protesto eden
ö¤renciler Meclis’te pankart açarak gösteri yapm›flt›.
Ö¤renciler hakk›nda “Meclis’te üniversite harçlar›na
karfl› pankart açt›klar› ve yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” iddias› ile Ankara DGM’de aç›lan dava 6
Aral›k 1996 tarihinde sonuçlanm›fl ve ö¤renciler
toplam 96 y›l a¤›r hapis cezalar›na mahkum olmufltu.
Ö¤renciler hakk›nda verilen cezalar›n 18 Mart 1998
tarihinde Yarg›tay taraf›ndan bozulmas› üzerine dava,
Ankara DGM’de yeniden görülmeye bafllanm›flt›.
Karar›n Yarg›tay taraf›ndan onanmas›yla birlikte
ö¤rencilerin, daha önce yatt›klar› süre yetersiz oldu¤u
için tekrar cezaevine girmesi gündeme geldi. Karar›n
aç›klanmas›ndan sonra bir grup ö¤renci 22 Aral›k
günü Yüksel Caddesi’nde bas›n aç›klamas› yapt›. 

Yarg›tay, 30 Aral›k günü de Ankara DGM taraf›ndan
‹brahim Güllü ve Murat Aky›ld›z adl› ö¤rencilere
verilen hapis cezalar›n› onad›. Aky›ld›z ve Güllü,
“Meclis’te pankart açt›klar› ve yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” iddias›yla Ankara DGM’nin hapis cezas›
verdi¤i 8 ö¤rencinin Yarg›tay’da 17 Aral›k 1997
tarihinde yap›lan temyiz duruflmas› s›ras›nda yap›lan
gösteri nedeniyle yarg›lanm›fllard›. 14 Nisan 1999
tarihinde sonuçlanan davada, ‹brahim Güllü 10 y›l 10
ay, Murat Aky›ld›z ise 2 y›l 6 ay hapis cezas›na
mahkum edilmiflti.

Bu arada Meclis’te pankart açan ö¤rencilere destek
amac›yla 18 Mart 1998 tarihinde yap›lmak istenen
ancak polis taraf›ndan engellenen protesto gösterisi
öncesinde gözalt›na al›nan 44 ö¤rencinin yarg›land›¤›
davaya y›l içinde Ankara 13. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Dava, 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Clinton’› Protesto Gösterileri

ABD Baflkan› Bill Clinton’›n Türkiye ziyaretini protesto
amac›yla 15 Kas›m günü Ankara’da düzenlenen
gösteriyi polisler zor kullanarak engelledi. Aralar›nda

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 2001 Toplant› ve Gösteri Özgürlü¤ü

230 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



‹HD, ÖDP, EMEP, S‹P, 68’liler Vakf›, KESK’e ba¤l›
sendikalar›n da bulundu¤u çok say›da örgütün kat›l›m›
ile düzenlenen gösteri için K›z›lay Güvenpark’ta
toplanan yaklafl›k 200 kiflilik grup, panzerlerle önlem
alan polisler taraf›ndan dövülerek da¤›t›ld›. Polisler
aralar›nda ‹HD Ankara fiube Baflkan› Lütfü
Demirkap›’n›n da bulundu¤u 116 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar, bindirildikleri polis otobüsünde
de dövüldü.

Gözalt›na al›nan 116 kifliden 113’ü kifli hakk›nda
dava aç›ld›. Gözalt›na al›nanlar 16 Kas›m günü sabah
saatlerinde önce adli t›bba daha sonra Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na sevkedildi. Savc›l›¤›n ayn›
gün san›klar hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri”
gerekçesiyle iddianameyi haz›rlamas›n›n ard›ndan
yarg›lama bafllad›. Ankara 24. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde akflam saatlerine kadar süren
yarg›lamada san›klar tutuksuz yarg›lanmak üzere
serbest b›rak›ld›. 

10 Aral›k günü yap›lan ikinci duruflmada dava
beraatla sonuçland›. Ankara 24. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada tan›k olarak
dinlenen Mustafa Ciro¤lu ve Mustafa Do¤an adl›
polisler göstericilere da¤›lmalar› konusunda bir
uyar›n›n yap›ld›¤›n› duymad›klar›n› söylediler.
Mahkeme, savunmalar›n ard›ndan tüm san›klar›n
beraat›na karar verildi¤ini aç›klad›. 

Bursa’da kitle örgütlerinin 15 Kas›m günü yapmay›
planlad›¤› bas›n aç›klamas›, Valilik taraf›ndan deprem
gerekçe gösterilerek yasakland›. Ayn› gün Adana’n›n
Ceyhan ilçesinde EMEP taraf›ndan haz›rlanan
“IMF’nin ve NATO’nun patronu Clinton defol” yaz›l›
afiflleri asan Hüseyin Muhacir ve Halil Ya¤c› gözalt›na
al›nd›. Bu arada, Eskiflehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi,
EMEP afiflleri hakk›nda yasaklama karar› verdi. Karar
nedeniyle ‹zmir ve Adana’da EMEP örgütlerine giden
polisler afifllere el koydu. EMEP Elaz›¤ ‹l Binas›, ABD
Baflkan› Bill Clinton’un Türkiye’ye gelmesini protesto
amac›yla haz›rlanan afifller bulundu¤u gerekçesiyle 16
Kas›m günü polisler taraf›ndan bas›ld›. 

18 Kas›m günü ö¤le saatlerinde ‹stanbul’da
düzenlenen üç ayr› gösteriye zor kullanarak müdahale
eden polisler toplam 85 kifliyi gözalt›na ald›. Beyo¤lu
‹stiklal Caddesi’nde gösteri düzenleyen bir grup S‹P
üyesine sert bir biçimde müdahale eden polisler çok
say›da kifliyi döverek gözalt›na ald›. Ayn› saatlerde
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda toplanan 100 kadar ÖDP
üyesinin gösterisi de engellendi. ÖDP Parti Meclisi
üyeleri Recep Y›lbafl›, Filiz Koçali, Meriç Eyüpo¤lu ve
Hasan San’›n da bulundu¤u çok say›da kifli gözalt›na
al›nd›. Befliktafl Barbaros Bulvar›’nda toplanan 30
kadar ö¤renciden de 20’si tartaklanarak gözalt›na
al›nd›.

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü etkinlikleri çerçevesinde, 5
Eylül 1996 tarihinde, Adana Mimar Sinan Aç›k Hava
Tiyatrosu’nda gerçeklefltirilen “Bar›fl ve Kardefllik” adl›

flenli¤i organize eden tertip komitesine hapis cezas›
verildi. 16 fiubat tarihinde Adana DGM’de görülen
duruflmada, E¤itim-Sen eski Adana fiube Baflkan›
Gülabi Köseo¤lu, E¤itim-Sen eski Adana fiube
Sekreteri Hasan  Çakmak, EMEP kurucular›ndan
Mehmet Da¤do¤an, HADEP yöneticilerinden Arif
Atalay, Mustafa Karabulut ve ÖDP yöneticilerinden
Hasan Sönmez ile Petrol-‹fl Sendikas›’ndan ‹brahim
Yakut’a, 1’er y›l hapis ve toplam 4 milyar 200 milyon
lira para cezas› verildi. 

“1. Alternatif E¤itim fiuras›”nda al›nan kararlar› Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na iletmek üzere 17 May›s 1996
tarihinde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen demokratik
kitle örgütü üyesi ve ö¤renci 130 kifli hakk›nda aç›lan
dava 5 Kas›m günü sonuçland›. Ankara 10. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, 53 kifli 1 y›l
6 ay hapis ve birer milyon lire para cezas›na mahkum
oldu. Ceza alanlar›n isimleri flunlar: 

Naciye Erkol (‹HD Ankara fiube eski Baflkan›), Müjdat
Albak, Sultan Çoban, Evren Onur, Mahir Tümkaya,
Ayhan Yamal›, Musa Ulusoylu, Star Keser, Hac›
Çoban (Tüm Yarg›-Sen eski Genel Baflkan›), Okan
Çelik, ‹smail Erkan, Asiye Tuna Ar›güç, Mehmet
Karaaslan, Abidin Dilek, Tekin Do¤an, Songül
Akkaya, Hasan Erflahin, Y›lmaz Korkmaz, Evrim
Dündar, Nurten Güler, Tar›k Özbek, Macit fiahinbafl,
Mehmet Çetin, Kubilay Bozkurt, Cemal Arat, Emre
Gürkan, Hasan Polat, ‹sa Atabay, Eylem Tafldemir,
Eylem Aksu, Ziya fiahinbafl, Cüneyt Sezer, ‹lke Ifl›k,
Nesrin Ökçe, Cengiz Coflkun, Devrim Çoban, Dersim
Devrim Yefliltepe, Mustafa Aygün, Hikmet Erbilgin,
Aslan K›l›ç, Sevil Arac›, Ersan Ersoy, Servet Davut,
Hanife fiahin, Ahmet Açan, Filiz Çelebi, Aynur
Gülmez, Songül Dilek, Burç Özdenmez, Tülay Albak,
Haldun Aç›ksözlü, Ali Naki Gündo¤du, Mustafa
Hayta. 

Davada Eylem Taflg›n, Çi¤demal Y›ld›r›m, Halil Y›ld›z,
Dönsel Umac›, Cengiz Gümüfl, Elif Bali ve Sevda
U¤urlu adl› kiflilere verilen 1 y›l hapis cezas› ise 18
yafl›ndan küçük olmalar› nedeniyle para cezas›na
çevrildi. 

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nedeniyle Türkiye’de
yap›lmas› planlanan etkinlikler, 18 A¤ustos depremi
nedeniyle iptal edildi. 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü
nedeniyle EMEP ‹stanbul ‹l Örgütü taraf›ndan
düzenlenen bas›n aç›klamas›na polis müdahale etti.
EMEP ‹stanbul ‹l Baflkan› Cevriye Ayd›n, il yöneticisi
Seyit Aslan ve Befliktafl ‹lçe Yöneticisi Düzgün Buluç,
bas›n aç›klamas› sonras›nda gözalt›na al›nd›. 

YÖK’ün kurulufl y›ldönümü olan 6 Kas›m’da çeflitli
üniversitelerde protesto eylemleri düzenlendi. 5 Kas›m
günü ‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda ve ‹stanbul
Üniversitesi merkez kampüsünde toplanan ö¤rencilere
sald›ran polis 20 ö¤renciyi gözalt›na ald›. Beyaz›t
Meydan›’nda ö¤le saatlerinde toplanan ‹slamc›
ö¤rencilere de müdahale eden polisler 6 ö¤renciyi
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gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nan toplam 147 kifliden
85’i ayn› gün savc›l›k taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
Ö¤renci Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i, E¤itim-Sen
‹stanbul flubeleri, Araflt›rma Görevlileri Derne¤i ve
çeflitli ö¤renci örgütlerinin 6 Kas›m günü fiiflli Abide-i
Hürriyet Meydan›’nda yapmak istedi¤i miting de
‹stanbul Valili¤i taraf›ndan yasakland›. Ö¤rencilerin
gözalt›na al›nmas› ve mitingin yasaklanmas› nedeniyle
yaklafl›k 100 kiflilik bir grubun 6 Kas›m günü ‹stanbul
Beyo¤lu’nda devam eden TÜYAP Kitap Fuar› önünde
yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas›na polisler müdahale
etti. Polisler, çok say›da ö¤renciyi ve E¤itim-Sen 2
Nolu fiube Baflkan› Alaattin Dinçer’i döverek
gözalt›na ald›. Kitap fuar› önünde bekleyenlerin, polisi
alk›fllayarak protesto etmesi üzerine, polis söz konusu
kiflilere de müdahale etti ve baz›lar›n› gözalt›na ald›.
Polis arabalar›na bindirilen göstericilerin üzerine biber
gaz› s›k›ld›¤› ve dövüldü¤ü bildirildi. Gözalt›na
al›nanlar, 7 Kas›m günü serbest b›rak›ld›.  

Diyarbak›r Demokrasi Platformu ile çeflitli siyasi
partilerin, 10 Aral›k Dünya ‹nsan Haklar› günü
nedeniyle Diyarbak›r’da yapmay› planlad›¤› bas›n
aç›klamas› polisler taraf›ndan engellendi, çok say›da
kifli gözalt›na al›nd›. Polisler, Da¤kap› Meydan›’nda
yap›lacak bas›n aç›klamas› için ö¤le saatlerinde Yol-‹fl

Sendikas› 1 Nolu fiubesi’de toplanan platform üyesi
sendika yöneticilerinin binadan ç›kmas›n› engelledi.
Polisler, çevrede bulunanlar› da uzaklaflt›rd›. Da¤kap›
Meydan›’na yürümek isteyenleri barikat kurarak
durduran polisler, sokak aralar›ndan meydana
ulaflmak isteyenleri engelledi; meydana ulaflmay›
baflaran yaklafl›k 200 kifli de tartaklanarak da¤›t›ld›. Bu
arada Yol-‹fl Sendikas› 1 No’lu fiube önünde toplanan
kalabal›k bir grup da meydana do¤ru yürüyüfle geçti.
Grup, meydan giriflindeki polis barikat› önünde
oturma eylemi yaparken, görüntü alan gazetecilerden
Roja Teze dergisi muhabiri Mehmet Eren polisler
taraf›ndan tartakland›, Evrensel muhabiri Cahit
Ercan’›n filmlerine el konuldu. Polisler, oturma
eyleminden sonra Ofis semtine do¤ru yeniden
yürüyüfle geçen kitleyi iki gruba ay›rd›lar. Gruplardan
birinin yürüyüflü s›ras›nda HADEP ‹l Baflkan› Ali Ürküt
ve baz› kifliler polis taraf›ndan tartakland›. Her iki
grup daha sonra HADEP ‹l Binas› önünde biraraya
geldi. Burada yap›lan bas›n aç›klamas›ndan sonra
grup da¤›ld›. 

Hükümetin nükleer santral kurulmas› yolundaki
karar›n› protesto etmek amac›yla 11 Aral›k günü
‹stanbul Beyo¤lu’nda gösteri yapan çevrecilere
müdahale eden polisler, 24 kifliyi gözalt›na ald›. 
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Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecinde demokratikleflme
yönünde ad›mlar atmas› beklenen Türkiye’de 1999
y›l›nda örgütlenmenin önüne konulan engellerde
azalma olmad›. Bu dönemde özellikle PKK Lideri
Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan
baflta HADEP olmak üzere muhalif siyasi partiler
üzerindeki bask›lar en üst düzeye ç›kt›, sendikalar ve
sivil toplum örgütleri üzerindeki bask›lar da
yo¤unlaflt›.

a) Siyasi Partiler

Muhalif siyasi partiler üzerindeki bask›lar›n artt›¤› y›l
içinde, Demokratik Kitle Partisi (DKP), 26 fiubat günü
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan “parti program›nda
devletin bölünmez bütünlü¤ü aleyhinde hükümlere
yer verildi¤i” iddias›yla kapat›ld›. Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› 29 Ocak günü Anayasa Mahkemesi’ne
HADEP’in kapat›lmas› istemi ile baflvurdu.
Baflsavc›l›k, 7 May›s günü de FP’nin kapat›lmas›
istemi ile dava açt›. 

18 Nisan seçimleri de siyasi partilerin üzerindeki
bask›lar›n artmas›nda rol oynayan bir di¤er etken
oldu. Kolluk güçleri özellikle Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nde, HADEP’e oy verilmemesi yönünde
seçmenleri tehdit etti, çok say›da HADEP yöneticisi ve
üyesi gözalt›na al›nd›, iflkence gördü. 

Demokratik Kitle Partisi (DKP)

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n DKP’nin
kapat›lmas› istemi ile Anayasa Mahkemesi’nde açt›¤›
dava, 26 fiubat günü sonuçland›. Anayasa
Mahkemesi, “parti program›nda devletin bölünmez
bütünlü¤ü aleyhinde hükümlere yer verildi¤i”
iddias›yla DKP’nin kapat›lmas›na karar verdi.

Mahkeme, DKP’nin program›nda Siyasi Partiler
Yasas›’n›n 78. maddesinin ‘devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤ü aleyhine faaliyette
bulunma yasa¤›’ getiren (a) ve ‘partilerin bölge, ›rk
esas›na dayanamayacaklar›’ esas›n› öngören (b)
f›kras›na ayk›r› hükümler bulundu¤u sonucuna ulaflt›.
Karar befle karfl› alt› üyenin oyuyla al›nd›. Anayasa
Mahkemesi, DKP Genel Baflkan› fierafettin Elçi’nin
konuflmalar›n› kapatma gerekçeleri aras›nda saymad›.
Bu nedenle Elçi’ye siyasi yasak getirilmedi.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan 18
Haziran 1997 tarihinde DKP’nin kapat›lmas› istemi ile
haz›rlanan iddianamede, partiye yönelik flu iddialara
yer verilmiflti:

“Anayasa’n›n, Türkiye’nin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlü¤üne dair hükümlerini de¤ifltirme
amac›n› gütmek.

Cumhuriyet’in dayana¤›, devletin tekli¤i ilkesini
de¤ifltirme amac›n› gütmek.

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli kültür, ›rk,
veya dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu
ileri sürmek.

Türk dilinden veya kültüründen baflka dil ve kültürleri
korumak, gelifltirmek veya yaymak yoluyla Türkiye
Cumhuriyeti ülkesi üzerinde az›nl›klar yaratarak millet
bütünlü¤ünün bozulmas› amac›n› gütmek.”

fierafettin Elçi, kapatma karar›n›n ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada, “Kürtlerin, Türkiye’deki varl›¤› tarihi ve
sosyolojik bir olgudur. Yasal düzenlemelerle,
yasaklarla bu olgu ortadan kald›r›lamaz. A‹HM’e en
k›sa sürede baflvuraca¤›z. Bunun için Anayasa
Mahkemesi’nin kapat›lma karar› ile ilgili gerekçeli
karar›n› bekliyoruz. Hakk›m›z› Avrupa’da arayaca¤›z.”
dedi.

DKP avukat› Hac› Ali Özhan, 10 Eylül günü kapatma
karar› ile ilgili olarak A‹HM’e baflvurduklar›n› bildirdi.
DKP’nin baflvurusunda, Anayasa Mahkemesi’nin
atama ile oluflturuldu¤u, atamay› yapan
Cumhurbaflkan›’n›n siyasi partiler taraf›ndan seçildi¤i,
bu nedenle siyasi bir hüvviyete sahip oldu¤u ifade
edilerek, mahkemenin ald›¤› parti kapatma
kararlar›n›n siyasi bir içeri¤e sahip oldu¤u belirtildi.
Anayasa Mahkemesi’nin yap›s›n›n ve atama usulünün
bütününe itiraz edilen baflvuruda, kapatmaya karar
veren mahkeme heyetinin atama nedeniyle adil,
ba¤›ms›z ve tarafs›z davranamayaca¤› ve bu heyetin
devlet mercilerine ba¤l› oldu¤unun alt› çizildi. Dava
baflvurusunda, partinin kapat›lmas›n›n hukuksuz ve
haks›z oldu¤unun savunuldu. Türkiye’de örgütlenme
özgürlü¤ünün ihlal edildi¤i belirtilen baflvuruda,
A‹HS’ye ayk›r› olan bu ihlalden dolay›, Türkiye’nin
Anayasa, Siyasi Partiler Yasas› ve di¤er yasalarda
gerekli düzenlemeleri yapmamas› halinde, Avrupa
Konseyi üyeli¤inin de ask›ya al›nmas› talep edildi. 
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A‹HM, yap›lan baflvuru ile ilgili olarak kas›m ay›
sonlar›nda “kabul edilebilirlik” karar› ald›. 

Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP)

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n Suriye’den ç›k›fl›,
‹talya’ya gitmesi ve ard›ndan Türkiye’ye getirilmesi
sürecinde HADEP yönetici ve üyelerine yönelik
varolan bask› uygulamalar› daha da art›. Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› 29 Ocak günü Anayasa
Mahkemesi’ne HADEP’in kapat›lmas› ve 18 Nisan
seçimlerine kat›lmamas› için baflvuruda bulundu. PKK
lideri Abdullah Öcalan’›n 1998 y›l›nda ‹talya’ya
gitmesinin ard›ndan siyasi s›¤›nma statüsü tan›nmas›
için Türkiye’de yap›lan eylemler ve açl›k grevleri
nedeniyle gözalt›na al›nan ya da tutuklanan birçok
HADEP örgüt yöneticisi hakk›nda dava aç›ld›.
Davalar, 1998 y›l› sonu ve 1999 y›l› bafllar›nda ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan 1998 y›l›nda haz›rlanan
“Öcalan’›n ‹talya’da Ele Geçirilmesi Sonucu Al›nacak
Tedbirlere Ait ‹çiflleri Bakanl›¤› Faaliyet Program›”
(Bkz. T‹HV 1998 Y›l› Raporu) çerçevesinde aç›ld›.
Binlerce HADEP’li gözalt›na al›nd›, iflkence gördü. 

Kapatma Davas›

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, HADEP’in
kapat›lmas› istemiyle 29 Ocak günü Anayasa
Mahkemesi’ne dava açt›. Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›s› Vural Savafl taraf›ndan haz›rlanan
iddianamede, HADEP’in Anayasa’n›n 68. maddesinde
belirtilen “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü”ne ayk›r› eylemlerin oda¤› haline geldi¤i
öne sürüldü. 

‹ddianamede, HADEP’in, PKK ile “organik ba¤›
bulundu¤u”, “HADEP’in, daha önce kapat›lan HEP ve
DEP gibi, PKK’n›n denetiminde oldu¤u; örgütün
Merkez Komitesi’nden ald›¤› emirler do¤rultusunda
eylemler düzenledi¤i”, “HADEP kongrelerinin, PKK ve
Abdullah Öcalan lehine gösteri yap›lan alanlar haline
getirildi¤i”, “HADEP il ve ilçe örgütlerince
düzenlenen seminerler ile HADEP’in oluflturdu¤u
gençlik, kad›n, sa¤l›k ve iflçi komisyonlar›nca
düzenlenen toplant›lara kat›lanlara anayasal düzen ve
üniter devlet yap›s›na karfl› düflmanl›k derecesine
varan görüfller empoze edilmeye çal›fl›ld›¤›”,
“HADEP’in il ve ilçe örgütlerinde, Kürt kökenli
vatandafllar› PKK etraf›nda örgütleme, PKK’ya taban
oluflturma, örgüte militan gönderme faaliyetlerinin
yürütüldü¤ü ve böylece HADEP il ve ilçe örgütlerinin
PKK’n›n ‘askere alma daireleri’ haline getirildi¤i”
ifadeleri yer ald›.

HADEP Genel Baflkan Yard›mc›s› Osman Özçelik
yapt›¤› aç›klamada, HADEP hakk›nda Ankara DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan “Bayrak ve takvim davalar›”
nedeniyle daha önce Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na yap›lan baflvurular›n Baflsavc›
taraf›ndan “delil yetersizli¤i” gerekçesi ile iflleme
konulmad›¤›n› hat›rlatt›. Özçelik, “Baflsavc›’n›n daha
önce yetersiz buldu¤u deliller nedeniyle reddetti¤i

iddianamelere dayanarak HADEP aleyhine kapatma
davas› açm›fl olmas›n›n hukuksal bir de¤eri olmad›¤›,
amac›n siyasi oldu¤u çok aç›k olarak anlafl›lmaktad›r.”
dedi. 

HADEP, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan
aç›lan kapatma davas›n›n, seçim döneminde
bulunulmas› nedeniyle reddedilmesi için 3 fiubat
günü Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. Dilekçede,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n iddianamesinin
“bir siyasi parti hakk›nda, Bakanlar Kurulu karar›
üzerine veya bir partinin istemiyle seçim döneminde
kapatma davas› aç›lmamas›n›” düzenleyen Siyasi
Partiler Yasas›’n›n 100. maddesine ayk›r› oldu¤u
belirtildi. Ancak baflvuru, 15 fiubat günü “davan›n
usul ve yasaya ayk›r› olmad›¤›” gerekçesiyle
reddedildi. Mahkeme, HADEP’e savunma yapmak
üzere 5 Mart’tan bafllayarak 4 Nisan gününe kadar ön
savunma yapmak için süre tan›d›. 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› 25 fiubat günü
HADEP’in seçimlere kat›lmas›n›n engellenmesi için
Anayasa Mahkemesi’ne baflvurdu. Çeflitli
üniversitelerden ö¤retim görevlisi hukukçular›n
görüfllerinin yerald›¤› baflvuruda, Anayasa’n›n 68 ve
69. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasas›’n›n 98-108.
maddelerinin, bir siyasi partiyi kapatmak ve
dolay›s›yla kapatma karar›ndan sonra bu partinin tüm
seçimlere kat›lmas›n› engelleme yetkisinin Anayasa
Mahkemesi’ne verildi¤i öne sürülerek, “Son karar›
vermeye yetkili olma, kamu yarar›n›n gerektirdi¤i
hallerde, sak›ncal› durumlar›n do¤mas›n› önlemek
için, dava sonuçlan›ncaya kadar her türlü tedbiri
almaya yetkiyi de içerir” denildi. “PKK ile HADEP
aras›nda organik ba¤ oldu¤u” iddia edilen baflvuruda
flu görüfller savunuldu:

“PKK militanlar›n›n, ‘Oylar›n›z›n tümünü HADEP’e
vermezseniz, köylerinizi yakar, hepinizi öldürürüz’
diyerek, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde köy ve
mezralarda yaflayan vatandafllar›m›z› daha flimdiden
tehdide bafllad›klar›, Halk›n Demokrasi Partisi ad›na
radyo ve televizyonlarda yap›lacak konuflmalar›n
tamamen bölücülük propagandas› ve halk›m›z› suç
ifllemeye tahrik niteli¤inde olaca¤›na dair ciddi
duyumlar almam›z ve yukar›da aç›klad›¤›m›z hususlar
gözönünde tutularak: ‘Yürütmenin durdurulmas›’ veya
her ne flekilde adland›r›l›rsa adland›r›ls›n verilecek bir
‘tedbir’ karar› ile, HADEP’in 18.4.1999’da yap›lacak
seçimlere kat›lmas›n›n engellenmesi hususunda bir
karar verilmesini takdirlerinize arz ederim.”

HADEP’in avukat› Yusuf Alatafl ise Anayasa
Mahkemesi’ne verdi¤i dilekçe ile ihtiyati tedbir
istemine iliflkin bilgi istedi. HADEP’in seçimlere
kat›laca¤›n›n kapatma davas›n›n aç›ld›¤› tarihte
bilindi¤ini hat›rlatan Alatafl, zamanlaman›n, davan›n
ve yarg›laman›n hukuki gereklerden çok, siyasi istem
ve kayg›lardan kaynakland›¤› yönündeki düflüncelere
hakl›l›k kazand›racak nitelikte oldu¤unu söyledi.
Anayasa Mahkemesi, 8 Mart günü HADEP’in
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seçimlere kat›lmamas› yönündeki baflvuruyu oybirli¤i
ile reddetti.

HADEP’in ön savunmas› 5 Nisan günü Anayasa
Mahkemesi’ne sunuldu. Savunmada, yasad›fl›
faaliyetlere destek suçlamas› reddedildi ve kapatma
davas›n›n bir ‘devlet karar›’ oldu¤u savunuldu.
Kapatma istemine dayanak gösterilen kan›tlar›n
tümünün flaibeli oldu¤u öne sürülen savunmada,
resmi ideolojiyle çeliflen siyasi görüfllerin kapatma
gerekçesi yap›ld›¤› ve baflka davalarda yarg›lanan
san›klardan iflkence alt›nda al›nan ifadelerin kan›t
gösterilmek istendi¤ine dikkat çekildi. 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n 9 Nisan günü
Anayasa Mahkemesi’ne sundu¤u ön mütalaada ise
ikinci kez HADEP’in bir tedbir karar› al›narak her
türlü siyasi faaliyetten men edilerek, seçimlere
kat›lmas›n›n engellenmesi istendi. Ancak bu baflvuru
da kapatma davas›yla ilgili yarg›laman›n sürdü¤ü
gerekçesi ile 14 Nisan günü Mahkeme taraf›ndan
reddedildi. 

HADEP’in kapat›lmas› istemiyle aç›lan davan›n ilk
duruflmas› 6 May›s günü Anayasa Mahkemesi’nde
yap›ld›. Duruflmada, HADEP hakk›nda Ankara DGM
Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianame ve HADEP
yöneticilerinin ifadelerinin Ankara DGM’den
istenmesine karar verildi. Bu arada HADEP’e de ek
savunmas›n› haz›rlamas› için 24 Haziran gününe
kadar süre verildi.

HADEP’in avukatlar› Yusuf Alatafl ve Nuri Özmen, 24
Haziran günü son yaz›l› savunmalar›n› Anayasa
Mahkemesi’ne sundu. Davan›n DGM savc›lar›n›n
soruflturmalar›na dayand›¤› ve bu soruflturmalarda
toplanan kan›tlar›n hukuka ayk›r› oldu¤u ifade edilen
savunmada, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n dava
sürecinde izledi¤i tutum elefltirildi. Savunmada, 18
Nisan seçimleri öncesinde HADEP’in seçimlere
sokulmamas› için Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan 2 kez ihtiyati tedbir isteminde
bulunulmas›n›n, davan›n hukuki olmad›¤›n›, tümüyle
siyasi amaçl› oldu¤unu gösterdi¤i ifade edildi. 

“PKK ile organik ba¤” Davas›

Ankara DGM Savc›l›¤›, HADEP Genel Baflkan› Murat
Bozlak, Genel Baflkan Yard›mc›s› Bahattin Günel,
Genel Sekreter Ahmet Turan Demir ve Ankara ‹l
Baflkan› Kemal Bülbül’ün de aralar›nda oldu¤u 47
parti yöneticisi hakk›nda “PKK ve HADEP aras›nda
organik ba¤ bulundu¤u” iddias›yla 28 Aral›k 1998
tarihinde dava açt›. PKK lideri Abdullah Öcalan’›
desteklemek amac›yla yap›lan açl›k grevlerinin,
“yasad›fl› örgüte yard›m niteli¤inde oldu¤u” öne
sürülen iddianamade, Bozlak’›n aç›klamalar›n›n
Öcalan’›n faaliyetleri ile paralellik gösterdi¤i iddia
edildi. ‹ddianamede, parti yöneticilerinin TCY’nin
“yasad›fl› örgüte yard›m” suçuna iliflkin 169. ve
Terörle Mücadele Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmas› istendi.

HADEP yöneticilerinin yarg›lanmas›na 8 fiubat günü
Ankara DGM’de baflland›. Duruflmada, HADEP
avukatlar›ndan Yusuf Alatafl, parti yöneticilerinden
birinin evinde bulunan silah›n davada delil olarak
gösterilmeye çal›fl›ld›¤›n› vurgulayarak, “OHAL
Bölgesi’nde bulunan ANAP, DSP, DYP ya da hangi
parti olursa olsun, yöneticilerinin il ve ilçe binalar› ile
evlerinde arama yap›ls›n. E¤er parti binalar› ile
evlerinde bir silah deposu dolduracak kadar silah
bulunmazsa ben meslekten istifa ederim. OHAL
flartlar› bunu gerektiriyor” dedi. Duruflmada, SES
Sosyal ve D›fliliflkiler Sekreteri Veli Büyükflahin tahliye
edildi. 

3 Mart günü yap›lan duruflmada, Mahkeme heyetinin
“Son kongrenizde PKK lehine sloganlar at›lm›fl. Baz›
binalarda PKK bayra¤› bulunmufl” sözleri üzerine
HADEP Genel Baflkan› Murat Bozlak, kongreye 50
binin üzerinde kiflinin kat›ld›¤›, partinin belirledi¤i
sloganlar d›fl›nda at›lan sloganlara iliflkin divan›n
yeterince uyar›da bulundu¤u yan›t›n› verdi. 

HADEP Ankara ‹l Baflkan› Kemal Bülbül
savunmas›nda, parti binas›nda PKK bayra¤›n›n
bulunmad›¤›n›, arama tutana¤›nda da PKK bayra¤›n›n
yer almad›¤›n› belirtti. HADEP avukatlar›ndan Yusuf
Alatafl da, HADEP hakk›nda devletin “HADEP’i
çal›flt›rmay›n” yönünde bir karar› oldu¤unu, bas›n-
yay›n organlar›n›n bu karar do¤rultusunda HADEP’i
bir suç örgütü gibi gösterdi¤ini vurgulad›. Duruflmada,
HADEP Genel Merkez çal›flan› Mesut Çetiner ile
Ankara ‹l Yöneticileri Mesut Akgül, Sevgi Ünal ve
Alper Gebelo¤lu tahliye edildi. 

24 Mart günü yap›lan duruflmada, san›klar›n tahliye
istemleri reddedilirken, duruflmaya izleyici olarak
gelen HADEP’liler, Abdullah Öcalan’›n davas›
nedeniyle DGM’de bulunan MHP’lilerin sald›r›s›na
u¤rad›lar. 

Davan›n 26 Nisan günü yap›lan duruflmas›nda ifade
veren san›klar, parti binalar›nda açl›k grevi yap›lmas›
için karar al›nmad›¤›n› söylediler. Aralar›nda HADEP
Genel Baflkan› Murat Bozlak ile 18 Nisan
seçimlerinde Siirt Belediye Baflkan› seçilen Selim
Özalp ile A¤r› Belediye Baflkan› Hüseyin Y›lmaz’›n
bulundu¤u san›klar›n tahliye istemi reddedildi. 

25 May›s günü yap›lan duruflmada, partinin eski
yöneticilerinden Mehmet Satan hakk›nda g›yabi
tutuklama karar› verildi. 

Davan›n 12 Temmuz günü yap›lan duruflmas›nda,
HADEP Genel Baflkan› Murat Bozlak, Genel Baflkan
Yard›mc›s› Bahattin Güner, A¤r› Belediye Baflkan›
Hüseyin Y›lmaz, Genel Sekreter Ahmet Turan Demir,
Parti Meclisi üyesi Emine M›s›r, Ankara ‹l Baflkan›
Kemal Bülbül, Ankara ‹l Örgütü yöneticisi Mehmet
Emin Aras, ‹lçe Yöneticileri Sultan ‹zra, Rezzan
Sümbül, Hüsamettin Avflar, Safiye Akal›n, Dursun
Turan, ‹lhan Ayd›n, Cevdet Malgaz, Ahmet Ayd›n ve
Ali Akgül tahliye edildi. 
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Bayrak Davas›

HADEP’in 23 Haziran 1996 tarihinde Atatürk Spor
Salonu’nda yap›lan 2. Ola¤an Kongresi’nde Türk
bayra¤›n›n indirilmesi nedeniyle aç›lan dava,
Yarg›tay’›n bozma karar›n›n ard›ndan 1 Haziran günü
yeniden görülmeye bafllad›. Ankara DGM’de yap›lan
duruflmada, Cihan Sincar, Cabbar Leygara ve
Abdullah Ak›n ile partinin il baflkanlar› hakk›ndaki
yurtd›fl›na ç›kma yasa¤›n›n kald›r›lmas› talep edildi.
Mahkeme bu talebi reddedetti.

Davan›n 28 Temmuz günü Ankara 1 No’lu DGM’de
yap›lan duruflmas›na, tutuklu bulunan Hasan
Celalettin Ezman ve avukatlar› kat›ld›. Duruflmada
Diyarbak›r A¤›r Ceza Mahkemesi’nden istenen
bilgilerin gelmedi¤ini bildiren Mahkeme, avukatlar›n
bir talepleri olmad›¤›n› belirtmelerinin ard›ndan,
Diyarbak›r 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne yaz›lan yaz›
cevab›n›n beklenmesine karar vererek, duruflmay›
erteledi. Dava 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.

Yarg›tay, 18 Nisan 1998 tarihinde aralar›nda Genel
Baflkan Murat Bozlak’›n da bulundu¤u 43 san›k
hakk›ndaki karar› “eksik soruflturma” gerekçesiyle
bozmufltu. S›rr› Sak›k ve Abdurrahim Bilen hakk›ndaki
beraat karar›n› onaylayan Yarg›tay, “bayra¤› indirdi¤i”
gerekçesiyle Faysal Akcan’a verilen 22 y›l 6 ay hapis
cezas›n› da onaylam›flt›. Ankara DGM’de 4 Haziran
1997 tarihinde sonuçlanan davada, Murat Bozlak ve
Kongre’nin Divan Baflkan› Hikmet Fidan (‹stanbul ‹l
Baflkan›) “yasad›fl› örgüte yard›m ettikleri” iddias›yla
6’flar y›l hapis cezas›na mahkum olmufltu. 28 parti
yöneticisinin ise 4’er y›l 6’flar ay hapis cezas›na
mahkum oldu¤u davada, Meliha Özcan, Ömer
Doyuran, Reflit Pinç, Ali Akgül, fiahhan›m Kanat,
Abdurrahim Bilen, S›rr› Sak›k ve Yaflar Özcan beraat
etmiflti. 

Takvim Davas›

HADEP’in 1998 y›l›nda bast›r›lan takvimlerinde,
Kürdistan haritas›n›n yerald›¤› iddias›yla 16 Mart 1998
tarihinde aç›lan davada HADEP Genel Baflkan› Murat
Bozlak’›n da aralar›nda bulundu¤u 56 parti yöneticisi
ve üyesinin yarg›lanmas›na 28 Temmuz günü devam
edildi. Duruflmada, san›klardan savunmalar›
al›nmayan ‹hsan Durukan, Erdem Ünal ve Ahmet
Yüceda¤’›n savunmalar›n›n al›nmas› için
cebredilmelerine karar verilerek, dava ertelendi. 

11 Ekim günü yap›lan duruflmada, dönemin Parti
Meclisi üyesi Güven Özata savunmas›n› yapt›. Özata,
parti genel merkezinde bulunan takvim ve kitaplar
hakk›nda bilgisinin olmad›¤›n› belirterek iddianamede
sözü edilen e¤itim çal›flmalar›n›n da yasal oldu¤unu
vurgulad›. Abdullah Varl› ise hakk›ndaki yurtd›fl›na
ç›kma yasa¤›n›n kald›r›lmas›n› istedi. Varl›’n›n
istemini reddeden Mahkeme, san›klardan ‹hsan
Durukan, Ahmet Yüceda¤ ve Erdem Ünal hakk›ndaki
g›yabi tutukluluk karar›n›n sürmesine karar verdi.

Davada, HADEP yöneticileri hakk›nda “yasad›fl›
örgütün siyasi kanat yöneticisi olduklar›” iddias›yla 22
y›l 6 aydan az olmamak üzere hapis cezas› isteniyor.
Dava 1999 y›l› içinde tamamlanmad›.

Davada, Murat Bozlak, Hamit Geylani, Ali R›za
Yurtsever ve Mehmet Satan’›n “PKK’nin siyasi kanat
yöneticisi olduklar›” iddias›yla 22 y›l 6 aya, HADEP
Ankara ‹l Baflkan› Kemal Bülbül, HADEP Ankara ‹l
Yönetim Kurulu üyeleri fiaize Zoro¤lu ve Gülser
Aydo¤an ile Yenimahalle ‹lçe Yönetim Kurulu üyeleri
Y›ld›z K›l›nç ve Serpil Salman’›n TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 4 y›l 6 aydan 7 y›l 6 aya kadar
hapis cezas›na mahkum edilmesi isteniyor.

Bu arada 1999 y›l›nda HADEP yönetici ve üyelerinin
yarg›land›¤› davalardan sonuçlanan baz›lar› ise flunlar:

Yarg›tay, 21 Temmuz günü HADEP Genel Baflkan›
Murat Bozlak ile genel baflkan yard›mc›lar› Osman
Özçelik ve Bahattin Günel, Parti Meclisi üyeleri Musa
Kulu ve Ahmet Cihan hakk›nda Ankara DGM
taraf›ndan verilen 1 y›l hapis cezas›n› onad›.
Yarg›tay’›n onama karar›n›n ard›ndan Bozlak,
Özçelik, Günel, Kulu ve Cihan parti üyeli¤inden istifa
etti.

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan Demokrasi
Partisi (DEP) taraf›ndan 1 Eylül 1994 Dünya Bar›fl
Günü’nde yap›lan bas›n aç›klamas› nedeniyle Ankara
DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan davada DEP’in 21
yöneticisi yarg›lanm›flt›. 17 Kas›m 1998 tarihinde
sonuçlanan davada hapis cezas›na mahkum olan
di¤er san›klar flöyle: Yaflar Kaya (DEP Genel Baflkan›),
‹brahim Aksoy, ‹smail Arslan, Sara Akan, Kemal
Okutan, Ali Beyköylü, Kemal Bilget, Abdülcabbar
Gezici, Nesim K›l›ç, Refik Karakoç, Nevzat Özbay,
Reflit Deli, Aliflan Mercan, Ömer Kurt, Abdullah
Sayg›n ve Hasan Basri Ayd›n. 

1997 y›l›n›n ocak ay› HADEP bülteninde yay›mlanan
“Rapor” bafll›kl› yaz›s› nedeniyle “halk›n düflmanl›¤a
sevkedildi¤i” gerekçesiyle Ankara DGM taraf›ndan
1998 y›l›n›n eylül ay›nda 2 y›l y›l hapis ve 1 milyon
720 bin lira hapis cezas›na mahkum edilen HADEP
Parti meclisi Üyesi Salih Altun’un cezas› 1999 y›l›
içinde Yarg›tay taraf›ndan onand›. Batman
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na 10 Haziran günü teslim olan
Altun, Batman Cezaevi’ne gönderildi. Altun, Meclis’te
kabul edilen 4454 Say›l› “Bas›n Yoluyla ‹fllenen
Suçlara ‹liflkin Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair
Kanun” uyar›nca 10 Eylül günü serbest b›rak›ld›. 

HADEP Diyarbak›r ‹l Baflkan› Mehmet Nuri Çiftçi ile il
örgütü yöneticilerinden Murat Akkufl hakk›nda MKM
taraf›ndan yay›nlanan 1998 y›l› takvimlerini satt›klar›
gerekçesiyle aç›lan dava sonuçland›. I¤d›r Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 12 fiubat günü sonuçlanan davada,
Mehmet Nuri Çiftçi ve Murat Akkufl 3 ay hapis ve 380
bin lira para cezas›na mahkum oldular. Hapis cezas›
daha sonra para cezas›na çevrildi.
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HADEP’in 1997 y›l›n›n ocak ay› Bülteni’nde “‹nsan›m
diyen herkese aç›k mektup” bafll›kl› HADEP Parti
Meclisi Üyesi Abdullah Varl› taraf›ndan yaz›lan yaz›
nedeniyle, Varl› ile Mehmet Ya¤mur, ‹smet K›l›çaslan,
Kaz›m Yakmaz, Kerem Soylu, Nuri Gürkay, Reflit
Irgat, Reflit Koçero¤lu, Ali fiola ve Fevzi Demir adl›
din adamlar› hakk›nda Ankara DGM taraf›ndan
verilen 2’fler y›l hapis ve 720’fler milyon lira para
cezas›, Yarg›tay taraf›ndan 25 Nisan günü onand›.
Yarg›tay, Fevzi Demir d›fl›ndaki san›klar›n cezas›n›
onad›. 

‹talya’n›n PKK lideri Abdullah Öcalan’a s›¤›nma hakk›
tan›mas› istemiyle eylem yapt›klar› iddias›yla
tutuklanan HADEP ‹zmir Çi¤li ‹lçe Örgütü yönetici ve
üyeleri hakk›nda aç›lan dava sonuçland›. 12 May›s
günü ‹zmir DGM’de yap›lan duruflmada, ilçe
yöneticisi Suzan Erdo¤an, Gençlik Komisyonu eski
Baflkan› Erdem K›l›ç ile parti üyeleri Fikret Güçer,
Feyyaz Y›lmaz, Abdullah Y›lmaz, Yetkin Alkan,
Emircan Aktafl, Fatma Erik, Halime Köprütafl ve Zeytin
K›yak 3 y›l 9’ar ay hapis cezas›na mahkum edildi.
HADEP’liler, tutuklu kald›klar› süre cezay› karfl›lad›¤›
için tahliye edildi.

Malatya 1 No’lu DGM’de HADEP Ad›yaman
yöneticilerinin yarg›land›¤› dava, 6 May›s günü
sonuçland›. 1998 y›l›n›n kas›m ay›nda açl›k grevi
yapt›klar› gerekçesiyle gözalt›na al›nan ve tutuksuz
yarg›lanan HADEP Ad›yaman ‹l Baflkan› Bedir Çetin,
Merkez ‹lçe Baflkan› Muhammet Emin Toprak, Kahta
‹lçe Baflkan› Hüseyin Duran, Besni ‹lçe Baflkan› ‹smail
Minkara’n›n da aralar›nda bulundu¤u 19 HADEP’linin
kat›lmad›klar› duruflmada, HADEP’liler PKK’ye yard›m
ettikleri gerekçesiyle 3’er y›l 9’ar ay a¤›r hapis
cezas›na çarpt›r›ld›lar.

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n Türkiye’ye getirildi¤i
günlerde gerçeklefltirilen eylemlere kat›ld›klar›
iddias›yla Ayd›n’›n Söke ilçesine ba¤l› Ortaklar
HADEP Belde Örgütü yönetici ve üyeleri hakk›nda
aç›lan dava 15 Haziran günü ‹zmir DGM’de
sonuçland›. Davada tutuklu yarg›lanan Murat
Özdemir, Bayram fien, Ekrem Baflkurt, Maruf Aflikar
ve Ömer Baran ile tutuksuz yarg›lanan HADEP Belde
Baflkan› Mehmet fierif Süren, Nevzat Öner, Çetin
Sevilgen, Gülgün Durmufl, Ömer Demir, Metin
Demir, Cindi Biliç ve Kerem Baran beraat etti. Murat
Özdemir, Bayram fien, Ekrem Baflkurt, Maruf Aflikar
ve Ömer Baran adl› HADEP üyelerinin ayn› gün
akflam saatlerinde Ayd›n E Tipi Cezaevi’nden serbest
b›rak›l›rken askerler taraf›ndan dövüldü¤ü bildirildi. 

‹zmir DGM taraf›ndan HADEP ‹zmir ‹l Baflkan› Ali
Yavuz hakk›nda TCY’nin 169. ve TMY’nin 312.
maddeleri gere¤ince aç›lan davalar, temmuz ay›
içinde yap›lan ilk duruflmalarda beraatle sonuçland›.

Ankara DGM’de “PKK’ye yard›m etti¤i” iddias›yla
yarg›lanan Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›
Feridun Çelik (HADEP) 15 Temmuz günü yap›lan

duruflmada beraat etti. Çelik, Diyarbak›r ‹l Baflkan›
oldu¤u dönemde MED TV’de yapt›¤› konuflmada,
“Savafl›n içerisinden geldik buraya. Büyük bir
coflkuyla bar›fl› filizlendirmeye, bar›fl› seslendirmeye
geldik” sözlerinden dolay› bölgede bir savafl›n
yafland›¤›n› belirtti¤i dolay›s›yla da PKK’ye yard›m
amac› güttü¤ü iddias›yla TCY’nin 169 ve TMY’nin 5.
maddeleri uyar›nca 4.5 y›ldan 7.5 y›la kadar hapis
cezas›na çarpt›r›lmas› istemi ile yarg›lan›yordu.

18 Nisan seçimlerinde seçim bürolar›n›n d›fl›ndaki
yerlere parti afifllerini ast›klar› gerekçesiyle haklar›nda
dava aç›lan HADEP Konak ‹lçe Baflkan› Birol Duruk
ile ‹lçe Yönetim Kurulu Üyesi Davut Özalp hakk›nda
aç›lan davan›n ilk duruflmas› 9 Temmuz günü ‹zmir
13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
heyeti ilk duruflmada, siyasi partilere seçim
süreçlerinde propaganda yapma ve afifl asma yasa¤›
bulunmad›¤›n› an›msatarak HADEP’liler hakk›nda
beraat karar› verdi. 

HADEP Adana ‹l Örgütü eski yöneticilerinden Arif
Atalay’a Adana DGM taraf›ndan, “1998 Newroz
Bayram›’ndaki konuflmas› nedeniyle” verilen 1 y›l
hapis ve 1 milyon 520 bin lira para cezas› Temmuz
ay›nda Yarg›tay taraf›ndan onand›. Atalay, 12 Kas›m
günü cezaevine gönderildi.

Adana DGM’de “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla
yarg›lanan HADEP Adana örgütü eski yöneticilerin
Fatma Buldu ve Hayrettin Tan 3 y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum edildi. 17 A¤ustos günü sonuçlanan
davada, Methan Altun, Ali Ekici, ‹brahim Çall› ve
Erdal Çençin ise beraat etti. 

HADEP eski Genel Sekreter Yard›mc›s› Zeynettin
Unay hakk›nda 23 A¤ustos 1998 tarihinde yap›lan
HADEP ‹zmir ‹l Kongresi’ndeki konuflmas› nedeniyle
aç›lan dava, 6 Ekim günü sonuçland›. ‹zmir DGM’de
yap›lan duruflmada, 5 HADEP yöneticisi beraat
ederken, Unay “bölücülük propagandas› yapt›¤›
gerekçesiyle” 11 ay hapis cezas›na mahkum oldu. 

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n ‹talya’da bulundu¤u
dönemde, HADEP Elaz›¤ ‹l Örgütü binas›nda açl›k
grevi yapt›klar› gerekçesiyle aralar›nda HADEP Elaz›¤
‹l Baflkan› Hilmi Elçi ve Merkez ‹lçe Örgütü Baflkan›
Necmettin Bilin’in de bulundu¤u 27 kifli hakk›nda
aç›lan dava 13 Ekim günü sonuçland›. Malatya
DGM’de yap›lan duruflmada, san›klardan 22’si Türk
Ceza Yasas›’n›n 169. maddesi ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca 3 y›l 9’ar ay hapis
cezas›na mahkum edildi. 5 san›¤a ise yafllar› küçük
oldu¤u için ayn› maddeler uyar›nca 2 y›l 6’flar ay
hapis cezas› verildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n ‹talya’da bulundu¤u
dönemde “eylem yapt›klar›” iddias›yla HADEP ‹zmir ‹l
Örgütü yöneticileri hakk›nda aç›lan dava, 2 Aral›k
günü ‹zmir DGM’de sonuçland›. Davada, HADEP
Narl›dere ‹lçe Baflkan› Niyazi ‹letmifl ile ‹zmir ‹l
Örgütü yöneticileri Reyhan Çomak, Düzgün
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Demirçelik ve Elif Tokay, Terörle Mücadele Yasas›’n›n
8/1. maddesi uyar›nca 10’ar ay hapis ve 666 milyon
lira para cezas›na mahkum oldu. Vedat Demir adl›
HADEP üyesine 18 yafl›ndan küçük oldu¤u için 2 y›l
6 ay hapis cezas› verildi. DGM, 27 HADEP üyesi
hakk›nda ise beraat karar› verdi.

HADEP Diyarbak›r ‹I Yönetim Kurulu üyesiyken 19
Mart günü gözalt›na al›nan ve 4 gün süreyle
Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nde gözalt›nda tutulan
Avukat Muharrem Erbey’in, devlet aleyhine açt›¤›
tazminat davas› aral›k ay› sonunda sonuçland›.
Erbey’in, Diyarbak›r 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
gözalt›na al›nd›¤› için 1 milyar 500 milyon maddi,
gözalt›nda kötü muamele gördü¤ü için ise 5 milyar
lira da manevi tazminat talebinde bulundu¤u davada
Mahkeme, Erbey’e 6 milyon 346 bin lira maddi, 25
milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 

10 A¤ustos günü HADEP Yüre¤ir ‹lçe binas›nda
“Çocuklar Bar›fl ‹stiyor” konulu bas›n aç›klamas›n›
okuyan ortaokul ö¤rencisi Ç.S. ile Yüre¤ir ‹lçe eski
Baflkan› Hasan Beliren hakk›nda TCY’nin 312.
maddesi gere¤ince aç›lan davan›n ilk duruflmas› 29
Aral›k günü yap›ld›. Adana DGM’de görülen
duruflmada Beliren ve Ç.S. delil yetersizli¤inden
beraat etti. 

Di¤er Bask›lar

HADEP ‹stanbul ‹l Baflkanvekili Veli Haydar Güleç, 2
Ocak günü yapt›¤› aç›klamada, Ba¤c›lar ‹lçe Emniyet
Müdürü Coflkun Alagöz’ün partilerinin Ba¤c›lar ‹lçe
Örgütü’nün çal›flmalar›n› fiilen engelledi¤ini bildirdi.
Alagöz’ün 19 Kas›m 1998 tarihinden itibaren ilçe
merkezine çok say›da bask›n düzenledi¤ini belirten
Güleç, bask›nlar s›ras›nda 500 parti üyesinin de
gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi. 

HADEP ‹zmir Kufladas› ‹lçe örgütüne 10 Ocak günü
MHP’liler sald›rd›. Parti binas›n›n camlar›n› k›ran
sald›rganlar, polisin olay yerine gelmesi üzerine
da¤›l›rken, Kufladas› ‹lçe Örgütü Baflkan› ve Sekreteri
sald›rganlar hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Ocak ay› bafllar›nda Band›rma, Bal›kesir ‹l ve Edremit,
Ayval›k, fianl›urfa Suruç ‹lçe örgütlerine ocak ay›
bafllar›nda MKM taraf›ndan bas›lan takvimler gerekçe
gösterilerek bask›nlar düzenlendi. Bask›nlarda arfliv
için toplanan yay›nlara ve takvimlere el konuldu.

HADEP Zeytinburnu ‹lçe Örgütü taraf›ndan 21 Ocak
günü düzenlenmesi planlanan “Bar›fl, Dayan›flma,
Özgürlükte Buluflal›m” flöleni ‹stanbul Valili¤i
taraf›ndan engellendi.

26 Ocak günü parti çal›flmalar› için ‹zmir
Kadifekale’ye giden HADEP Konak ‹lçe Baflkan› M.
Emin Bayer, Konak ‹lçe Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman K›l›ç, Azadiya Welat ‹zmir Temsilcisi ve
Konak ‹lçe Yönetim Kurulu Üyesi Davut Özalp, Göç-
Der Genel Baflkan Yard›mc›s› Duran Boztepe sivil
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul’un Kartal ilçesine ba¤l› Samand›ra
Beldesi’nde 27 Ocak gecesi HADEP’li yönetici ve
üyelerin de aralar›nda oldu¤u 20 kifli polisler
taraf›ndan evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›nanlardan 14’ü serbest b›rak›ld›.
Serbest b›rak›lanlar gözalt›nda HADEP’e gitmemeleri
ve üye olmamalar› yönünde tehdit edildiklerini
söylediler. Gözalt›ndakilerden Mustafa K›l›ç, Galip
Öztürk, Taner Öztürk, Adem Öztürk ve Arafat Mert
adl› kifliler ‹stanbul DGM taraf›ndan tutukland›. 

Bitlis’te parti çal›flmalar›nda bulunan HADEP PM
Üyesi Salih Altun 28 Ocak günü Mufl’a giderken
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Alibeyköy’de 30 Ocak günü kimli¤i belirsiz
kiflilerce kaç›r›lan HADEP Eyüp ‹lçe Örgütü Yöneticisi
Fuat Özdemir, 1 fiubat günü serbest b›rak›ld›. HADEP
‹stanbul ‹l Merkezi’nde 4 fiubat günü bas›n aç›klamas›
yapan Özdemir, gözalt›nda iflkence gördü¤ünü
aç›klad›. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)

HADEP ‹stanbul Ümraniye ‹lçe Baflkanl›¤›’nda 31
Ocak günü HADEP hakk›nda kapatma istemi ile
aç›lan davay› protesto etmek üzere toplanan
HADEP’liler polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

Mardin’in Nusaybin ‹lçesi Gençlik Komisyonu
Baflkan› Aflikar K›l›ç, 10 fiubat günü parti binas›n›n
önünde gözalt›na al›nd›. 

HADEP üyesi Kaz›m, Hikmet ve ‹hsan Özerk adl›
kifliler 12 fiubat günü evlerine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nd›. Özerk kardefllerin gözalt›nda iflkence
gördükleri bildirildi. (Bkz. Kifli Güvenli¤i)

13 fiubat günü Ankara’da birçok evi ve ö¤renci
yurdunu basan polisler, aralar›nda HADEP Parti
Meclisi üyelerinin de bulundu¤u 20’ye yak›n HADEP
üyesini herhangi bir gerekçe göstermeden gözalt›na
ald›. 

PKK lideri Abdullah Öcalan’›n 16 fiubat günü
Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesinin ard›ndan Türkiye
çap›nda HADEP örgütlerine yönelik bask› ve üyelerine
yönelik olarak da gözalt› operasyonlar› önemli bir
art›fl gösterdi. 

17 fiubat günü Diyarbak›r ‹l Baflkan› Feridun Çelik,
‹kinci Baflkan› Selim Kurbano¤lu, Parti Meclisi Üyesi
Abdullah Ak›n, Avukatlar Mansur Reflito¤lu, Mahmut
Vefa’n›n da aralar›nda bulundu¤u 34 HADEP’li
evlerinden ve parti binalar›ndan güvenlik güçleri
taraf›ndan gerekçe bildirilmeden gözalt›na al›nd›.

21 fiubat günü HADEP fianl›urfa Birecik ‹lçe binas›nda
yap›lan aramada, 1999 y›l›na ait “Kürtçe” takvim
bulundu¤u gerekçesiyle ‹lçe Baflkan› Yusuf Erdo¤an ile
partide görevli Yusuf Ya¤mur gözalt›na al›nd›.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde gözalt›na
al›nan HADEP Tarsus Gençlik Komisyonu Baflkan›
Kaz›m Tokmak ile HADEP üyesi Efrail K›z›lyamaç,
Mehmet Tatafl, Serdar Beyaz›t, Mahmut Yobafl ile
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Ömer Bulur 13 Mart günü tutuklanarak, cezaevine
gönderildi. 

HADEP fianl›urfa ‹l Örgütü, 22 fiubat günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›n s›ras›nda HADEP Genel
Sekreteri M. Selim Özpolat ile ‹l Baflkan› Celalettin
Erkmen ve ‹l Sayman› Mehmet Ural’›n da aralar›nda
oldu¤u 20’yi aflk›n kifli gözalt›na al›nd›.

‹skenderun’da aralar›nda HADEP ‹skenderun ‹lçe
Baflkan› ve Belediye Baflkan aday aday› Kas›m
K›sa’n›n da bulundu¤u 8 kifli, Esentepe ve
Y›ld›r›mtepe semtlerinde “yasad›fl› gösteri yapt›klar›”
iddias›yla 23 fiubat günü gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar 24 fiubat günü ç›kar›ld›klar› Nöbetçi
Mahkeme taraf›ndan tutuklanarak, cezaevine
gönderildi.

Adapazar›’nda 11 Mart günü bir üstgeçide pankart
ast›klar› iddia edilen HADEP’in Sakarya ‹l Genel
Meclis aday› 3 kifli gözalt›na al›nd›. 

Ankara’da mart ay› ortalar›nda yap›lan operasyonlarda
HADEP Sincan ‹lçe Örgütü yöneticileri Akif Özarduk
ve Dürdane Güngör ile Murat ‹zra, Ercan Y›ld›r›m,
Metin Kemal, Ayfer Koçak, Filiz Sunay, Dilek Gürses,
Mehmet Apayd›n, Fevzi Minas ve soyadlar›
ö¤renilemeyen Ferhat ve Serhat adl› üniversite
ö¤rencileri gözalt›na al›nd›. 

OHAL Bölge Valili¤i taraf›ndan bast›r›lan “piflmanl›k
bildirilerinin” örgüt binas›ndan indirilmesi üzerine
Batman’›n Kozluk ‹lçesi Bedirhan beldesini basan
askerler, binada bulunan Salih Aksoy, Bedrettin
Aksoy, Nurettin Ad›n, Mehmet Ad›n, M. fiirin Erol,
Y›lmaz Aflkanat, fiirin Ar› ve Yusuf Turan adl›
HADEP’lileri gözalt›na ald›.

Batman’da 20 Mart günü HADEP milletvekili
adaylar›n›n karfl›lanmas› s›ras›nda “slogan att›klar›”
gerekçesiyle 25 kifli tutukland›. 

4 Nisan günü fianl›urfa’n›n Suruç ‹lçesinde gözalt›na
al›nan 26 kifliden HADEP Suruç ‹lçe Baflkan› Mehmet
Kayahan ve yöneticiler Bekir Kofltu, Nakfli Dizgör,
Ziya Kaplan, Mehmet fiahin, Mehmet Solmaz ile
Ekrem Bilgiç 14 Nisan günü tutukland›. 

Van’›n Baflkale ilçesinde 13 Nisan günü HADEP
taraf›ndan düzenlenen mitingden döndükleri s›rada
gözalt›na al›nan HADEP üyeleri Haluk Duran,
Sabahattin S›vac›, Necdet Çiftçi, Maruf Engin ile
Ömer Kurt, Hakkari Belediyesi’ne ait bir arac›
yakt›klar› iddias›yla tutukland›lar. 

HADEP’in 7 Nisan günü Erzurum’un H›n›s ilçesinde
gerçeklefltirdi¤i mitingden sonra ilçeden ayr›lan
konvoyu izleyen özel tim görevlileri, Fevzi Atefl ve
adlar› ö¤renilemeyen 3 HADEP’liyi dövdüler. H›n›s
Sa¤l›k Oca¤›’ndan 5 günlük rapor alan HADEP’liler,
savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu. Akflam
saatlerinde de Erzurum ‹l Örgütü’ne gelen polisler
HADEP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Diyarbak›r

milletvekili aday› Cevahir Bay›nd›r’› gözalt›na ald›. 8
Nisan günü serbest b›rak›lan Bay›nd›r, daha sonra
yeniden gözalt›na al›nd›. 

HADEP Kars milletvekili aday› Aslan Yüce, 8 Nisan
günü seçim arabas› ile gezerken, Yüksek Seçim
Kurulu taraf›ndan onaylanan propaganda kasetlerinin
yasak oldu¤u iddias›yla gözalt›na al›nd›.

18 Nisan seçimlerinde kullan›lan propaganda
kasetinde, “bölücülük propagandas› yap›ld›¤›”
iddias›yla gözalt›na al›nan HADEP Mu¤la ‹l Baflkan›
‹brahim Ya¤lu, 22 Nisan günü tutukland›.

HADEP ‹zmir ‹l Sekreteri Naz›m Çomak, nisan ay›nda
yapt›¤› aç›klamada, Konak ‹lçe örgütünde yapmak
istedikleri toplant›lar›n polis taraf›ndan engellendi¤ini
ve parti binas›na sadece yöneticiler ile yöneticilerin
akrabalar›n›n al›nd›¤›n›, bununla ilgili olarak
yapt›klar› baflvurudan herhangi bir sonuç
alamad›klar›n› bildirdi. 

Diyarbak›r’›n Çar›kl› beldesinin HADEP’li Belediye
Meclis Üyesi Fesih Demir, 21 Nisan günü askerler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Belde d›fl›na götürülerek
bir süre sorgulanan Demir, daha sonra serbest
b›rak›ld›. Demir, askerlerin kendisine iflkence yapt›¤›
iddias›yla Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu.

17 Nisan günü Siirt Baykan ‹lçe Baflkan› Mehmet
Emeç’in efli Zümre Emeç hakk›nda evinde HADEP
bayra¤› bulundurdu¤u gerekçesiyle Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan soruflturma aç›ld›. 

HADEP Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Aday›
Mehmet Gündüz 27 Nisan günü “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k yapt›¤›” iddias›yla tutuklanarak Antalya
Kapal› Cezaevi’ne gönderildi. 

HADEP Adana Seyhan ‹lçe Örgütü yöneticisi
Abdullah ‹zgi 30 Nisan günü Ceyhan Özel Tip
Cezaevi’nden Adana’ya dönerken bindi¤i otobüste
askerler taraf›ndan yap›lan kimlik kontrolü s›ras›nda
gözalt›na al›nd›.

A¤r›’n›n Patnos ilçesinin HADEP’li Belediye Baflkan›
‹hsan Çelik 30 Nisan günü gözalt›na al›nd›. 21 Nisan
günü Patnos Radyo’da yay›mlanan bir programda
“bölücülük propagandas› yapt›¤›” iddias›yla gözalt›na
al›nan Çelik, 1 May›s günü Erzurum DGM taraf›ndan
tutukland›. Avukat›n›n Ercifl A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
yapt›¤› itiraz üzerine tahliye edildi. 

Adana’n›n Yakap›nar beldesinde jandarma taraf›ndan
29 Nisan günü yap›lan ev bask›nlar›nda aralar›nda
Belediye Meclis üyesi fierif Y›lmaz’›n da bulundu¤u
Salih Y›lmaz, Mehmet Aslan ve ‹rfan Çak›l isimli
kifliler gözalt›na al›nd›. 

Evi bas›larak gözalt›na al›nan HADEP eski Ankara ‹l
Baflkan› Kemal Okutan, 6 May›s günü serbest
b›rak›ld›.
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HADEP Bingöl ‹l binas›na 21 May›s günü polisler
taraf›ndan düzenlenen bask›nda, ‹l Baflkan› Niyazi
Azak gözalt›na al›nd›. Ayn› gün HADEP üyesi Zeki
K›l›ç da arac›yla kent merkezine girerken yap›lan
kontrollerde, Y›lmaz Artan adl› kifli ise  Kültür
mahallesindeki evine yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nd›. 

Batman’da 26 May›s günü yap›lan ev bask›nlar›nda
HADEP’li Belediye Meclis Üyesi Aklime Yürek ile
Hatice Ba¤at›r gözalt›na al›nd›. 

HADEP Gaziantep fiehit Kamil ‹lçe Örgütü’nde 29
May›s günü toplant› yapan  Fatma Kurt, Adile Kurt,
Filiz Kurt, Emine Kurt, Yeter Çiçek, Hacer Ifl›k, S›d›ka
Deniz, Fatma Vargül, Kevser Güvenç, Kudret Y›lmaz,
‹kram K›l›ç, Remziye K›l›ç, Saadet K›l›ç, Hale K›l›ç ve
soyad› ö¤renilemeyen Zeliha isimli kad›nlar toplant›
ç›k›fl›nda polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Ba¤c›lar ‹lçe Örgütü’nde 13 Haziran günü
seçim sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla
düzenlenmek istenen toplant› polis taraf›ndan
engellendi.

“PKK’ye yard›m ve yatakl›k etti¤i” iddias›yla aranan
HADEP Maltepe ‹lçe Örgütü üyesi Turan Volkan’›n
evine 11 Haziran günü bask›n düzenlendi. Ev
bask›n›nda Volkan’›n k›z› gözalt›na al›nd›. 

1 Temmuz gecesi Hakkari’nin fiemdinli ilçesinde
Yenimahalle semtindeki evlere askerler taraf›ndan
bask›n düzenlendi. Bask›nlarda, aralar›nda HADEP
eski ‹lçe Baflkan› fiemsettin Uysal, HADEP Merkez
Yürütme Kurulu üyesi Hamit Geylani’nin a¤abeyi
Ahmet Geylani ve HADEP ilçe yöneticisi Sait
Kaya’n›n da bulundu¤u 67 kifli gözalt›na al›nd›.
Gözalt›na al›nanlardan 17’si 2 Temmuz günü sabah
saatlerinde serbest b›rak›ld›. 

Diyarbak›r’›n Lice ilçesinin HADEP’li Belediye
Baflkan› Zeynel Ba¤›r, 29 Temmuz günü Yüksek
Seçim Kurulu karar›yla görevden uzaklaflt›r›ld›. Ba¤›r,
YSK karar›yla 20 Kas›m 1989 tarihinde bir yaralama
olay›na kar›flt›¤› ve kamu hizmetlerinden men edildi¤i
gerekçesiyle belediye baflkanl›¤› görevinden
uzaklaflt›r›ld›. Ba¤›r ise yapt›¤› aç›klamada, 1989
y›l›nda bir yaralama olay›na ad› kar›flt›¤› gerekçesiyle
hakk›nda aç›lm›fl bir dava bulundu¤unu belirterek,
yarg›land›¤› davadan “kamu haklar›ndan men” gibi bir
ceza almad›¤›n› söyledi.

‹stanbul Maltepe ‹lçe Merkezi’ne yap›lan bask›nda
hakk›nda toplat›lma karar› bulunan yay›n
bulunduruldu¤u iddias›yla gözalt›na al›nan ve
aralar›nda ilçe yönetim kurulu üyeleri Sayin A¤i ile
Hayriye Algülerhan’›n da bulundu¤u 18 kifli 30
Haziran günü Kartal Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi
Savc›l›¤a ç›kart›lan HADEP’liler daha serbest b›rak›ld›. 

HADEP Adana Küçükdikili Belde Yöneticisi Mehmet
Benzer, 8 Temmuz günü kendilerini J‹TEM eleman›
olarak tan›tan 9 kifli taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve iflkence
gördü¤ünü aç›klad›. (Bkz. Kifli Güvenli¤i) 

11 Temmuz günü ‹stanbul Kad›köy ‹lçe Örgütü
taraf›ndan düzenlenmek istenen Vedat Ayd›n’› anma
etkinli¤i, polisler taraf›ndan engellendi. Aralar›nda
Parti Meclis Üyesi ‹shak Tepe ve efli Zübeyde
Tepe’nin de bulundu¤u 6 HADEP’li gözalt›na al›nd›. 

12 Temmuz günü Ankara DGM’de yap›lan
duruflmada HADEP Genel Baflkan› Murat Bozlak ve
di¤er parti yöneticileriyle birlikte tahliye edilen
HADEP Ankara ‹l Örgütü yöneticilerinden Safiye
Akal›n, serbest b›rak›ld›ktan sonra ayn› gün gözalt›na
al›nd›. 

Cezaevinde olmas›na ra¤men seçimlerde A¤r›’dan
belediye baflkan› seçilen Hüseyin Y›lmaz,
cezaevinden ç›kt›ktan sonra 21 Temmuz günü
görevine bafllad›. Y›lmaz, yapt›¤› aç›klamada,
“Tutukluluk halimiz tamam›yla demokratik olmayan
yollarla gerçeklefltirildi. Biz 18 Nisan’da içerdeydik.
Cezaevinde olmam›za ra¤men halk›m›z bizleri seçti.
Bu, halk›n, kendi de¤erlerine sald›ranlara karfl› bir
tepkisi ve yan›t›yd›” dedi.

Hakkari’nin fiemdinli ilçesine ba¤l› Alt›nsu köyüne 21
Temmuz günü bask›n düzenleyen askerler taraf›ndan
gözalt›na al›nan HADEP fiemdinli ‹lçe Örgütü
yöneticisi S›dd›k Tekin’e sevkedildi¤i Van Devlet
Hastanesi’nde 31 günlük rapor verildi. 

HADEP Merkez Kad›n Komisyonu üyesi Reyhan
Çomak, 26 Temmuz günü Turgutlu’dan ‹zmir’e gitmek
üzere bindi¤i otobüsten indirilerek, bir saate yak›n bir
araba içinde’ sorguland›. Çomak, bindirildi¤i resmi
arabada tehdit edildi¤ini ifade ederek, “Otoya
bindirildikten sonra tehdit ettiler. Bir gün kafana bir
kurflun s›k›labilir. ‹dama niçin karfl› ç›k›yorsunuz?
Da¤a eleman sa¤l›yorsun’ dediler” diye konufltu. 

HADEP Menemen Gençlik Komisyonu Baflkan› Nihat
Altun, 26 Temmuz günü evine yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nd›. Gece Altun’u da yanlar›na alarak
evine ikinci kez bask›n yapan polisler, saat 01.30’a
kadar evde karakol kurdu. Polisler daha sonra Altun’u
yanlar›na alarak evden ayr›ld›. 

29 Temmuz günü HADEP Tekirda¤ Çorlu ‹lçe
örgütlerine yap›lan bask›nda, ‹lçe Baflkan› Mehaf
Savafl ile ‹lçe Sayman› Ahmet Demir gözalt›na al›nd›.
5 A¤ustos günü de Gençlik Komisyonu Baflkan› Kas›m
Zengin gözalt›na al›nd›. 

HADEP ‹stanbul Ba¤c›lar ‹lçe Örgütü üyeleri Metin
Topçuo¤ullar›, efli Hicran Topçuo¤ullar› ile Enver
Karabey ve o¤lu Mazhar Karabey, 10 A¤ustos günü
evlerine yap›lan polis bask›nlar›nda gözalt›na al›nd›. 

Ayd›n Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Siyasi fiube
polislerinin ellerinde bulunan 60 kiflilik listeye göre
a¤ustos ay› içinde ev bask›nlar› yapt›¤› bildirildi.
Evleri bas›lanlar›n ço¤unun HADEP’li olduklar›
belirtilirken, polislerin, bask›nlarda a¤›r suçlamalarda
ve hakaretlerde bulunduklar› bildirildi. 
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HADEP Osmaniye ‹l Baflkan› Mahmut Becerikli, 17
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›. Becerikli’yi arayan
polislerin önce HADEP ‹l Merkezi’ne ard›ndan da
Becerikli’nin evine bask›n düzenledikleri bildirildi.
Mahmut Becerikli’nin efl Zeynep Becerikli de
gözalt›na al›nd›. 19 A¤ustos günü serbest b›rak›lan
Becerikli’nin “bir kifliye askere gitmemesi yönünde
telkinde bulundu¤u” iddias›yla gözalt›na al›nd›¤›
belirtildi. 

Kars’›n Digor ilçesine ba¤l› köylere 20 A¤ustos günü
yap›lan bask›nlarda aralar›nda Mevrek köyü muhtar›
fievket Bayk›z, Hasancan köyü muhtar› Cemal Bölgi,
HADEP Digor ilçe yöneticisi Zorba Baflkutlu ile Kemal
Bölgi ve Kemal Bayk›z adl› köylülerin de bulundu¤u
50’den fazla kifli gözalt›na al›nd›. 

HADEP’ten yap›lan aç›klamada, 20 A¤ustos günü
Batman’da HADEP ‹l Örgütü Sayman› Celil ‹mret,
Ankara’n›n Polatl› ilçesinde HADEP Dörtyol (Hatay)
‹lçe yöneticisi Hasan Vural, Elaz›¤’da HADEP ‹l
Baflkan› Hilmi Elçi ve merkez ilçe yöneticisi H›d›r
K›l›çtepe’nin  gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde polisler 19 A¤ustos
gecesi çok say›da eve bask›n düzenledi. Bask›nlarda
HADEP ilçe yöneticisi Cahit Göktafl ile Abdurahim
Ata, M. Baki Bingöl, Nesim Göktafl, Cahit Özkan, Veli
Taflk›n, Cahit Yüksel, Cuda Yüksel, Cesim Göktafl,
Zahir Mete ve Nafiz Pekyüksel’in de aralar›nda
bulundu¤u 18 kifli gerekçe gösterilmeden gözalt›na
al›nd›. 

HADEP Antalya Merkez ‹lçe Yöneticisi Erdal Y›ld›r›m,
Konyaalt› plaj›nda 22 A¤ustos günü Hüseyin Aktafl ve
Duzali Kaya ile birlikte sivil polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. Kaya ve Aktafl daha sonra serbest
b›rak›l›rken, Y›ld›r›m tutuklanarak Antalya E Tipi
Kapal› Cezaevi’ne gönderildi.

HADEP Van il, merkez ilçe ve Kurtalan ilçe binalar› 4
Eylül günü Van DGM Baflsavc›l›¤›’n›n arama emri ile
polis taraf›ndan arand›. Yaklafl›k bir saat arama yapan
polisler, daha sonra baz› dokümanlara el koyarak, il
baflkan yard›mc›s› Salih Acar, il yöneticisi Fettah
Elmas, merkez ilçe baflkan› Rüknettin Hakan ile
merkez ilçe yöneticisi Alaatin Kalç›k’› gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlar akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›.

HADEP Parti Meclisi üyesi Abdullah Aydemir ve
HADEP Ceyhan ‹lçe Örgütü yöneticisi Emin ‹ldan, 20
Eylül günü akflam saatlerinde Ceyhan’da gözalt›na
al›nd›. 

HADEP PM üyesi Veysel Turhan, 21 Eylül günü Siirt
HADEP ‹l binas› ç›k›fl›nda sivil polislerce gözalt›na
al›nd›. 

21 Eylül günü gözalt›na al›nan HADEP I¤d›r ‹l
Encümeni Resul Y›ld›z da ayn› gün akflam saatlerinde
serbest b›rak›ld›. 

Batman’da 20 Eylül günü gözalt›na al›nan HADEP ‹l
Sayman› Ahmet Candemir, kardefli Süleyman
Candemir ve Raziye ‹natç› 21 Eylül günü serbest
b›rak›ld›.

‹zmir’in Güzeltepe Mahallesi’nde 23 Eylül günü bir
eve bask›n düzenleyen sivil polisler, HADEP üyesi
Veli, Zeytin ve Nebahat K›yak’› gözalt›na ald›. Ayn›
gün Diyarbak›r ‹l Meclis Üyesi Davut Adah da evine
düzenlenen bask›nda gözalt›na al›nd›. 

HADEP Diyarbak›r ‹l Yönetim Kurulu Üyesi Remziye
Berk, 4 Ekim günü ifadesi al›nmak üzere ça¤r›ld›¤›
Mermer Karakolu’ndan gönderildi¤i Saraykap›
Jandarma Komutanl›¤›’nda gözalt›na al›nd›.

Mardin Derik ‹lçe örgütü, 16 Ekim günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. “Düflünceye Özgürlük ve Ölüm
Cezas›na Hay›r” kampanyas›n›n imza metinleri ile
kitap ve dergilere el koyan polisler, ‹lçe Baflkan›
Mesut Çelik’i gözalt›na ald›. Çelik akflam saatlerinde
serbest b›rak›ld›.

HADEP taraf›ndan 15 Ekim günü ‹stanbul’da
düzenlenmesi planlanan “Dostluk ve Bar›fl fienli¤i”
Valilik taraf›ndan yasakland›. fienli¤in
yasakland›¤›ndan haberi olmayan ve Abdi ‹pekçi Spor
Salonu’na gelen yaklafl›k 100 HADEP üyesi dövülerek
gözalt›na al›nd›.

‹zmir HADEP ‹l Yönetim Kurulu üyesi Abdulvahap Bal
ile Mahmut Suncak, Sabri Suncak, Cemalettin Ar›k,
F›rat Akbay, ‹hsan Ayaz, Mehmet Özer ve soyad›
ö¤renilemeyen Maflallah adl› HADEP üyeleri 18 Ekim
günü evlerine yap›lan bask›nlarda gözalt›na al›nd›. 

Adana’n›n Seyhan ilçesine ba¤l› Küçükdikili
Belediyesi’ne bir ihbar gerekçe gösterilerek 21 Ekim
günü yap›lan bask›nda Belediye Baflkan› Mehmet
Yafl›k, 5 belediye çal›flan› ile birlikte gözalt›na al›nd›.
Bir ihbar üzerine belediye binas›nda yap›lan aramada,
yay›n ve da¤›t›m› yasak kitaplar, baflkan›n odas›nda
ise y›rt›lm›fl Türk bayra¤› bulundu¤u iddias›yla Adana
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ifade veren Yafl›k ve belediye
çal›flanlar›, suçun savc›l›k kapsam›na girmedi¤i
gerekçe gösterilerek 22 Ekim günü DGM’ye
sevkedildi. Yafl›k, Adana DGM’de verdi¤i ifadede,
kendilerine komplo düzenlendi¤ini belirterek,
“Jandarma bask›n yapt›¤› s›rada dolab›mdan ç›kan
Türk bayra¤› y›rt›k de¤ildi. Jandarma bayra¤› al›p
baflka odaya girip tutanak tutma ad› alt›nda kap›y›
kapatarak bayra¤› y›rtt›. At›lan suçlamalar› kabul
etmiyorum” dedi. 

Mufl’un Varto ilçesinde HADEP’li ‹l Genel Meclis
Üyesi Mehmet fierif Çatak, 31 Ekim günü evi bas›larak
gözalt›na al›nd›. Çatak’›n, Mufl’ta 1 Kas›m günü
yap›lan ‹l ‹dare Kurulu üye seçimi toplant›s›na
kat›lmas›n›n engellenmesi ve HADEP’in ço¤unluk
sa¤lamamas› için gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Mufl’ta 2 Kas›m günü yap›lan ‹l ‹dare Kurulu üye
seçimlerinde HADEP üyesi dört kiflinin seçilmesi

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Örgütlenme Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 241



üzerine korucu Kemal Arat ve adamlar›n›n
HADEP’lilere sald›rd›¤› bildirildi. Korucular ile
HADEP’liler aras›nda ç›kan tafll› sopal› kavgada,
Bahattin Bingöl, Mirza Günefl ve fiahin Kotan adl›
HADEP üyeleri yaraland›. Hastaneye kald›r›lan
HADEP’liler daha sonra gözalt›na al›nd›. Mufl ‹l ‹dare
Kurulu’na seçilen Fahrettin Aslan da ayn› gün evinden
gözalt›na al›nd›. 

HADEP Gaziantep ‹l Baflkan Yard›mc›s› Vakkas
Dalk›l›ç, 2 Kas›m günü jandarmalar taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. 

2 Kas›m günü Bursa’da gözalt›na al›nan HADEP Parti
Meclisi Üyesi Mehdi Aslan, hakk›nda bir baflka
davadan g›yabi tutuklama karar› oldu¤u gerekçesiyle
tutukland›. 

HADEP Karfl›yaka ‹lçe Örgütü yöneticilerinden Sabri
Ad›beli, 14 Kas›m günü ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› sivil polislerin evine gelerek kendisini tehdit
ettiklerini aç›klad›. Karfl›yaka fiemikler’deki evine son
bir hafta içinde 3 defa bask›n yap›ld›¤›n› ifade eden
Ad›beli, 11 Kas›m gecesi gözalt›na al›narak
sorguland›¤›n› bildirdi. “Çok genifl bir akraba
çevremiz var. ‹smini dahi duymad›¤›m kiflileri gelip
bana soruyorlar. Ailemin son bir hafta içinde huzuru
bozuldu” diyen Ad›beli, 14 Kas›m günü amcas›n›n
o¤lu Emin Ad›beli’nin gözalt›na al›nmas› nedeniyle,
polislerin tekrar evine geldiklerini anlatt›.

Niyazi Dolan adl› PKK itirafç›s›n›n ifadeleri üzerine
16 Kas›m günü HADEP Bingöl Merkez ‹lçe Baflkan›
Hamza Omak, HADEP ‹l Örgütü yöneticisi Halim
Al›c› ile Karl›ova ilçesine ba¤l› Sudura¤› köyünde
Acar Zorbozan ve Hasan Kaya adl› köylüler gözalt›na
al›nd›. Omak’›n gördü¤ü iflkenceler nedeniyle 17
Kas›m günü hastaneye götürüldü¤ü belirtilirken,
gözalt›na al›nanlar 22 Kas›m günü tutukland›. 

22 Kas›m günü ‹stanbul Esenyurt’ta HADEP
Büyükçekmece ‹lçe Örgütü yöneticisi Hünkar Demirel
ile fiifa Aktürk adl› kifli gözalt›na al›nd›. 

20 Kas›m 1998 tarihinde HADEP Kocaeli ‹l Örgütü
binas›ndaki açl›k grevi nedeniyle yap›lan bask›nda
gözalt›na al›nan ve iflkence sonucu ölen Metin
Yurtsever’i anmak için Derince ilçesi Ç›narl› köyünde
düzenlenen törene kat›lan 15 kifli gözalt›na al›nd›.

HADEP Ardahan ‹l Örgütü yöneticilerinden Özcan fiit
ve kardefli Mikail fiit 20 Kas›m günü Düfleli köyündeki
evlerine askerler taraf›ndan yap›lan bask›nda gözalt›na
al›nd›.

HADEP ‹stanbul Büyükçekmece ‹lçe Sekreteri Hünkar
Demirel ile Sefa Aktürk, 22 Kas›m günü gözalt›na
al›nd›. 

HADEP Siirt il yöneticilerinden Ali Timurtafl, Merkez
‹lçe Baflkan› Abdurrahman Taflç›, Muhyettin Timurtafl,
Abdurrahman Timurtafl, Halil Selçuk, Hasan Selçuk,
Abdullah Selçuk, A. Bari Selçuk, ‹brahim Öner, fiükrü

Öner, Abdullah Öner ve Ahmet Erzen adl› kifliler 25
Kas›m günü evlerine düzenlenen bask›nlarda
gözalt›na al›narak Emniyet Müdürlü¤ü’nde 3 gün
boyunca sorguland›. 29 Kas›m günü de HADEP Siirt ‹l
Binas›’na bask›n düzenleyen polis, binadaki eflyalar›
arama bahanesiyle da¤›tt›. Binada bulunan herkesin
kimlik bilgilerini alan polisler, bas›n aç›klamalar›n›n
yer ald›¤› bir klasör, TBMM Baflkanl›¤›’na gönderilmek
üzere, köylülerin haz›rlad›¤› köye dönüfl iste¤ini
içeren 55 dilekçe ve TÜS‹AD’›n haz›rlad›¤› raporlara
el koydu. 

5 Aral›k günü Güneflli semtindeki Evren Caddesi’nde
HADEP ‹stanbul ‹l kongresi duyuru afifllerini asan
HADEP Ba¤c›lar Yönetim Kurulu Üyesi M.Haluk Da¤
ile Abdurrahman Karatafl, 5 kiflinin sald›r›s›na u¤rad›.
Sopalarla dövülen Haluk Da¤ hafif yaralan›rken, a¤›r
yaralanan Abdurrahman Karatafl Haseki hastanesine
kald›r›ld›. 

‹stanbul’un Sar›yer ilçesi Büyükdere’de HADEP
afifllerini asan Hikmet Y›ld›z, R›dvan Kaya, Hükmü
Cirmi ve Raif Bolda¤, 9 Aral›k günü polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. Gece evleri bas›lan HADEP’liler daha
sonra serbest b›rak›ld›.

fianl›urfa HADEP il binas› 15 Aral›k günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda, 11 partili gözalt›na
al›nd›. Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada,
HADEP il binas›nda yap›lan “Kad›n ve ‹nsan Haklar›”
konulu panel s›ras›nda, bir kargo flirketinden gelen
kolide, 70 dolay›nda ‘yasak yay›n ele geçirildi¤i’ iddia
edildi.

Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in aral›k ay› içinde
Mardin’e yapt›¤› gezi s›ras›nda gözalt›na al›nan
HADEP üyelerinin götürüldükleri Yeniflehir
Karakolu’nda iflkence gördü¤ü bildirildi. Gözalt›na
al›nanlardan HADEP ‹l Kad›n Komisyonu üyesi
Gülistan Durç’a, polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunduktan sonra, savc›l›k taraf›ndan gönderildi¤i
Devlet Hastanesi taraf›ndan “kolunda çatlak ve
vücudunda darp izleri oldu¤u” gerekçesiyle 7 günlük
rapor verildi. Gülistan Durç, Cumhurbaflkan›
Süleyman Demirel’i karfl›lamak için topland›klar›
s›rada topluca gözalt›na al›nd›klar›n› ve dövülerek
polis arabalar›na bindirildiklerini söyledi.
Götürüldükleri Yeniflehir Karakolu’nda da
dövüldüklerini belirten Gülistan Durç, savc›l›k
taraf›ndan gönderildi¤i hastanede de As›m adl› bir
hekimin, kendisini azarlad›¤›n› ve muayene
etmedi¤ini bildirdi.

20 Aral›k günü pasaportunun süresini uzatmak için
Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne giden HADEP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Eyüp Karageçi gözalt›na al›nd›. 

HADEP A¤r› ‹l Binas› 20 Aral›k günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Binada bulunan yay›nlara el koyan
polisler ‹l Baflkan› Naif ‹flçimen ve Merkez ‹lçe
Baflkan› Ahmet Kaya’y› gözalt›na ald›lar. Naif
‹flçimen’in evinin 19 Aral›k gecesi de bas›ld›¤› ve
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‹flçimen’in bir süre gözalt›nda tutulduktan sonra ayn›
gece serbest b›rak›ld›¤› bildirildi. 

Öldürülenler

Mehmet Latifeci, Yahya Latifeci

Hatay’›n Samanda¤ ilçesine ba¤l› Sutafl› köyünde
HADEP ‹lçe eski Baflkan› Mehmet Latifeci ile babas›
Yahya Latifeci’nin 30 Mart 1995 tarihinde öldürülmesi
nedeniyle aç›lan dava sonuçland›. 8 Eylül günü
Antakya A¤›r Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan
davada, fievki Karaa¤açl› 36 y›l, Behçet Karaa¤açl› ise
21 y›l hapis cezas›na mahkum edildi. 

Davada, 17 Nisan 1997 tarihinde verilen kararda,
Mahkeme fievki Karaa¤açl› 36 y›l hapis ve 430 bin
lira para, Behçet Karaa¤açl› 24 y›l, Fikret Karaa¤açl› 2
y›l hapis cezas› vermiflti. Yarg›tay’›n Fikret Karaa¤açl›
hakk›ndaki karar› onamas›, di¤er san›klar hakk›ndaki
karar› bozmas› üzerine yarg›lama 1998 y›l› nisan
ay›nda yeniden bafllam›flt›. Behçet Karaa¤açl›
yarg›lama aflamas›nda, Latifeci’yi, ‹lçe Jandarma
Komutan› Üste¤men Vedat Ergin ve Samanda¤
Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli Baflkomiser Necati
Akyol’un iste¤i üzerine öldürdü¤ünü, olaydan sonra
Refah Partisi yanl›s› ifladam› Naci Koza ve Ergin’den 1
milyar 500 milyon lira ald›¤›n› söylemiflti.

‹hsan Tunç

HADEP Adana ‹l Örgütü Yenibey Mahalle Komisyonu
Baflkan› ‹hsan Tunç (45), 8 Eylül günü öldürüldü.
Akflam saatlerinde evine dönen ‹hsan Tunç’a iki
kiflinin atefl etti¤i ö¤renildi. Sald›r›n›n nedeni
ö¤renilemedi.

Fazilet Partisi (FP) 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 7 May›s günü
FP’nin kapat›lmas› istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde
dava açt›.1 Mahkeme’ye sunulan iddianamede,
FP’nin sadece Anayasa Mahkemesi taraf›ndan
kapat›lan RP’nin de¤il, “dini siyasete alet etti¤i için
kapat›lan” tüm partilerin devam› oldu¤u öne sürüldü.
‹ddianamede, FP için “Fazilet Partisi Genel Baflkan›
(Recai Kutan) dahil tüm yöneticileri, milletvekilleri ve
belediye baflkanlar›, adeta kandan baflka bir fleyle
beslenmeyen vampirler gibi…” tan›mlamas› kullan›ld›.
Parti yöneticilerinin yapt›klar› konuflmalardan örnekler
verilen 7 sayfal›k iddianamede, FP Milletvekili Merve
Kavakç›’n›n Meclis’teki yemin törenine baflörtüsünü
ç›karmadan gelmesi ve yemin etmeden ayr›lmas›na
yer verildi. ‹ddianamede, “parti politikalar›n›
benimsemedi¤i anlafl›lan” Ayd›n Menderes d›fl›ndaki
milletvekillerinin, milletvekilliklerinin düflmesi ve
partinin kapat›lmas› istendi. 

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 4 Haziran günü de
Anayasa Mahkemesi’ne ek delil olarak bir “kaset” ve
çözümlerini sundu. FP’li TBMM Baflkanvekili Yasin
Hatipo¤lu’nun “seçimlerin iptali” ile ilgili bir
önergenin oylanmas›n›n ard›ndan Necmettin

Erbakan’la yapt›¤› bir görüflmenin gizli dinleme
kay›tlar›n›n yerald›¤› belirtilen kasette, Hatipo¤lu’nun,
Erbakan’a, Meclis’teki olaylar› ve kavgay› detayl›
flekilde anlatt›¤›, “Meclis’te yapt›¤›m usüle, hukuka ve
kurallara ayk›r›” dedi¤i ve “baz› ünlü politikac›larla
Erbakan’›n görüflmesi ve yönlendirilmeleri konusunda
strateji belirledikleri” iddia edildi. Söz konusu kasete
dayanarak, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan
RP’nin eski Genel Baflkan› Erbakan’›n FP’li
Hatipo¤lu’na, “Emir ve talimat verdi¤i” iddias›yla,
“RP’yi Erbakan’›n yönetti¤i ve FP’nin de kapat›lan
RP’nin devam› oldu¤u” öne sürüldü.

Baflsavc›l›k yaz›s›nda, dinleme kasetinin “Hükme esas
al›nmas›nda mahzur bulunmad›¤›” görüflü savunuldu.
Yaz›da, “Haberleflmenin gizlili¤i ihlal edilerek, baflka
bir deyiflle hukuka ayk›r› flekilde elde edildi¤inden,
kasetin çözümü bizzat Vural Savafl taraf›ndan yap›lm›fl
olup, konuflma metninden yaln›zca raportörün,
Anayasa Mahkemesi üyeleri ile daval› parti
avukatlar›n›n bilgilendirilmesinin daha uygun olaca¤›
kanaatindeyiz” denildi.

FP’nin ön savunmas›, 10 Eylül günü Anayasa
Mahkemesi’ne sunuldu. 

Refah Partisi (RP)

RP’nin kapat›lmas›n›n ard›ndan A‹HM’e eski RP
yöneticilerinin 22 May›s 1998 tarihinde yapt›¤›
baflvuru hakk›nda “kabul edilebilirlik” karar› veren
Mahkeme, mart ay› bafl›nda Türk hükümetinden
savunma istedi. Eylül ay›nda A‹HM’e verilen
savunmada, Türkiye’deki laiklik kavram› konusunda
genifl bir aç›klamaya yer verildikten sonra RP’nin,
di¤er ülkelerdeki mevcut afl›r› ak›mlarla ba¤lant›l›
oldu¤u iddialar›na yer verildi. Savunmada, RP,
“potansiyel bir tehdit ve tehlike” olarak gösterilirken,
parti kapatmaya gerekçe olarak Türk iç hukukunda
yer alan gerekçeler s›raland›. 

Türkiye’nin savunmas›nda, RP’nin kapat›lmas›na
gerekçe olarak Necmettin Erbakan’›n yan›s›ra fievket
Kazan, Ahmet Tekdal, fievki Y›lmaz, Hasan Hüseyin
Ceylan, ‹brahim Halil Çelik ve fiükrü Karatepe’nin
konuflmalar›ndan örneklere de yer verildi. 

Bu arada 1999 y›l› içinde kapat›lan RP’nin yöneticileri
ve milletvekilleri hakk›nda aç›lan davalara da devam
edildi. Bunlardan baz›lar› flöyle:

Necmettin Erbakan

RP’nin son Genel Baflkan› Necmettin Erbakan, Ankara
5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Anayasa
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1 Bursa’da, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural Savafl’›n, FP
hakk›nda kapatma davas› açmas›n› protesto eden Osman Ayan adl›
kifli tutukland›. Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamaya
göre, FP’nin kapat›lmas›yla ilgili Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Vural
Savafl’›n haz›rlad›¤› iddianameye tepki gösteren Osman Ayan, 11
May›s gecesi evinin balkonuna “Vampir Vural Savafl” yaz›l› pankart
ast›. Gözalt›na al›nan Ayan, 12 May›s günü ç›kar›ld›¤› mahkeme
taraf›ndan tutukland›.



Mahkemesi’ne hakaret etti¤i” gerekçesiyle aç›lan
davada beraat etti. 

Erbakan hakk›nda Diyarbak›r 1 No’lu DGM ile
Ankara 9. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde aç›lan davalar
sonuçlanmad›.

Ahmet Tekdal 

Ahmet Tekdal’›n “Milli Görüfl Davas›”nda “devletin
siyasi, hukuki, iktisadi temel nizamlar›n› dini esaslara
göre de¤ifltirmek amac›yla anayasal düzeni y›kmaya
teflebbüs etmek” iddias›yla “ölüm cezas›” istemiyle
yarg›lanmas›na devam edildi.

Tekdal’›n Ankara 9. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde “Kay›p
trilyon” davas›nda 8 y›la kadar a¤›r hapis cezas› istemi
ile yarg›land›¤› dava, 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. 

Hasan Hüseyin Ceylan

Hasan Hüseyin Ceylan, K›r›kkale’de 1993 y›l›nda
yapt›¤› bir konuflmada, “Halk› ›rk, din, dil ve s›n›f
fark› gözeterek, aç›kça kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i”
gerekçesiyle Ankara 1 No’lu DGM taraf›ndan 1 y›l
hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Yarg›tay karar› mart ay›nda
onad›. Yarg›tay’›n karar› ile Ceylan’›n 5 y›ll›k siyaset
yasa¤›, ömür boyu siyaset yasa¤›na dönüfltü. Ceylan’›n
cezas›n›n ertelenmesi için yapt›¤› baflvuru
reddedilince, Ceylan 7 Eylül günü Ankara Çubuk
Cezaevi’ne gönderildi. 

Ceylan, Almanya’da 1992 y›l›nda yapt›¤› konuflmada
Atatürk’ün manevi hat›ras›na hakaret etti¤i
gerekçesiyle Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yarg›land›¤› davan›n 14 Ekim günü sonuçlanan
duruflmas›nda da, 1 y›l 3 ay hapis cezas›na mahkum
edildi, ancak hapis cezas› ertelendi. 

Ceylan’›n “Milli Görüfl Davas›”nda “ölüm cezas›”
istemi ile yarg›lanmas›na 1999 y›l›nda devam edildi. 

Ankara 2 No’lu DGM’de, “Ayasofya ‹haneti” isimli
kitab›nda, “halk› s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge
farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a aç›kça tahrik
etti¤i” iddias›yla yarg›lanan Ceylan hakk›ndaki dava,
zaman afl›m› nedeniyle ortadan kald›r›ld›. 

Ceylan’›n Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde,
“Cumhurbaflkan›’na hakaret” gerekçesiyle 3 y›la kadar
hapis istemiyle yarg›land›¤› dava, 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

Ceylan’›n Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde,
“devletin askeri kuvvetleri, TBMM ve
Cumhurbaflkan›’n›n manevi flahsiyetini alenen tahkir
ve tezyif etti¤i” iddias›yla, 6 y›la kadar hapis istemiyle
yarg›lanmas›na devam edildi. 

fievki Y›lmaz 

Firari fievki Y›lmaz’›n konuflmalar›nda,
Cumhurbaflkan›’na hakaret etti¤i, TBMM ve devletin
askeri kuvvetlerinin manevi flahsiyetini tahkir ve tezyif
etti¤i gerekçesiyle 4 ayr› dosyada, Ankara 2. A¤›r

Ceza Mahkemesi’nce g›yabi tutuklu olarak arand›. 

Y›lmaz’›n konuflmalar›nda, Atatürk’ün manevi
flahsiyetine, Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel,
Anayasa Mahkemesi eski Baflkan› Yekta Güngör
Özden, Tar›m eski Bakan› Mustafa Taflar ve efli
Gülderen Taflar, Gaziantep Büyükflehir Belediye
Baflkan› Celal Do¤an ile efli Aysel Do¤an’›n kiflilik
haklar›na hakaret etti¤i gerekçesiyle Ankara’da
yarg›land›¤› dava, 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. . 

Y›lmaz’›n “Milli Görüfl Davas›”nda “ölüm cezas›”
istemi ile yarg›land›¤› davaya 1999 y›l› içinde devam
edildi. 

‹brahim Halil Çelik 

Kahramanmarafl Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, ‹brahim
Halil Çelik’in 1993 y›l›nda Kahramanmarafl’ta yapt›¤›
konuflmada, dönemin Anayasa Mahkemesi Baflkan›
Yekta Güngör Özden için kulland›¤› “Atatürk tüccar›,
laiklik tüccar›, dinsizlik tüccar›” ve Atatürk’e yönelik
olarak “70 y›ld›r Allahs›zl›k rejimi ile yönetiliyoruz.
Atatürk ve Firavun Allahs›zl›k iddias›nda
bulunuyorlar” sözleri nedeniyle Çelik hakk›nda 28
Eylül g›yabi tutuklama karar› verdi.

Çelik’in “Dayatma ya da bask› sürdürülürse kan akar.
Kan dökülürse iyi olur, f›st›k gibi olur. Demokrasi
gelir” sözleri ile “halk› din ve mezhep farkl›¤›
gözeterek kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i” iddias›yla
Ankara 1 No’lu DGM’de yarg›lanmas›na 1999 y›l›nda
devam edildi.

Çelik’in, bir gazeteye verdi¤i demeçte, “Kan akacak,
f›st›k gibi olacak. MGK, ‹mam Hatipler’in kapat›lmas›
için dayatmada bulunurken, 6 milyon Müslüman’›n
eli gül mü toplayacak? Dayatmada direnirlerse kan
dökülür. Ben böyle iktidar›n içine tüküreyim” sözleri
ile hükümetin ve devletin askeri kuvvetlerinin manevi
flahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etti¤i iddias›yla
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›land›¤› dava
da 1999 y›l› içinde sonuçlanmad›.. 

Çelik’in “ölüm cezas›” istemiyle yarg›land›¤› “Milli
Görüfl Davas›” 2000 y›l›na ertelendi. 

Eme¤in Partisi (EMEP)

EMEP Ankara Alt›nda¤ ‹lçe Örgütü binas›na 19 Ocak
günü akflam saatlerinde befl kiflilik bir grup sald›rd›.
Metin Göktepe afiflinin bulundu¤u camlar› sopalarla
k›ran sald›rganlar, “Bu ilk uyar›m›zd›r” dedikten sonra
olay yerinden kaçt›.

Gaziantep’in Düztepe ve Ünald› semtlerindeki EMEP
seçim irtibat bürolar› 25 Ocak günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Düztepe irtibat bürosunda bulunan
bir parti görevlisini bir süre sorgulayan polisler daha
sonra Ünald› irtibat bürosuna bask›n düzenlediler.
Burada bulunan görevliyi tartaklayarak gözalt›na alan
polisler, görevliyi evinde arama yapt›ktan sonra
serbest b›rakt›lar. 
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EMEP’in 1 May›s 1998 ‹flçi Bayram› bildirileri
nedeniyle EMEP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri
Muhammet Uluda¤, Mustafa Yalç›ner, Kamil Tekin
Sürek, Seyit Aslan, Nedim Köro¤lu, Haydar Kaya,
Keçiören ‹lçe Örgütü yöneticileri Celal Aygün ve
Jülide Kal›ç ile parti üyeleri Ali R›za Ero¤lu, Deniz
Gürbüz, Murtaza Aykaç hakk›nda TCY’nin 312.
maddesi uyar›nca Ankara DGM’de aç›lan dava, 26
Nisan günü beraatle sonuçland›.

EMEP ‹stanbul Eyüp ‹lçe örgütüne 2 fiubat günü
sabaha karfl› yap›lan kimli¤i belirlenemeyen kifliler
taraf›ndan yap›lan sald›r›da eflyalar k›r›larak, büro
da¤›t›ld›.

EMEP Malatya il binas›, 19 fiubat günü, Sivas ‹l
Baflkanl›¤› ve Divri¤i ‹lçe örgütleri ise 22 fiubat günü
polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›na gerekçe olarak,
EMEP’in Kürt sorununa iliflkin ç›kard›¤› duvar
gazeteleri hakk›nda Malatya Sulh Ceza Mahkemesi
taraf›nda verilen toplatma karar› gösterildi.

‹stanbul Kad›köy’de 21 fiubat günü EMEP’in “Paral›
e¤itime hay›r” bafll›kl› bildirisini da¤›tan Mehmet
Alflan, Deniz Uygun ve Serdal Türkmen adl› parti
üyeleri gözalt›na al›nd›. 

EMEP Bal›kesir Balya ‹lçe Örgütü Kurucu Baflkan›
Halil Keskin, 1. Ola¤an Kongre karar›n› bir saat geç
ast›¤› için 3 ay hapis 900 bin lira para cezas›na
çarpt›r›ld›. Karara itiraz› kabul edilmeyen Keskin, 24
fiubat günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMEP ‹l Yöneticisi Erdal Özdemir’in 28 fiubat günü
yap›lan dü¤ününün ç›k›fl›nda Mustafa Duman, Murat
K›l›ç, Cüneyt Y›lmaz, fiahin fien ve Turgay Bat›bek
adl› EMEP Esenler üyeleri gözalt›na al›nd›.

“Krizin yükünü biz çekmeyece¤iz, serbest bölgeye
hay›r” yaz›l› afiflleri asan EMEP ‹stanbul Tuzla ‹lçe
Örgütü Baflkan› ‹smet Torun, EMEP ‹stanbul
miletvekili aday› H›yasettin Tepeli ile Fevzi Tepeli 28
fiubat günü gözalt›na al›nd›.

EMEP Manisa ‹l Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Aslan
Topal ile EMEP üyesi Yusuf Sabanc›, 3 Mart günü
Evrensel gazetesi satarken polis taraf›ndan dövülerek
gözalt›na al›nd›. 

Amasya’da da EMEP ‹l Baflkan› ‹smail Arslan ile adlar›
belirlenemeyen üç kifli 2 Mart günü polisler taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Eyüp’te EMEP afifllerini haz›rlayan Özgür
Mert, Yavuz Uruço¤lu, Deniz Turgaro¤lu ve Ender
Tangör adl› EMEP üyeleri 8 Mart günü polisler
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel’in seçim
çal›flmalar› çerçevesinde 22 Mart günü Diyarbak›r’a
yapaca¤› ziyaret, güvenlik görevlileri taraf›ndan
engellendi. Tüzel ve beraberindeki heyet, 22 Mart
günü Diyarbak›r’›n De¤irmendere bölgesinde
durduruldu. Burada partililere kente girifllerinin OHAL

Valili¤i taraf›ndan yasakland›¤› bildirildi. EMEP
Diyarbak›r ‹l Örgütü’ne yap›lan bask›nda da partinin
afifl ve broflürlerine el konuldu. 

EMEP ‹stanbul fiiflli ‹lçe Örgütü’nce 21 Mart günü
düzenlenmesi planlanan genel ve yerel yönetim
adaylar›n›n tan›t›m flenli¤i, polisler taraf›ndan
engellendi. 

Çorum Emniyet Müdürlü¤ü 11 May›s günü, il örgütü
taraf›ndan da¤›t›lan “Yaflas›n 1 May›s, yaflas›n
özgürlük” bafll›kl› bildiriden dolay› Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

EMEP Tunceli ‹l Baflkan› Ali Taman ile Tunceli
Belediye Baflkan aday› Metin Turan hakk›nda, 27 Mart
günü EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel’in Tunceli
ziyaretinde yapt›klar› konuflmalar nedeniyle 2935
say›l› OHAL Yasas›’na muhalefetten aç›lan dava 1999
y›l› içinde tamamlanmad›.

Tunceli’nin Pertek ‹lçe örgütü 21 Haziran günü
polisler taraf›ndan bas›ld›. Bask›nda binada bulunan
befl kifli gözalt›na al›nd›. Bu kiflilerin götürüldükleri
karakolda dövüldükleri ve “yasad›fl› örgüt üyesi
olduklar›” yönünde ifade vermeye zorland›klar›
bildirildi. Gözalt›na al›nanlar daha sonra serbest
b›rak›ld›.

‹stanbul Ba¤c›lar’da EMEP afifllerini asan Veysel
Kavak, Ali Kavak, H›d›r Tülek, Kerim Özdemir, U¤rafl
Y›ld›r›m, Servet Salar adl› EMEP üyeleri 3 Temmuz
günü gözalt›na al›nd›.

Da¤›tt›klar› bar›fl bildirisi ile TCY’nin 312. maddesini
ihlal ettikleri gerekçesiyle ‹zmir DGM taraf›ndan 20
ay hapis cezas›na çarpt›r›lan EMEP Nazilli ilçe
yöneticileri Mehmet Kaya, Bülent Çamo¤lu ve
Mustafa Sar›o¤lu’nun cezalar›n›n Yarg›tay taraf›ndan
onanmas›n›n ard›ndan 13 Temmuz günü Nazilli E
Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 

EMEP fianl›urfa ‹l Baflkan› Cuma ‹lbeyli ve Gençlik
Komisyonu Baflkan› Sad›k Güleç’in, 21 Mart günü
gözalt›na al›nd›ktan haklar›nda “bölücülük” yapt›klar›
gerekçesiyle aç›lan dava, 23 Haziran günü
sonuçland›. Güleç ve ‹lbeyli, para cezas›na
çarpt›r›ld›klar› davada, üzerlerinde bulunan “Bu kez
emekçiler kazanacak” adl› broflürde yer alan “Kürt
Sorununa Demokratik Çözüm” bafll›kl› bölümde
“bölücülük” yapt›klar› iddias›yla yarg›lanm›flt›.

EMEP Ayd›n il binas› 18 Temmuz günü saat 1.30
s›ralar›nda sald›r›ya u¤rad›. ‹l Baflkan› Hüseyin Sevran,
yapt›¤› aç›klamada, sald›rganlar›n parti binas›n›n
bitifli¤inde bulunan binadan girdi¤ini, kap› ve camlar›
k›r›p, içeride bulunan eflyalar› da¤›tt›klar›n›, partiye ait
evraklar› y›rtt›klar›n› bildirdi. 

EMEP Tunceli Mazgirt ilçe binas›ndan ç›kan Ali
Y›ld›z, Zeynel Y›ld›z ve Bar›fl Aktan isimli parti üyeleri
27 Temmuz günü gözalt›na al›nd›.
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Ankara’da 5 A¤ustos günü EMEP’in “Ya mezar ya
flalter”, “IMF Türkiye’den elini çek-Mezarda
emeklili¤e hay›r” afifllerini asan Metin Gül adl› EMEP
üyesi 24 saat süreyle gözalt›nda tutuldu.

‹stanbul Avc›lar’da 19 A¤ustos günü depremzedeler
için yard›m toplayan Ulafl Velio¤lu, Levent Günay,
Ersin Günay, Olcay Yanar ile Ali Yaman isimli EMEP
üyeleri polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›.

1 Eylül Dünya Bar›fl Günü nedeniyle EMEP ‹stanbul ‹l
Örgütü taraf›ndan düzenlenen bas›n aç›klamas›na
polis müdahale etti. EMEP ‹stanbul ‹l Baflkan› Cevriye
Ayd›n, il yöneticisi Seyit Aslan ve Befliktafl ‹lçe
Yöneticisi Düzgün Buluç, bas›n aç›klamas› sonras›nda
gözalt›na al›nd›. 

EMEP fianl›urfa ‹l Örgütü bas›n sözcüsü Arif Toprak
hakk›nda, 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde yap›lan
bas›n aç›klamas›nda “halk›n düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›”
iddias›yla dava aç›ld›.

EMEP Ankara Alt›nda¤ ‹lçe yöneticisi Coflkun Gül ve
parti üyesi Yalç›n Gül, 8 Eylül günü bildiri da¤›t›rken
gözalt›na al›nd›lar. EMEP’lilere ç›kar›ld›klar› mahkeme
taraf›ndan “izinsiz bildiri da¤›tt›klar›” gerekçesiyle 15
milyon lira para cezas› verildi. 

EMEP Genel Merkezi taraf›ndan haz›rlanan, “IMF’nin
ve NATO’nun Patronu Clinton Defol” afiflini, Ankara
Mamak’ta asan Mutlu K›l›ç, Sevil Arac›, Kenan Polat;
‹stanbul Gaziosmanpafla, Beykoz, Kad›köy, Ka¤›thane
ve Zeytinburnu’nda ise Mustafa Gürsoy, Gökhan K›l,
Leyla Ifl›k, Kenan Tokgül, fierif Yeflilbingöl, Hicran
Dan›flman, Erhan Demir, Serpil Öztürk, Ebru Atakan,
Esra ‹skito¤lu, Kahraman Durmufl, Göksel Karatafl,
Serkan K›z›lkaya, Sevgi Delibafl, Aflur Çetinkaya, Ebru
Önal, Mehmet Çelik, Ahmet Akgüzel, Levent Erkoç,
Serdar Ayd›n, Meryem Durmaz, Özgür Sa¤›ro¤lu,
Mahir Yamen, Mehmet Gerçek, Akcil Bozkurt, Birol
Bozkurt, Haluk Demir, Yeliz Çopuz, Bektafl Durmaz,
Mustafa Atik, Ali Do¤an, Faruk Terzi, Suat Çelik,
Server Salar, Bülent Kaya, Ayla Belek, ‹lhan Alt›n,
Onur ‹lçi, Yasemin Sayl›, Sinan Danac› ile soyadlar›
ö¤renilemeyen Hasan ve Aslan adl› kifliler gözalt›na
al›nd›.

EMEP Elaz›¤ ‹l Örgütü binas›, üzerinde “Clinton
Defol” yaz›l› afifllerden dolay› polisler taraf›ndan 16
Kas›m günü bas›ld›. Yap›lan aramada, de¤iflik tarihlere
ait dergilere, yasakl› oldu¤u iddias›yla 4 kitaba,
Evrensel ve Emek gazetelerinin eski say›lar›na ve Yeni
Evrensel gazetesine, Eme¤e Seslenifl bülteninin 6
say›s›na ayr›ca 20 adet video kasete el koydu. 

EMEP taraf›ndan haz›rlanan “Bask›lar son bulsun-
OHAL kald›r›ls›n” yaz›l› afifller, OHAL Valili¤i
taraf›ndan yasakland›. Karar›n ard›ndan 26 Kas›m
günü EMEP Diyarbak›r ‹l Binas›na gelen polisler
afifllere el koydular. 28 Kas›m günü de ‹stanbul
Kad›köy’de ayn› afiflleri asan Nizam Kaya, Sabri fien,
Caner Taflç›, Göksel Karatafl, Tahire Ayla Belek ve

Ebru Atakan adl› EMEP üyeleri gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Sar›gazi’de EMEP Genel Merkezi taraf›ndan
haz›rlanan “OHAL kald›r›ls›n” yaz›l› afiflleri asan
EMEP’li gençlere, 29 Kas›m günü MHP’liler sald›rd›. 

EMEP Ka¤›thane ‹lçe Örgütü taraf›ndan haz›rlanan
afiflleri asan Özcan Da¤›stan ve Gülhan Benli, 5
Aral›k günü gözalt›na al›nd›. 

‹stanbul Bostanc›’da 9 Aral›k günü EMEP taraf›ndan
haz›rlanan “IMF Bütçesine Hay›r” yaz›l› afiflleri asan
Yüksel Akkaya, Mehmet Alflan, Ergün Enç, Halis
Karaaslan ve Sinan Danac› adl› EMEP üyeleri
gözalt›na al›nd›. Beykoz’da da 10 Aral›k günü bildiri
da¤›tan Murat K›rkgöze, Kemal Özcan, Yasemin Sayl›,
Hicran Dan›flman, Sinan Danac›, Ergin Ay ve Haluk
Emir ile soyadlar› ö¤renilemeyen Deniz, Sinan ve
Erdo¤an adl› EMEP üyeleri polis taraf›ndan gözalt›na
al›nd›.

‹stanbul Tuzla’da 12 Aral›k günü afifl asan Metin
Yasan, Hayrettin Ak›n, Ercan Yavuz, Muharrem Yi¤it,
Serhat Bal ve Deniz Göl adl› EMEP üyeleri gözalt›na
al›nd›. 

EMEP Genel Baflkan› Levent Tüzel hakk›nda, Metin
Göktepe’yi anmak için 9 Ocak günü Ankara’da
düzenlenen toplant›daki konuflmas› nedeniyle aç›lan
dava, 24 Aral›k günü Ankara 4. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde bafllad› ve ayn› duruflmada beraatle
sonuçland›. 

‹stanbul Beykoz’da kurulu bulunan Paflabahçe
fiiflecam Fabrikas›’n›n önünde bildiri da¤›tan Engin
Ay, Yeliz Topuz ve Bülent Erdo¤an adl› EMEP üyeleri
25 Aral›k günü  gözalt›na al›nd›. 

Özgürlük ve Dayan›flma Partisi (ÖDP)

ÖDP Genel Baflkan› Ufuk Uras, Genel Baflkan
Yard›mc›s› Atilla Aytemur, ‹stanbul ‹l Baflkan› Mehmet
Atay, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve ‹stanbul 3.
Bölge milletvekili adaylar› Do¤an Halis, Avukat Halis
Y›ld›r›m ve Zeytinburnu Belediye Baflkan› Aday›
Avukat Hüseyin Cengiz, 16 Mart günü gözalt›na
al›nd›. 16 Mart katliam›n›n 21. y›ldönümü nedeniyle,
olay›n yafland›¤› yere çiçek b›rakmak için giden
ÖDP’liler daha sonra serbest b›rak›ld›.

ÖDP Genel Merkezi taraf›ndan bafllat›lan ‘‘Yurttafl
Adalet Ar›yor’’ eylemi kapsam›nda Divri¤i’de 1998
y›l›n›n ekim ay›nda meflale yakma eylemi düzenleyen
ÖDP ‹lçe Baflkan› Metin fiimflek ve Yönetim Kurulu
Üyesi Güzel Karay›lan ocak ay› bafllar›nda yap›lan
duruflmada, 1’er y›l 6’flar ay a¤›r hapis cezas›na
çarpt›r›ld›. Mahkeme, daha sonra san›klar›n
mahkemedeki iyi halleri nedeniyle cezalar›n› 1’er y›l
3’er ay hapis cezas›na indirdi. 

ÖDP taraf›ndan 24 Ekim günü ÖDP Kad›köy ‹lçe
binas› önünde bas›n aç›klamas› yapmak üzere
toplanan 32 kifli hakk›nda “toplant› ve gösteri
yürüyüflleri yasas›na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
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Kad›köy 3. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan aç›lan
dava 7 Ocak günü beraatle sonuçland›. 

ÖDP ‹stanbul Maltepe ilçe binas›na 14 fiubat gecesi
kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan molotof
kokteyli at›ld›. 

ÖDP Adana ‹l Baflkan› Mehmet Beyaztafl ve Seyhan
‹lçe Baflkan› Hasan Sar›kaya ile 7 parti yöneticisi
hakk›nda 28 fiubat 1998 tarihinde düzenledikleri
“Dayan›flma Gecesi”nde yapt›klar› konuflmalarda
“polise hakaret ettikleri” iddias›yla aç›lan dava, 1999
y›l› içinde Adana 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mehmet Beyaztafl, Hasan Sar›kaya, Yaflar
Demir, Sad›k S›çramaz, Yakup Durmufl, Leyla Uyar,
Adalet Nefise Ç›nar, Hayri Akgün ve Metin Çelik’in 1
y›ldan 6 y›la kadar hapisle cezaland›r›lmalar› istenen
dava, 1999 y›l› içinde tamamlanmad›. 

Meclis’te pankart açt›klar› gerekçesi ile yarg›lanan
ö¤rencileri desteklemek için haz›rlanan afifller
nedeniyle ÖDP yöneticileri hakk›nda aç›lan davaya
1999 y›l› içinde Ankara DGM’de devam edildi. ÖDP
Genel Baflkan› Ufuk Uras, genel baflkan yard›mc›lar›
Y›ld›r›m Kaya, Serpil Bo¤a ile Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri Necmi Demir, Saruhan Oluç, Atilla Aytemur,
Burhan Sönmez ve Sultan Özcan’›n TCY’nin 169.
maddesi uyar›nca 4 y›l 6 ayla 7 y›l 6 ay aras›nda
hapis cezas› istemiyle yarg›land›¤› dava, 2000 y›l›na
ertelendi. 

ÖDP ‹stanbul 3’üncü bölge milletvekili adaylar›n›n 20
Mart günkü seçim konvoyu, ‹kitelli’de afl›r› sa¤
görüfllü bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. ÖDP’den
yap›lan aç›klamaya göre tafll›, sopal› ve b›çakl›
sald›r›da bir kifli bafl›ndan ald›¤› darbeyle yaraland›. 

ÖDP ‹stanbul Güngören’de milletvekili aday› Mehmet
Sad›k Varsak ile üç parti üyesi 23 Mart günü polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

ÖDP Kütahya il binas› 4 Haziran gecesi kimli¤i
belirsiz kifliler taraf›ndan kundakland›. Sald›r›da can
kayb› olmad›. ÖDP Kütahya il merkezine daha önce
de iki kez sald›r› düzenlendi¤i bildirildi. 

ÖDP ‹stanbul Ka¤›thane ‹lçe Baflkan› ‹smail Bektafl’›n
evi 6 Kas›m günü polisler taraf›ndan bas›ld›. Bektafl’›n
evde olmad›¤› s›rada yap›lan bask›nla ilgili olarak
yap›lan baflvuru üzerine Emniyet yetkililerinin böyle
bir olaydan haberdar olmad›klar›n› belirttikleri
ö¤renildi. 

‹flçi Partisi (‹P)

1991 genel seçimleri öncesindeki konuflmas›nda
‘‘bölücülük propagandas›’’ yapt›¤› gerekçesiyle ald›¤›
14 ayl›k hapis cezas› nedeniyle Haymana
Cezaevi’nde bulunan ‹P Genel Baflkan› Do¤u Perinçek
ve 10 parti yöneticisinin yarg›land›¤› davaya, 23 fiubat
günü Ankara DGM’de devam edildi. 16 Mart günü
yap›lan duruflmada, Avukat Mehmet Cengiz,
ifadeleriyle davan›n aç›lmas›n› sa¤layan itirafç›

fiehmuz Batur’un sahte ERNK mühürleri ile Ankara’da
bir kuyumcuyu tehdit ederek para s›zd›rd›¤›n› Ceviz
Kabu¤u program›nda aç›klad›¤›n› söyledi. Cengiz, bu
kuyumcunun isim ve adresinin tespit edilerek
dinlenmesi için soruflturman›n geniflletilmesini
isterken, partide yap›lan aramada ele geçirilen askeri
kitapç›¤›n bilirkifli incelemesine de itiraz etti. DGM
heyeti Ceviz Kabu¤u program›n›n video kasedinin
getirtilmesi ve itirafç› Batur’un tan›k olarak ifadesinin
al›nabilmesi için ilgili mahkemeye talimat yaz›lmas›
karar›yla duruflmay› erteledi. Dava, 1999 y›l› içinde
sonuçlanmad›. 

Davada, Do¤u Perinçek hakk›nda “yasad›fl› örgüte
yard›m yatakl›k etti¤i”, “devletin gizli belgelerini
aç›klad›¤›” ve “Ateflli silahlar yasas›na muhalefet
etti¤i” iddias›yla 20 y›l 6 aya kadar hapis cezas›, ‹P
Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin ile 8 parti
yöneticisi hakk›nda “devletin gizli belgelerini
aç›klad›klar›” ve “Ateflli silahlar yasas›na muhalefet
ettikleri” iddias›yla 1 y›l ile 13 y›l aras›nda hapis
cezas› isteniyor.

‹P Genel Baflkan› Do¤u Perinçek ve Belge Yay›nevi
sorumlusu Ayflenur Zarakolu hakk›nda ‹HD’nin 1994
y›l›nda yap›lan 5. Genel Kurulu’nda konuflmalar›nda
“bölücülük propogandas›” yapt›klar› iddias›yla aç›lan
dava, 4 Mart günü sonuçland›. Perinçek bir y›l hapis
ve 100 milyon lira para cezas›na mahkum olurken,
Zarakolu beraat etti. Yarg›tay, haziran ay› içinde
Perinçek hakk›nda verilen karar› bozdu.

Do¤u Perinçek, 25 May›s günü Genel Baflkanl›k
görevinden istifa etti. Perinçek, ‹P Merkez Komitesi’ne
gönderdi¤i yaz›da, “‹P’in hukuk d›fl› uygulamalarla
karfl› karfl›ya kalmamas› için, genel baflkanl›k
görevinden ve üyelikten istifa etti¤ini” aç›klad›. 

Ankara DGM taraf›ndan verilen 1 y›l 2 ay hapis
cezas›n›n ‹nfaz yasas› uyar›nca 10 ay›n› cezaevinde
geçiren Perinçek, 8 A¤ustos günü tahliye edildi.
Perinçek, ‹P’in 17 Ekim günü yap›lan Kongresi’nde
yeniden Genel Baflkan seçildi.

1999 y›l›nda ayn› davada yarg›lanan farkl› parti
yöneticilerine de rastland›. Örne¤in Fesih Y›ld›r›m adl›
PKK itirafç›s›n›n ifadeleri do¤rultusunda Tunceli’nin
CHP’li Belediye Baflkan› Hasan Korkmaz, DYP
Belediye Baflkan Aday› Seyfi K›l›ç, Tunceli Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan› Celal Yaflar, kapat›lan RP’nin
eski Tunceli ‹l Baflkan› Metin Çetindere ile ifladam›
Seyit Ali K›z›laslan hakk›nda “PKK’ye yard›m ve
yatakl›k ettikleri” iddias›yla TCY’nin 169. maddesi
uyar›nca dava aç›ld›. 27 May›s günü Malatya
DGM’de yap›lan duruflmada, Fesih Güner adl› itirafç›
daha önce san›klar›n hakk›nda verdi¤i ifadeyi
yalanlarken, Erdinç Peker adl› itirafç› ise san›klar
aleyhinde ifade verdi. 24 Haziran günü yap›lan
duruflmada, Hasan Korkmaz, Seyfi K›l›ç ve Seyit Ali
K›z›laslan tahliye edildi. 5 A¤ustos günü sonuçlanan
davada, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
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Celal Yaflar ve kapat›lan RP eski Tunceli ‹l Baflkan›
Metin Çetindere, 3 y›l 9’ar ay hapis cezas›na mahkum
oldu. Hasan Korkmaz, Seyfi K›l›ç ile Seyit Ali
K›z›laslan ise beraat etti.

b) Dernek ve Vak›flar 

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)

Romanya’da yap›lacak etkinliklere gitmek isterken 8
Aral›k 1998 tarihinde gözalt›na al›nan ve ard›ndan
tutuklanan MKM sanatç›lar›n›n yarg›lanmas›na 29
Nisan günü ‹stanbul DGM’de devam edildi.
Duruflmada, TCY’nin 169. maddesinden yarg›lanan
sanatç›lar Serhat Bucak, Rauf Bozkurt, Selma Civak,
Zelal Gökçe, Mehmet Yap›flt›ran, Kadriye Ç›r›k ve
Alaaddin Aykoç tahliye edildi. 

Uflak Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mezopotamya
Kültür Merkezi ‹zmir fiubesi yöneticileri Hamide
Yüksel, Fadime Genç ve Çetin Toprak (tutuksuz)
hakk›nda “PKK’ye yard›m ve yatakl›k ettikleri”
iddias›yla TCY’nin 169. maddesi uyar›nca aç›lan
davaya 4 May›s günü devam edildi. 4 May›s günü
‹zmir DGM’de yap›lan duruflmada, Hamide Yüksel,
Fadime Genç ve Çetin Toprak hakk›ndaki suçlama
de¤ifltirilerek “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla TMY’nin 8. maddesi uyar›nca
yarg›lanmas›na karar verildi. 

‹zmir DGM’de 2 Haziran günü yap›lan duruflmaya
MKM ‹zmir fiube Müdürü Hamide Yüksel, MKM
çal›flanlar› Fadime Genç ve Çetin Toprak’›n yan› s›ra
eski çal›flanlar Zelal Morsümbül, Leman Akay ile Av.
Zeynep Sedef `Özdo¤an kat›ld›. Mahkemede söz alan
MKM çal›flanlar›, “bölücülük propagandas› yapt›klar›”
yönündeki suçlamalar› reddederek; kültür çal›flmas›
yürüttüklerini ifade ettiler. Mahkeme heyeti,
Morsümbül, Akay ve Toprak hakk›nda beraat karar›
verirken, Uflak Cezaevi’nde 6 ay tutuklu kalan MKM
fiube Müdürü Yüksel ile Genç’e 10 ay hapis cezas› ve
5 milyar lira para cezas› verdi. San›klar›n “iyi
halleri”ni göz önünde bulunduran DGM, Yüksel ile
Genç’in hapis cezalar›n› 5 y›l süreyle tecil etti.

MKM ‹zmir fiubesi çal›flanlar› Cezmi Yalç›nkaya,
Beyaz Emektar ve Nuri Turan hakk›nda HADEP
Denizli ‹l Örgütü Gençlik Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen flölende Kürtçe türkü söyledikleri için
TMY’nin 8. maddesi uyar›nca aç›lan dava 10 Haziran
günü sonuçland›. ‹zmir DGM’de 10 Haziran günü
yap›lan duruflmada, Cezmi Yalç›nkaya, Beyaz Emektar
ve Nuri Turan bir y›l hapis ve 6 milyar lira para
cezas›na mahkum edildi. Hapis ve para cezas›
ertelendi. 

Mersin’in Yeniflehir beldesinde 19 Haziran’da bir
dü¤üne polisler taraf›ndan yap›lan bask›nda MKM
çal›flan› Bedran fiener adl› kifli polislerin kendisini
ölümle tehdit ederek bulunduklar› evin üçüncü
kat›ndan att›klar›n› aç›klad›. Bedran fiener olay› flöyle
anlatt›: 

“Dü¤ün gecesi saat 22.40’ta polis ve özel timler
dü¤ünü basarak, kitleyi da¤›tt›. Ben cihazlar›n bafl›nda
bekledim. Bu s›rada yan›ma üç sivil polis yaklaflarak,
nereden geldi¤imi sordu. MKM’den deyince ‘Dama
ç›k arkadafllar›n orada’ dediler. Söylendi¤i gibi dama
ç›kt›m. O üç sivil polis de arkamdan geldi. ‹ddia
edildi¤i gibi hiçbir arkadafl›m yoktu. Polislerden biri
elindeki kalaflnikof marka silah› kafama do¤rultarak,
öldürece¤ini söyledi. Bu flekilde beni geriye do¤ru
ilerlettiler. Tam saçaklara yanaflm›flt›m, o s›rada
yüzüme yumrukla vurmaya bafllad›lar. Vurulan
üçüncü yumruk üzerine dengemi kaybederek düfltüm.
Yaklafl›k yar›m saat yerde kald›m. Binadakiler beni
hastaneye kald›rd›.” ‹ki gün yo¤un bak›mda kalan
Bedran fiener, ifadesini almaya gelen polislerden
birinin “Sen daha ölmedin mi?” dedi¤ini belirterek,
“Ayn› fleyleri yaflar›m endiflesiyle düfltüm diye ifade
vermek zorunda kald›m.” dedi. 

Bu arada ‹çel Vali Yard›mc›s› Yaflar K›r›ml› ise yapt›¤›
aç›klamada, olayda polislerin herhangi bir dahli
olmad›¤›n› iddia ederek, “fiahs›n üçüncü kattan
düflerek hastanede yo¤un bak›ma al›nmas› ile ilgili
olarak güvenlik güçlerimizin hiç bir etki ve tesiri
yoktur. fiahs›n yaralanmas›n›n sebebi güvenlik
güçlerinin dü¤üne geldi¤i an telafllanarak panik içinde
dama ç›kmas› ve damdan düflmesi ile belinde ve
ayaklar›nda k›r›k ve hasar›n oluflmas›d›r” dedi.

Mersin’in Demirtafl mahallesinde 14 Kas›m günü
yap›lan bir dü¤üne bask›n düzenleyen sivil polisler,
MKM müzik gruplar›ndan Koma Vendidad
elamanlar›ndan Ayten Pasin ile Kenan fiahin’i
gözalt›na ald›. Polisler dü¤ün sahiplerini de taciz
ederek, kat›lanlar› zorla da¤›tt›.

MKM Mersin fiubesi 15 Kas›m günü de akflam
saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› sivil
polisler taraf›ndan bas›ld›. 2 saati aflk›n arama yapan
polisler içeride bulunan 14 kurum çal›flan› ile 9
misafir gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar›n isimleri
flöyle: flube Müdürü Revze Öngel, Fatma Ölmez,
Yekin Ölmez, Zeynep Süer, Nusret Süer, Y›lmaz
Bayram, Metin Y›lmaz, Behçet Pekdo¤an, M.
Abdulselam Ça¤lar, Sibel Özdemir, Arif Adal›, Meral
Gündüzalp, misafirler Aziz Süer, Yusuf Binici,
Abdullah Da¤, Ferit Süer, Ahmet Aktafl, Murat
Aky›ld›z, Mehmet Aktafl, Hac› Demirde¤mez, fiehmuz
Demirde¤mez. 

Cevat Soysal’›n Moldova’dan Türkiye’ye getirilmesinin
ard›ndan bafllat›lan operasyonlar çerçevesinde
gözalt›na al›narak tutuklanan MKM Adana fiube
Baflkan› Vahdettin Emen, 23 Eylül günü ç›kar›ld›¤›
Adana DGM’deki ilk duruflmas›nda beraat etti.

MKM’de çal›flan tiyatro sanatç›s› Hayri Tunç, 22
Aral›k günü “kendilerini polis olarak tan›tan kifliler
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›” aç›klad›. Kutup Y›ld›z› müzik
grubunun üyesi fieyda Girgin’in iflkence ve tecavüze
u¤ramas›n› protesto amac›yla 25 Aral›k günü ‹HD
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‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›na
kat›lan Hayri Tunç, gözlerini kapatan kiflilerin
kendisini bir arabaya bindirdiklerini ve bir süre
dolaflt›rd›klar›n› bildirdi. Hayri Tunç, söz konusu
kiflilerin kendisine ajanl›k teklif ettiklerini ve “fieyda
da bir uyar›yd›, bundan sonra böyle olmayacak”
dedi¤ini aktard›.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i (PSAKD)

PSAKD Ankara Yenimahalle fiubesi, 30 Aral›k 1998
tarihinde adres de¤iflikli¤i bildirilmedi¤i gerekçesiyle
sivil polisler taraf›ndan bas›ld›. 

S›vas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 kiflinin
ölümüyle sonuçlanan katliam›n y›ldönümü nedeniyle
Mersin’de PSAKD taraf›ndan düzenlenmesi planlanan
etkinli¤e izin verilmedi. 

PSAKD’nin Burdur Buca fiubesi’nin ekim ay›
ortalar›nda 4. Ola¤an Kongresi’nin Atatürkçü Düflünce
Derne¤i lokalinde yapma giriflimi “bir dernek
kongresini baflka bir derne¤in lokalinde yapamaz”
iddias›yla polis taraf›ndan engellendi. 

Ö¤renci Dernekleri

Ankara Terörle Mücedele ekiplerine ba¤l› polisler
taraf›ndan 3 fiubat gecesi yap›lan bask›nlarda, Özgür
Y›lmaz, Taylan Tanay, Sevgi Lüle, Sevinç Çiçek,
Dursun Atakul, Berivan Upçin, Övünç Bileyen, Önder
Karagöz, Reha Ertafl, Gürsel Gülmez, Döndü
fiahingöz, Gül Tekin, Naciye Barbaros, Songül Ergül,
Solmaz Y›lmaz, ‹brahim Murat Hülya, Özge Güner,
Tamer Biçer, Nazan Biçer, Güvent Eker, Hacer Türk,
Ebru Özlem Ç›nar ve Deniz Keskin adl› ö¤rencilerin
aralar›nda oldu¤u 29 kifli gözalt›na al›nd›.

‹HD Ankara fiubesi’nde, TÖDEF/AYÖ-DER’li
ö¤renciler taraf›ndan 4 fiubat günü bas›n
aç›klamas›nda, ö¤rencilerin özerk, demokratik,
bilimsel üniversite talebiyle hareket ettikleri için
gözalt›na al›nd›klar› kaydedildi. Aç›klamada,
gözalt›lar s›ras›nda ailelerin de tehdit edildi¤i
vurguland›. 

TEM’de 7 gün gözalt›nda tutulan ö¤renciler, Adli T›p
Kurumu’na, ard›ndan savc›l›¤a ç›kar›ld›. Devlet
Güvenlik Mahkemesi Savc›s› Talat fialk saatlerce
süren sorgulaman›n ard›ndan 29 ö¤renciden 27’sini
tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Alp Bora
Balyal› ile Özge Güner ise serbest b›rak›ld›.
Ö¤rencilerin gözalt›nda bulunduklar› süre içinde
iflkence gördükleri bildirildi. 

21 Mart günü ise Ankara DGM taraf›ndan ikisi
tutuksuz 30 ö¤renci hakk›nda a¤›r hapis istemi ile
dava aç›ld›. ‹ddianamede DHKP-C örgütünün
eylemlerini ‘Haklar ve Özgürlükler Platformu’, Dev-
Genç ve TÖDEF gibi örgütler ad› alt›nda
gerçeklefltirdi¤i öne sürüldü. Örgütün, üniversite
ö¤rencilerinin sorunlar›n› bahane ederek örgütsel
amaçl› yaz›lama, pankart asma, gösteri yürüyüflü,

boykot, iflgal, derslere girmeme, YÖK’ü ve harçlar›
protesto etme eylemleriyle sempatizan kitle
oluflturmaya çal›flt›¤› iddia edildi. Haklar›nda 15
y›ldan 22 y›l 6’flar aya kadar hapis istenen san›klara
at›l› suçlar aras›nda, ‘DHKP-C militan› Birtan
Altunbafl’›n ölüm y›ldönümü, Gazi Mahallesi
olaylar›n›n y›ldönümü nedeniyle anma toplant›s›
düzenlenmesi, bas›n aç›klamas› yap›lmas›, HADEP
Ankara ‹l Örgütü’nce 1998 y›l› içinde yap›lan Newroz
kutlamalar›na kat›lmak, Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda
K›z›ldere olaylar›nda ölenler için anma toplant›s›na
kat›lmak, 6 Kas›m 1998’de AÜ Hukuk Fakültesi’nde
YÖK’ü protesto eylemi düzenlemek, 1 May›s 1997’de
yap›lan iflçi yürüyüflü ve 7 fiubat 1997’de yap›lan
memur eylemine DHKP-C ad›na kat›lmak’
eylemlerine yer verildi.

‹stanbul Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i
Baflkan› Bar›fl Y›ld›r›m, dernek sayman› Sinan
Zarakolu ve yönetim kurulu üyesi Deniz Zarakolu 20
fiubat gecesi Terörle Mücadele fiubesi ekipleri
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. ‹stanbul Üniversitesi
Ö¤renci Derne¤i üyelerinden Aylin An, Pelin Uçer 22
fiubat günü, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤renci
Derne¤i giriflimcilerinden Bar›fl Altan, Tuncay Emir ve
Altan Candan ise 23 fiubat günü sabah saatlerinde
gözalt›na al›nd›.

“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi
olduklar›” iddias›yla gözalt›na al›nanlardan Bar›fl
Y›ld›r›m (Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i
Baflkan›), Serdar Güzel ve Gülya Boran 27 fiubat günü
DGM’ye ç›kar›ld›. Daha sonra da “Cürüm ifllemek
amac›yla teflekkül oluflturmak” iddias›yla  tutuklanarak
Ümraniye Cezaevi’ne gönderildi.

Mardin’in K›z›ltepe ilçesinde “PKK’nin görüflleri
do¤rultusunda ‘Kürdistan Ça¤dafl Ö¤renciler Derne¤i’
adl› bir örgüt kurduklar›” iddia edilen 8’i tutuklu 10
lise ö¤rencisinin yarg›lanmas›na 10 Mart günü
Diyarbak›r DGM’de baflland›. DGM Savc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede ö¤rencilerin
“yasad›fl› örgüt üyeli¤i” iddias›yla cezaland›r›lmas›
istendi. Duruflmada, ‹.K., K.K. ve ‹.A. adl› ö¤rencilerin
ifadesi al›nd›.

9 Haziran günü yap›lan duruflmada, tutuklu befl
ö¤rencinin tahliye talebi kabul edilmedi. Diyarbak›r 1
No’lu DGM’de 9 Eylül günü yap›lan duruflmada ise
tutuklu ö¤rencilerden Aslan Erin’in tutukluluk halinin
devam›na, dört ö¤rencinin ise tahliyelerine karar
verildi. 

Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD),
Milli Gençlik Vakf› (MGV), RP 

Ankara DGM Baflsavc›l›¤›, 15 Mart günü aralar›nda
kapat›lan RP’nin eski Genel Baflkan› Necmettin
Erbakan’›n da oldu¤u RP, Milli Gençlik Vakf› (MGV)
ve Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin
(MÜS‹AD) 28 yöneticisi hakk›nda “din temeline dayal›
bir devlet kurmak için çal›flt›klar›” iddias›yla dava açt›.
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MGV ve MÜS‹AD’›n kapat›lmas› istenen
iddianamede, RP eski Genel Baflkan Yard›mc›s› Ahmet
Tekdal ile eski milletvekilleri fievki Y›lmaz (firari),
Hasan Hüseyin Ceylan ve ‹brahim Halil Çelik (firari)
hakk›nda, TCY’nin 146. maddesi uyar›nca ölüm
cezas› istendi. ‹ddianamede, Ali Nabi Koçak (‹stanbul-
Sultanbeyli Belediye Baflkan›), ‹mdat Kaya (‹stanbul
Mezarl›klar Müdürü), Erol Yarar (MÜS‹AD Genel
Baflkan›), Ali Bayramo¤lu (MÜS‹AD Genel Baflkan
Yard›mc›s›), Ahmet Akgül (Milli Gazete yazar›),
Süleyman Mercümek, Adnan Demirtürk (MGV Genel
Baflkan›), Nevzat Laleli (MGV eski Genel Baflkan›),
MGV yöneticileri Tacettin Çetinkaya, Y›lmaz
Bölükbafl›, Sad›k Küçükgünay, Mecit Dönmezbilek,
Fikret Erçoban, Ahmet Ertok, Abdülkadir Geylan,
Muzaffer Baydar, Ali Tando¤an, Mehmet Bozgeyik,
Mustafa Akgün, Mükremin Karakoç, Mehmet
Karaman, Tuncer Tabak, As›m Sezen ve Nuh Mehmet
Solmaz’›n TCY’nin 146/3 ve Terörle Mücadele
Yasas›’n›n 5. maddesi uyar›nca 7 y›l 6’flar aydan 22
y›l 6’flar aya kadar a¤›r hapis cezas›na mahkum
edilmesi istendi. 

“Milli Görüfl Dava”s›, 17 May›s günü Ankara DGM’de
bafllad›. 13 san›¤›n haz›r bulundu¤u 28 Haziran günü
yap›lan duruflmada söz alan Hasan Hüseyin Ceylan,
suçlamalar› kabul etmeyerek, Milli Gençlik Vakf›’na
1996 y›l›nda üye oldu¤unu ve bu tarihten önce iddia
edildi¤i gibi bir devlet görevi almad›¤›n› öne sürdü.
‹ddianamede bütün suçlar›n Ergun Poyraz ad›nda bir
kiflinin kitab›na dayand›r›ld›¤›n›, kitapta din tacirleri,
PKK iflbirlikçileri, kirli görüfl çetesi gibi ifadelerin de
yer ald›¤›n›, bu nedenle de yazar hakk›nda kamu
davas› açt›¤›n› söyleyen Ceylan, “Kitapta benim
hakk›mda Kars milletvekili deniliyor. Ben Ankara
milletvekiliyim. Ayr›ca adam bizim yarg›lanaca¤›m›z›
da bundan iki üç y›l önceden söylemifl. Bu kitap
dikkate al›nmamal›d›r” dedi. Mahkeme, ifadesi
al›nmayan san›klar›n bir sonraki duruflmada haz›r
bulundurulmas›na ve ifadesi al›nan san›klar›n sonraki
duruflmalardan vareste tutulmas›na karar verdi.

Davan›n 4 A¤ustos günü yap›lan duruflmas›na,
MÜS‹AD eski Genel Baflkan› Erol Yarar, MÜS‹AD
Genel Baflkan› Bayram Ali Bayramo¤lu, MGV eski
Genel Baflkan› Nevzat Laleli, Nuh Mehmet Solmaz,
Fikret Eraslan ve Mustafa Akgündüz ile avukatlar›
kat›ld›. Erol Yarar savunmas›nda, MÜS‹AD’›n MGV ve
kapat›lan RP ile iliflkisinin olmad›¤›n› savunarak,
duruflmalardan vareste tutulmas›n› istedi. Duruflmaya
kat›lan di¤er san›klar da haklar›ndaki suçlamalar›
kabul etmediler. Mahkeme, Ankara’da oturan ve
savunmalar› al›namayan san›klar›n ihzaren celplerine,
Ankara d›fl›ndakilere de talimat yaz›lmas›na karar
vererek, duruflmay› erteledi.

22 Kas›m günü yap›lan duruflmada, Mahkeme firari
san›klar eski milletvekilleri fievki Y›lmaz ve ‹brahim
Halil Çelik ile ‹stanbul Mezarl›klar Müdürü ‹mdat
Kaya hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verdi. 1999 y›l›
içinde sonuçlanmayan dava, 2000 y›l›na ertelendi. 

Halkevleri

Ankara’da Halkevleri’nin Keçiören, Kalaba ve Mamak
flubeleri, “amaç d›fl› faaliyette bulunuldu¤u ve 18
yafl›ndan küçük kiflilerin içeriye al›nd›¤›” iddas›yla 4
May›s günü birer hafta süreyle kapat›ld›. 4 May›s günü
akflam saatlerinde fiubelere gelen polisler, hiçbir yaz›l›
tebli¤de bulunmadan flubeleri mühürlediler. fiubeler
11 May›s günü aç›ld›. 

27 Haziran günü düzenlenecek törenle aç›lmas›
planlanan Göksu Halkevi (‹zmir-Buca), 23 Haziran
günü ‹zmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi taraf›ndan
kapat›ld›. Halkevi Baflkan› Ali Burç, 19 Haziran günü
arama izni olmayan polisler taraf›ndan halkevine
düzenlenen bask›nda “dernek merkezinin umuma
aç›k yer gibi kullan›ld›¤›, kurucu üyelerin THKP-C
(Türkiye Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi) üyesi oldu¤u,
çeflitli eylemlere kat›ld›klar›, dernek merkezinin amac›
d›fl›nda kullan›ld›¤›, dernek yöneticilerinin tüzükte
belirtilen amaçlar do¤rultusunda faaliyet
göstermedi¤i” yolunda tutanak tutuldu¤unu söyledi. 

Burç, ‹zmir Valili¤i’nin 21 Haziran günü “kapatma”
karar› verdi¤ini, Dernek Yasas› uyar›nca aç›lan davada
da ‹zmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23 Haziran
günü ayn› do¤rultuda karar verdi¤ini bildirdi. Daha
önce ayn› bölgede faaliyet gösteren ‹nönü Halkevi’nin
kapat›ld›¤›n› belirten Burç, 27 Haziran günü yap›lacak
aç›l›fl flenli¤inin davetiyelerinin da¤›t›lmas› s›ras›nda
da polislerin engellemesiyle karfl›laflt›klar›n› kaydetti. 

Dernek yöneticileri 2 Temmuz günü fiube’nin
kapat›lmas› ile ilgili olarak ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde görevli polis memurlar› ile sorumlu
amir hakk›nda suç duyurusunda bulundu, ‹zmir
Valili¤i hakk›nda kamu davas› açt›. Burç, davan›n
“konut dokunulmazl›¤›n› ihlal etmek”, “görevi kötüye
kullanmak” ve “iftira etmek” gibi gerekçelerle
aç›ld›¤›n›, yürütmenin durdurulmas› için de ‹zmir
Nöbetçi ‹dare Mahkemesi Baflkanl›¤›’na, derne¤i
kapatan ‹zmir Valili¤i hakk›nda kamu davas›
açt›klar›n› bildirdi.

Göç Edenler Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i
(Göç-Der)

23 Ocak günü aç›lan Göç-Der ‹zmir fiubesi, aç›l›flta
‹zmir HADEP ‹l Baflkan›’n›n yapt›¤› konuflma gerekçe
gösterilerek, 28 Ocak günü ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nün talebi ve Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin karar› ile kapat›ld›.

1 Temmuz günü aç›lan Göç-Der ‹zmir fiubesi bu defa
da ayn› gün polisler taraf›ndan kapat›ld›. fiube Baflkan›
Duran Boztepe 1 Temmuz gecesi evine düzenlenen
bask›nda polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Ayn›
gece serbest b›rak›lan Duran Boztepe, götürüldü¤ü
‹zmir Emniyeti Bozyaka Terörle Mücadele fiubesi’nde
gözalt›nda dövüldü¤ünü ve ölümle tehdit edildi¤ini
söyledi. 
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Temmuz ay› ortalar›nda Küçükçekmece’de HADEP
‹lçe Örgütü ve Göç-Der yöneticisi Timurbey
Köylü’nün evi 4 kifli taraf›ndan bas›ld›. Köylü,
sald›rganlar taraf›ndan a¤›r yaraland›.

Göç-Der Genel Merkezi, 8 Kas›m günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Binada arama yapan polisler, Göç-
Der Genel Sekreteri Pakize Erifl’i gözalt›na ald›.

Göç-Der taraf›ndan yay›nlanan haber bülteninin
Aral›k 1998, fiubat 1999 ve Mart 1999 say›lar›nda
yeralan yaz›larda “Türk Silahl› Kuvvetleri’ne hakaret
edildi¤i” iddias›yla dernek yöneticileri hakk›nda dava
aç›ld›. 16 Aral›k günü Fatih 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde bafllayan davan›n ilk duruflmas›nda
ifade veren Göç-Der Genel Baflkan› Mahmut Özgür,
amaçlar›n›n hakaret olmad›¤›n›, görüfllerin röportaj
yapan kiflileri ba¤lad›¤›n› söyledi. Davada, Mahmut
Özgür ile Göç-Der Yönetim Kurulu üyeleri Pakize
Erifl, Mehmet Avc›, Duran Boztepe, Zübeyir Avras,
Ahmet Demir, Timur Beyköylü, Emin Demirtafl,
Süleyman Y›ld›z, Ramazan Ay ve Semra O¤uz
yarg›land›.

‹dil Kültür Merkezi

Emniyet güçleri, Ortaköy’deki ‹dil Kültür Merkezi’ne
‹stanbul DGM Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n talimat›yla
18 fiubat günü bask›n düzenledi. Kap›y› kilitleyerek
içeride barikat kuran 4’ü kad›n 11 kifli gözalt›na
al›nd›. Olay s›ras›nda görüntü almak isteyen baz›
kameramanlar çevik kuvvet ekipleri taraf›ndan
tartakland›.

c) Sendikalar

Özellefltirmenin h›zland›r›lmas› ve buna olanak
tan›yan yasal düzenlemeler yap›lmas› ile birlikte
sendikal örgütlenme önündeki engeller 1999 y›l›nda
daha da artt›. 

Uluslararas› flirketlerin kendi koyacaklar› kurallar ile
çal›flmalar›na olanak sa¤layarak özellefltirmenin
h›zland›r›lmas›n› öngören “uluslararas› tahkim”le ilgili
Anayasa de¤ifliklikleri, 13 A¤ustos günü TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edildi. Anayasa’n›n 47., 125. ve
155. maddelerinde de¤ifliklik yapan düzenleme, 14
A¤ustos günü Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi. Sendikalar›n, sivil toplum örgütlerinin
düzenlemelere karfl› yapt›klar› protesto eylemleri,
bas›n aç›klamalar› polisler taraf›ndan engellendi, çok
say›da sendika yöneticisi ve üyesi bu eylemler
nedeniyle gözalt›na al›nd›, haklar›nda dava aç›ld›. 

Sendikalar üzerinde OHAL ve mücavir illerdeki
bask›larda herhangi bir azalma olmad›. Kamu
çal›flanlar›n›n örgütlenmeleri önündeki engeller sürdü.
KESK taraf›ndan haziran ay›nda ILO’ya sunulan
raporda, 1998-1999 haziran tarihleri aras›nda 42
kamu çal›flan›na hapis cezas› verildi¤i, 12 kamu
çal›flan›n›n geçici olarak görevden el çektirildi¤i; 31
kamu çal›flan›n›n sürgün edildi¤i ve 8 kamu

çal›flan›n›n aç›¤a al›nd›¤› belirtildi. 10 y›l içinde
sendikal faaliyet nedeniyle toplam 133 bin 582 kamu
çal›flan› hakk›nda adli ve idari soruflturma aç›ld›¤›
kaydedilen raporda, flu bilgilere yer  verildi:

“10 y›l içinde toplam 133 bin 582 kifli hakk›nda
soruflturma aç›lm›fl, cezalar verilmifltir. 4 bin 245 kifli
sürgün edilmifl, 25 kifli aç›¤a al›nm›flt›r, bin 192
kiflinin görevine son verilmifl, 155 kifli hapis cezas›na
çarpt›r›lm›fl ve 16 bin 182 kifli hakk›nda aç›lan dava
sürmektedir.

Di¤er yandan 72 bin 744 kifli hakk›nda para ve fon
kesintisi yap›lm›fl, bin 781 kiflinin kadrosu al›nm›fl,
917 kifliye derece ve kademe durdurma cezas›
verilmifl, 28 bin 585 kifliye uyar› ve k›nama cezas›
verilmifl, 730 kifli hakk›nda meslekten men cezas›
istenmifltir.”

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)

SES Ankara fiubesi 6 fiubat günü polisler taraf›ndan
bas›ld›. Bask›nda, sendika flubesine karakol kuran
polisler gazetecilerin içeri girmesine izin vermedi.
Sendika binas›nda bulunan yaklafl›k 30 kifliyi kimlik
kontrolünden geçiren polisler, çok say›da dergi, kitap
ve broflüre de el koydu. Sendika flubesinde grup
halinde oturan ö¤rencileri tartaklayan polis, Ahmet
Demir, Kadir Ç›plak, Ata Alkusan, Alp Bora Balyal› ve
Ömer Demir adl› ö¤rencileri gözalt›na ald›. 

SES üyesi ‹kram Dunlay›c›, 31 Ocak günü Çank›r›’n›n
Yaprakl› ‹lçesi’ne ba¤l› Bademçay Köyü’nde afl›r› sa¤
görüfllü Yakup Harmanc›’n›n b›çakl› sald›r›s›nda öldü. 

BTS Diyarbak›r fiube Baflkan› Hasan Soysal, 20 fiubat
günü evi bas›larak gözalt›na al›nd›.

Tüm Bel-Sen Mersin fiube Baflkan› Hüseyin Aral ve
fiube Sekreteri Ali Temiz, 23 fiubat günü kimli¤i
belirlenemeyen kifliler taraf›ndan dövüldü. 

Tüm Bel-Sen Kocaeli fiube Baflkan› Bedriye Y›ld›zeli
ve ‹stanbul 3 No’lu fiube Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Coflkun 7 Mart günü gözalt›na al›nd›. 

SES üyesi Mehmet Ali Ifl›k 23 Mart günü çal›flt›¤› SSK
Göztepe Hastanesi’nde gözalt›na al›nd›

Valilik karar› ile “amaç d›fl› faaliyet yürüttükleri”
iddias›yla 10 Aral›k 1998 tarihinde mühürlenen Tar›m
G›da-Sen ve E¤itim-Sen fianl›urfa flubeleri 23 Haziran
günü aç›ld›. 

Bingöl’de PKK’lilere yard›m ettikleri iddias›yla SES
yöneticisi ve üyesi Eylem Batga, Gülseren Gengeç,
Sema Erdo¤an, Murat Ertan, Erkan Bak›r ve Rikofl
Odabafl gözalt›na al›nd›. 

KESK Trabzon fiubeler Platformu SES yönetim kurulu
üyesi Kemal Emiro¤lu da 13 Aral›k günü gözalt›na
al›narak tutukland›. Emniyet yetkilileri, Emiro¤lu’nun
evine yap›lan bask›nda 3 tane mermi ve yasad›fl›
dergiler oldu¤unu iddia etti. 
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Tüm Bel-Sen ‹stanbul 6 No’lu fiube Sekreteri Fazl›
Kaya, 21 Aral›k gecesi evine bask›n düzenleyen
polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

E¤itim, Kültür ve Bilim Emekçileri Sendikas› (E¤itim-
Sen)

E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu fiube üyesi Bülent Saraç, 2
fiubat günü Ankara Terörle Mücadele ekiplerince
gözalt›na al›nd›.

E¤itim-Sen Ardahan fiubesi, 26 fiubat günü polislerin
yan›s›ra Ardahan Vali Yard›mc›s›, ‹l Milli E¤itim
Müdür Yard›mc›s› Yücel Erten ve jandarmalar
taraf›ndan bas›ld›. Ö¤retmenlere “Niye CHP’ye
gitmiyorsunuz da, HADEP’e gidiyorsunuz” fleklinde
sorular soran polisler, Baflbakanl›¤›n emriyle il
genelinde bir izleme komitesi oluflturduklar›n›, ayda
bir kez “ziyaret edeceklerini” söyledikten sonra
binadan ayr›ld›lar.

E¤itim-Sen Erzincan fiubesi üyesi Hüseyin Akp›nar, 24
fiubat günü akflam saatlerinde evine gelen ve “M‹T
mensubu oldu¤unu” iddia eden kimli¤i belirsiz iki kifli
taraf›ndan zorla bir araca bindirilerek gözalt›na al›nd›.
Akp›nar’›n “sendikada y›k›c› ve bölücü faaliyetlerde
bulunuldu¤u” iddias›yla tehdit edildi¤i ve iflbirli¤ine
zorland›¤› ö¤renildi. 25 fiubat günü de evinin önünde
sald›r›ya u¤rayan Akp›nar, 7 gün ifl göremez raporu
ald›. 

E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi üyesi Celal Çeçen ve
Mehmet Atl›han 6 Mart günü gözalt›na al›nd›.
Diyarbak›r E¤itim-Sen fiubesi de 8 Mart’ta polisler
taraf›nda ablukaya al›nd›. fiube Sekreteri Muharrem
Cebe, fiube Hukuk Sekreteri Medeni Alpkaya ve 4
E¤itim-Sen üyesi ayn› gün okullar›ndan gözalt›na
al›nd›.

E¤itim-Sen ‹stanbul 5 No’lu fiube üyesi olan Ali
Haydar Aymaz, 16 Mart günü görev yapt›¤› okulda
gözalt›na al›narak, tutukland›. 

Düzce E¤itim-Sen Temsilcilik Bürosu’na 10 Nisan
günü kimli¤i belirlenemeyen kifliler taraf›ndan
sald›r›ld›. 

Sivas Valili¤i’nin E¤itim-Sen Sivas fiubesi Yönetim
Kurulu eski üyesi olan Yücel Yeflil hakk›nda verilen
karar› temyiz istemi, 22 Nisan’da Dan›fltay 8. Dairesi
taraf›ndan reddedildi. E¤itim-Sen’in kapat›lmas›
giriflimlerine karfl› 8-13 Mart 1996 tarihlerinde yap›lan
yürüyüfle kat›ld›¤› gerekçesiyle dava aç›lan Yücel
Yeflil’e 1/8 oran›nda maafltan kesim cezas› verilmiflti.
Yücel Yeflil, Bölge ‹dare Mahkemesi’nde cezan›n iptali
için açt›¤› davay› kazand›. Bunun üzerine Sivas
Valili¤i, bozma karar›n›n temyiz edilmesi istemiyle
yeniden dava açt›. Ancak valili¤in bu talebi, karar›n
dayand›¤› gerekçe usul ve yasaya uygun oldu¤u için
reddedildi. 

Çorum’un Sungurlu ‹lçesi’ndeki E¤itim-Sen
Temsilcili¤i 1 Haziran günü, ‹lçe Kaymakam› ve ‹lçe

Milli E¤itim Müdürü ile birlikte bir grup polis
taraf›ndan bas›ld›. Bask›n s›ras›nda flubede arama
yapan polisler, sendikac›lar›n daha önce
görmediklerini söyledikleri, “Dil Sorunu” adl› bir yaz›
buldular. Yaz›y› itirazlara ra¤men tutanaklara geçiren
polisler, flubede bulunan 12 kifliyi de gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlardan 10’u daha sonra serbest
b›rak›l›rken, E¤itim-Sen Temsilcisi Asker Akyol ve
Mali Sekreter Mustafa Sat›lm›fl’›n gözalt› süresi
uzat›ld›. 

fianl›urfa’da 25 Temmuz günü E¤itim-Sen üyesi
‹brahim Ayhan gözalt›na al›nd›.

28 Ekim günü Batman’da sürgünleri protesto etmek
amac›yla bas›n aç›klamas› yapmak isteyen
ö¤retmenler polis taraf›ndan engellendi. Polisler
aralar›nda E¤itim-Sen fiube Baflkan› Murat Ceylan ile
fiube Yönetim Kurulu üyeleri fiuayip Alp, Nevin
‹flgilen, Nihat Keni, Rahman Ça¤›r ve Ayd›n Günefl’in
de bulundu¤u 18 ö¤retmeni gözalt›na ald›. Gözalt›na
al›nanlar, 30 Ekim günü serbest b›rak›ld›.

‹flçi Sendikalar›

Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileri Sendikas› (TÜMT‹S) 

Adana’da Feyzi Çapar Nakliye’de 1998 aral›k ay›
sonunda bafllayan grev sürerken, 6 Ocak günü
aralar›nda TÜMT‹S Adana fiube Baflkan› Erol Dolafl›r
ve fiube Mali Sekreteri Halil Çekin’in de bulundu¤u
iflçiler gözalt›na al›nd›.

Sendikalaflt›klar› için iflten at›lan Yibitafl Lafarge
iflçileri ocak ay› bafl›nda birçok kez gözalt›na
al›nd›lar. 3 Ocak günü Y‹B‹TAfi iflçilerini ziyarete
giden TÜMT‹S Ankara fiube Baflkan› Nurettin
K›l›çdo¤an, fiube Sekreteri Abidin Kandeyer, fiube
Yöneticileri Mustafa Gökçe ve Zeki Karacan’›n
yan›s›ra Ankara’dan gelen 60 ambar iflçisi ve yaklafl›k
35 Yibitafl iflçisi gözalt›na al›nd›.

10 Ocak günü Yibitafl iflçilerini ziyaret eden TÜMT‹S
Ankara fiube Sekreteri Abidin Kandeyer, fiube Mali
Sekreteri Selahattin Demir, 35 ambar iflçisi ve Yibitafl
iflçileri olmak üzere toplam 55 iflçi gözalt›na al›nd›.
‹flçilerin kald›¤› çad›r jandarmalar taraf›ndan y›k›ld›.
Gözalt›na al›nan iflçiler ve TÜMT‹S yöneticileri akflam
saatlerinde serbest b›rak›l›rken, iflçiler iflyerinin
çevresine al›nmad›.

TÜMT‹S’in örgütlü oldu¤u Gaziantep’teki Ak›n
Kargo’da 7 fiubat gecesi çal›flma yasa¤›na uymayan
iflverenlerle görüflmek üzere Ak›n Kargo iflyerine giden
ambar iflçilerine iflveren ve adamlar› taraf›ndan silahl›
sald›r› düzenlendi. ‹flveren Ömer Konuko¤lu sald›r›n›n
ard›ndan polislerle birlikte içeri girerek iflçilerden
Hasan Kara, ‹smet Gümüfl, Mehmet Adçeken, Murat
Amik, Selahattin Karakafl, Nahsen Karada¤, Mehmet
Gezen, Selahattin Mifle ve Bekir Gözen’i gözalt›na
ald›rd›. Geceyi karakolda geçiren iflçiler, ö¤le
saatlerinde ç›kar›ld›klar› savc›l›kta serbest b›rak›ld›lar.
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Gaziantep’te eylemde olan Özgür Nakliyat
iflçilerinden Sait Y›lmaz, 13 Mart gecesi saat 20.30
s›ralar›nda Özgür Nakliyat önünden geçerken iflveren
Nuri Özk›l›ç ve adamlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r›y› duyan TÜMT‹S Genel Mali Sekreteri Hüseyin
Seyrek ve Gaziantep fiube Baflkan› Kenan Öztürk ile
grevde olan Ak›nal Kargo iflçileri ve Birlik Nakliyat
iflçileri, Özgür Nakliyat’›n önüne geldiler. Sald›r›dan
hemen sonra olay yerine gelen polis, sendika
yöneticilerini ve 20 iflçiyi gözalt›na alarak Gaziantep
Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele fiubesi’ne
götürüldüler. K›sa bir süre sonra da ifadeleri
al›nmadan serbest b›rak›ld›lar. 

Yetkili olduklar› Ankara’daki Bursa Turan Nakliyat’ta
aylard›r sigortas› yap›lmayan bir iflçinin durumunu
görüflmek üzere 15 Nisan günü iflyerine giden Ankara
fiube Sekreteri Abidin Kandeyer ile fiube Mali
Sekreteri Selahattin Demir, iflveren Dursun Er’in,
flikâyeti üzerine gözalt›na al›nd›lar. Olay› ö¤renerek
Site Karakolu’na giden fiube Baflkan› Nurettin
K›l›çdo¤an da burada gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlar akflam saat 23.00 s›ralar›nda serbest
b›rak›ld›lar. fiube Baflkan› Nurettin K›l›çdo¤an ile
Bekir Karaca, Ahmet Sezer, Aslan K›l›ç ve Sinan
Y›lmaz adl› iflçiler 16 Mart günü de tekrar gözalt›na
al›narak, Site Karakolu’na götürüldüler.

Tümtis ‹zmir fiube Baflkan› Hasan Yay›k ile flube
yöneticileri Recep Avc›, Gazi Karakufl, Muzaffer
Külefl, Seyfi Erez, fiaban Çelen, Cafer Kömürcü,
Hüseyin Bektafl, Celalettin Karakucak ve ad›
ö¤renilemeyen iki iflyeri temsilcisi 2 Aral›k günü
‹zmir’de gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar akflam
saatlerinde serbest b›rak›l›rken, ayn› gece sendikan›n
‹zmir fiube binas› kimli¤i belirsiz kiflilerin sald›r›s›na
u¤rad›. fiubeye giren sald›rganlar›n eflyalar› yakt›klar›
ve kasada bulunan paralar› ald›klar› bildirildi.

Türkiye Deri-‹fl Sendikas›

Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde kurulu Mega
Deri patronu Mehmet fiimflek’in, iflyerindeki 25
gündür süren eylemin ard›ndan 15 Ocak günü Deri-‹fl
Sendikas› Tuzla fiube Baflkan› Cemal Taflk›n’› ölümle
tehdit etti¤i bildirildi. ‹flverenin iflçiler üzerinde bask›
kurdu¤u ve jandarmaya durumun aktar›lmas›na
ra¤men herhangi bir ifllem yap›lmad›¤› kaydedildi.

Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde kurulu
Tabaksan Deri’de iflten atmalara karfl› bafllayan
direnifle 8 fiubat günü jandarma sald›rd›. Yaklafl›k 250
jandarma ve eli sopal› sivil kiflilerin kat›ld›¤› sald›r›
s›ras›nda, aralar›nda Deri-‹fl Tuzla fiube Baflkan›
Cemal Taflk›n’›n da bulundu¤u çok say›da iflçi
yaralan›rken, 19 iflçi gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan
iflçiler aras›nda yaral›lar›n da bulundu¤u bildirildi.
Sald›r›y› duyan deri iflçileri, ifl b›rakarak eyleme
geçtiler. E-6 yolunu trafi¤e kapatan iflçiler burada
ikinci defa jandarma sald›r›s›na u¤rad›lar. 

Türkiye Deri -‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Yener Kaya
ile Deri-‹fl Genel Baflkan Yard›mc›s› Musa Servi, Mali

Sekreter Naciye Özdemir, Tuzla fiube Baflkan› Cemal
Taflk›n ile Hüseyin Yi¤it, Filiz Aslan, M. Ali Boz,
Hasan Çolak ve Zeynel Koca adl› iflçiler 17 Mart günü
Aymasan ayakkab› fabrikas›ndan at›lan iflçileri
desteklemek amac›yla yapt›klar› bas›n aç›klamas›ndan
sonra gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar 18 Mart
günü Kartal Savc›l›¤› taraf›ndan serbest b›rak›ld›.

‹stanbul Tuzla’da bulunan Ayaz Deri flirketinde iflten
ç›kar›ld›klar› için uzun süredir direnifl yapan iflçiler,
22 Nisan günü jandarmalar taraf›ndan gözalt›na
al›nd›. ‹flyeri sahibinin depodan mal ç›karma giriflimini
engellemek isteyen iflçileri da¤›tan jandarmalar, Deri-
‹fl Sendikas› Tuzla fiube Sekreteri Hasan Sonkaya’y›
dövdüler, fiube Baflkan› Cemal Taflk›n’› da
tartaklad›lar. Jandarmalar, 20 iflçi ile sendika
yöneticilerini daha sonra gözalt›na ald›.

Sendika üyesi olduklar› için iflten at›lan iflçilerin
‹stanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde
sürdürdükleri direnifle 11 May›s günü yine polis ve
jandarmalar müdahale etti. Panzer deste¤i ile Tuzla’ya
gelen güvenlik görevlileri, iflçilerin kurduklar› çad›rlar›
y›kt›lar. Buna karfl› oturma eylemine bafllayan iflçileri
tartaklayan güvenlik görevlileri, Deri ‹fl Sendikas›
Tuzla fiube Baflkan› Cemal Taflk›n’› gözalt›na ald›lar.

‹stanbul Valili¤i’nin ve ‹l Jandarma Alay
Komutanl›¤›’n›n ald›¤› karardan sonra, Tuzla
Jandarma Komutanl›¤›’na ba¤l› askerlerin deri
iflçilerini ve Deri-‹fl Tuzla fiube yöneticilerini, 14
May›s günü “Direnifl mirenifl yok. Çad›r kuramaz,
sanayide de bekleyemezsiniz. Beklemeyi
sürdürürseniz, sabaha kadar size sopa atar, götürür bir
ormanda vururuz” fleklinde tehdit ettikleri bildirildi.
Ard›ndan sanayi bölgesini abluka alt›na alan
jandarmalar, çad›rlar›n bulundu¤u alanda bekleyen
iflçileri gözalt›na ald›. Küfür ve dayakla iflçileri
direniflten vazgeçmeye zorlayan jandarmalar iflçilere
“Yak›nda MHP’liler gelecek, onlar çal›flacak. Art›k
Kürt ve Do¤ulu iflçi çal›flmayacak” dedi¤i ö¤renildi.

Tuzla’daki deri iflçilerine 15 May›s günü polisler
sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda Deri-‹fl Genel Merkez
yöneticisi Hüseyin Akgül gözalt›na al›nd›. 17 May›s
günü yap›lan sald›r›da ise 60 iflçi gözalt›na al›nd›.

Haziran ay› içinde Mader Deri adl› iflyerinden
ç›kar›lan iflçileri desteklemek için Mader Deri’ye
giden Deri-‹fl Sendikas› Tuzla fiube Baflkan› Hasan
Sonkaya, burada gözalt›na al›nd›ktan sonra 15
Haziran günü tutukland›. Sonkaya 29 Haziran günü
ç›kar›ld›¤› mahkemede tahliye edildi.

Deri-‹fl Tuzla fiube Baflkan› Cemal Taflk›n, 29 Haziran
günü bir iflverenin flikayeti üzerine jandarmalar
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Di¤er Sendikalar

Birleflik Tafl›mac›l›k Sendikas› (BTS) Genel Sekreteri
Süleyman Ery›lmaz, 2 Ocak’ta bir radyo program›
ç›k›fl›nda sald›r›ya u¤rad›.
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D‹SK’e ba¤l› Tekstil ‹flçileri Sendikas›’nda örgütlenme
uzman› olarak çal›flan fiükrü Kartal, kimli¤i belirsiz
kifliler taraf›ndan 9 fiubat günü u¤rad›¤› sald›r› sonucu
yaraland›.

Kartal So¤anl›’da kurulu bulunan Swisscard iflyerinde
örgütlenmenin engellenmesi için d›flar›dan iflçi
getirilmesine karfl› bafllayan eylemlerde Bas›n-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Dervifl Boyo¤lu, Örgütlenme
Daire Baflkan› Tuncer Özkan, Genel Koordinatör
Zekai Türkmeno¤lu ve Yönetim Kurulu üyesi Sermin
Öner ile 38 iflçi 6 Nisan günü gözalt›na al›nd›.
Eylemlerin sürdü¤ü 13 Nisan gününe kadar iflçiler
hergün gözalt›na al›nd›, daha sonra serbest b›rak›ld›.

D‹SK’e ba¤l› Bas›n ‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Dervifl
Boyo¤lu, 8 Nisan günü de silahl› üç kifli taraf›ndan
kaç›r›ld›¤›n› ve Swisscard adl› iflyerindeki tüm
faaliyetlerin durdurulmas› için tehdit edildi¤ini
aç›klad›. Boyo¤lu, sabah saatlerinde ‹stanbul U¤ur
Mumcu mahallesindeki evinden ç›kt›ktan sonra silahl›
kifliler taraf›ndan zorla bir arabaya bindirilerek
Sultanbeyli Orman›’na götürüldü¤ünü belirtti. Befl saat
boyunca al›konuldu¤unu anlatan Boyo¤lu,
“Hakk›mda, ‘arabas›n› yakal›m, çocuklar›n› kaç›ral›m’
fleklinde konufltular. Sonra da ‘E¤er tekrar Swisscard’a
gidersen seni öldürürüz’ diyerek tehdit ettiler” dedi.
Boyo¤lu, Swisscard’dan ç›kar›lan 40 iflçinin ifllerine
geri dönebilmek için verdikleri mücadelede, 6-7 ve 8
Nisan günleri iflçilerle birlikte üç kez gözalt›na
al›nm›flt›. 

Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Ankara fiube Baflkan›
Süleyman Türker, 12 Nisan günü gözalt›na al›nd›.
Türker’in Sincan Organize Sanayi Bölgesinde Ersa
Çelik Eflya Sanayii Limited fiirketi’nde iflten at›ld›klar›
için direnifl yapan iflçilerle birlikte gözalt›na al›nd›¤›
bildirildi. 

Süleyman Türker, daha sonra da 30 gün süre ile
fabrika önünde eylem yapan Ersa Çelik Eflya Sanayii
Limited fiirketi’nden ç›kar›lan iflçilerle birlikte
gözalt›na al›nd›.

Sendika üyesi olduklar› için 25 Aral›k 1998 tarihinde
Swisscard adl› iflyerinden at›lan 39 iflçinin direnifli
sürerken, 3 May›s günü Sw›sscard’a giden iflçiler ve
sendika yöneticilerinin polisler taraf›ndan zor
kullan›larak engellendi¤i, Sendika Genel Sekreteri
Kamil Kartal ile sendika uzmanlar›ndan Murat
Ak›nc›lar’›n gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

Dokuma-‹fl Sendikas›’na üye olduklar› için iflten at›lan
Kenteks iflçilerinin 3 May›s’ta bafllad›klar› iflyeri
önündeki direniflin 17. gününde polis iflçilere sald›rd›.
‹flverenin flikayeti üzerine iflyeri önüne gelen polis,
iflyeri önünde bekleyen iflçileri uzaklaflt›rmak istedi.
‹flçilerin ayr›lmayacaklar›n› söylemeleri üzerine
sald›r›ya geçen polis iflçileri iflyeri önünde zorla
uzaklaflt›rmaya çal›flt›. Bu s›rada görüntü almak
isteyen gazeteciler de polis taraf›ndan engellendi.

Kenteks iflçileri 27 May›s günü de polisin sald›r›s›n›n
ard›ndan direniflte olan iflçiler ve Dokuma-‹fl Sendikas›
yöneticileri, iflverenin yasad›fl› tutumu ve iflçilere
sald›r› konusunda flikayette bulunmak üzere
Merkezefendi Polis Karakolu’na gittiler. ‹flçilerden
soyadlar› ö¤renilemeyen Perihan, Sefa, Ergin, Ahmet,
Fevzi, Ali adl› kifliler gözalt›na al›nd›. 

Alia¤a Belediyesi’nde örgütlenme çal›flmalar›n›
sürdüren Genel-‹fl ‹zmir 5 No’lu fiube Baflkan› Murat
Hançer, 23 May›s günü iflverenin flikayeti üzerine
gözalt›na al›nd›. 

Belediye-‹fl Sendikas›, yöneticilerinden Hasan Vural
12 Temmuz günü polisler taraf›ndan kaç›r›larak, tehdit
edildi. Vural, 6 saat sonra serbest b›rak›ld›. 

Maafl ve sosyal haklar›n› almak için açl›k grevi yapan
belediye iflçilerine, 21 Temmuz günü Mardin Belediye
Baflkan› Abdulkadir Tutafli’nin korumalar› Ali Ökmen
ve Necdet Babayi¤it silahla sald›rd›. Sald›r›da,
Belediye-‹fl Mardin fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Baflbo¤a ve Mehmet Akgül yaraland›. 

Türkiye A¤aç Sanayii ‹flçileri Sendikas› (A¤aç-‹fl) Genel
Baflkan Mürsel Taflç›, Bolu Mengen’de kurulu
GENTAfi Genel Metal Sanayii ve Ticaret Anonim
fiirketi iflyerinde çal›flan 85 iflçinin sendikaya üye
olduktan sonra iflten at›lmas› üzerine 19 A¤ustos günü
destek amac›yla gitti¤i Mengen’de gözalt›na al›nd›. 

Lüleburgaz’da bulunan Trakya Cam Sanayii’nde
çal›flan Kristal-‹fl üyesi 8 iflçi, 13 A¤ustos’ta yap›lan
genel greve kat›ld›klar› gerekçesiyle iflten at›ld›.
Arkadafllar›n›n iflten at›lmas›na tepki gösteren Trakya
Cam Sanayii iflçileri, üretimi durdurdu. Üretimi
durdurarak fabrikada beklemeye bafllayan iflçilere,
jandarmalar sald›rd›. Sald›r›da iflçilerden, Naci Çelik,
Mümin Vatansever ve Recep Sezer a¤›r; Mustafa
Yayn›k, Lokman Öner, Turgut Y›lmam, Mustafa Erifl,
Turgut Y›lmaz ve Bülent Tunç yaraland›.

K›rflehir Petlas’ta, “kanunsuz grev yapt›klar›,
makinelere zarar verdikleri ve üretimi engelleyerek
fabrikay› zarara u¤ratt›klar›” gerekçesiyle iflten at›lan
222 iflçi hakk›nda, iflveren taraf›ndan aç›lan davada,
isnad edilen suçlar›n gerçekleflmedi¤ine karar verildi.
Kayseri ‹fl Mahkemesi, 9 Ekim günü davan›n reddini
kararlaflt›rd›. 

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› 8. Bölge baflkanl›¤›na
aday olan Salih Gündo¤an, Diyarbak›r’da 31 Ekim
günü yap›lan kongre s›ras›nda gözalt›na al›nd›. Salih
Gündo¤an’›n kongredeki konuflmas›nda “bölücülük
propagandas› yapt›¤›” iddias›yla gözalt›na al›nd›¤›
bildirildi.

Bas›n-‹fl Sendikas›’na üye olduklar› için iflten at›lan 20
iflçiye destek için Seyrantepe Yay›nc›lar Sokak’ta
toplanarak Stil Matbac›l›k önüne kadar yürümek
isteyen iflçi ve sendikac›lara izin vermeyen polis
barikat kurdu. Polisle tart›flmalar›n ard›ndan yap›lan
bas›n aç›klamas›ndan sonra Stil Matbac›l›k önüne
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gelen polisler, D‹SK Örgütlenme Daire Baflkan› Hulisi
Karl›, Bas›n-‹fl Genel Sekreteri Kamil Kartal, Tufan
Sertlek adl› kiflileri gözalt›na ald›. 

d) 18 Nisan Seçimleri

18 Nisan günü yap›lan erken genel ve yerel
yönetimler seçimi öncesi ve sonras›nda muhalif
partiler ve üyeleri üzerindeki bask›lar artt›. Seçimler
nedeniyle daha çok belde ve köylerde kavga ve
çat›flmalar ç›kt›. Seçim çal›flmalar› s›ras›nda ya da
seçim sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan ç›kan
kavgalarda en az 37 kifli öldü, yüzlerce kifli yaraland›.

Kahramanmarafl’›n Afflin ‹lçesine ba¤l› Esence
beldesinde 7 Ocak günü DYP’li ve ba¤›ms›z belediye
baflkan adaylar›n›n yak›nlar› aras›nda ç›kan kavgada
Ali Türkmen ile ‹smet Türkmen öldü. Olaylar›n
ard›ndan Ökkefl ve Fatih Özkan jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nd›. 

HADEP ‹zmir Konak ilçe örgütü yönetici ve
üyelerinden Takiyeddin Tekin, S›raç Demir, Ferhat
Tanr›kulu 11 Ocak günü gözalt›na al›nd›.

Erzurum’un Horasan ilçesine ba¤l› Aliçeyrek köyünde
ocak ay› bafllar›nda ç›kan çat›flmada üç kifli öldü, yedi
kifli de yaraland›. Seçmen listelerine mükerer isim
yaz›ld›¤› iddias›yla ç›kan kavga önce sakinlefltirilirken
daha sonra Yerdelen ailesi ile Bingöl ve Karatafl
aileleri aras›nda silahl› çat›flma ç›kt›. Çat›flmada
Kamuran Karatafl (45) ve ‹smet Karatafl (29) adl›
kardefller öldü, 7 kifli de yaraland›. Yaral›lardan Kenan
Bingöl hastanede öldü.

Konya’n›n Karatay’a ba¤l› Befla¤›l köyü muhtar› Vahit
Apak, muhtar aday› Ömer Karatafl taraf›ndan b›çakla
öldürüldü.

Kahramanmarafl’›n Esenceli beldesinden seçmen
listelerini kontrol etmek için Afflin ‹lçe Seçim
Kurulu’na gelen iki grup aras›ndaki çat›flmada, ‹smet
Türkmen ile Ali Türkmen öldü, 7 kifli yaraland›. 

Kastamonu merkeze ba¤l› Demirci köyü muhtar› Ali
Osman Semerci ile muhtar aday› Mehmet ‹biko¤lu
aras›nda ç›kan kavga sonunda ‹biko¤lu öldü.

fi›rnak’a girmesi engellenen Avukat Hasip Kaplan
ba¤›ms›z adayl›k baflvurusunu flubat ay› sonlar›nda
noter arac›l›¤› ile yapt›.

‹stanbul Sar›yer’de 30 Mart günü seçim çal›flmas›
yapan MHP konvoyuna bir grup sald›rd›.
Konvoydakilerin de karfl›l›k vermesi üzerine ç›kan
kavgada konvoyda bulunan Saadet Gökmen, Erhan
Dikmen, Hüseyin Özgür, Murat Filo¤lu ve ‹rfan
Y›lmaz yaraland›. Sald›r›n›n ard›ndan 4 kifli gözalt›na
al›nd›. 

Ankara Keçiören’de 30 Mart günü afifl asan EMEP
üyelerine CHP’liler sald›rd›. EMEP’lileri silahla tehdit
eden CHP’liler, EMEP üyesi Murtaza Aykaç ile Taylan
Sayg›l›’y› yaralad›. 

1 Nisan günü ANAP Batman milletvekili Ataullah
Hamidi, seçim çal›flmalar› için geldi¤i ‹l Örgütü
binas›nda DYP’li bir grubun sald›r›s›na u¤rad›.
ANAP’l›lar›n da karfl›l›k verdi¤i kavgada, milletvekili
Hamidi’nin korumas›, havaya birkaç el atefl açt›.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bast›r›lan kavgada,
milletvekili Hamidi’nin kardefli Hayrettin Hamidi ile 3
ANAP üyesi yaraland›. Olaydan sonra 5 kifli gözalt›na
al›nd›.

Tekirda¤’›n Çorlu ilçesinde 1 Nisan günü afifl asan
EMEP Çorlu ilçe yöneticisi Mustafa Özgür Kaya ile
EMEP üyesi Esat fiahin, DYP seçim arac›ndan inen 15
kiflilik bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da
yaralanan fiahin, 3 günlük ifl göremez raporu ald›. 

‹stanbul Alibeyköy’de, ‹P ilçe yöneticisi ve belediye
meclis aday› Cansel Kiflio¤lu’na ait iflyerine 1 Nisan
gecesi molotof kokteyli at›ld›. 

fianl›urfa’n›n Suruç ilçesinde HADEP’in seçim
konvoyu 4 Nisan günü resmi ve sivil polislerin
sald›r›s›na u¤rad›. 1’i polisin açt›¤› atefl sonucu a¤›r
olmak üzere, 15 kifli yaraland›. 400 kiflinin gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan da HADEP konvoyu polis
zoruyla fianl›urfa d›fl›na ç›kar›ld›

4 Nisan günü, ‹stanbul Zeytinburnu’nda propoganda
çal›flmas› yapan HADEP araçlar› “zafer iflareti
yap›ld›¤›” gerekçesiyle polisler taraf›ndan durduruldu.
Bu s›rada bir grup MHP’li tafl ve sopalarla
araçlardakilere sald›rd›. Bunun üzerine olay yerinden
uzaklaflan HADEP konvoyunu polisler Yedikule
bölgesinde yeniden durdurarak 4 kifliyi gözalt›na ald›.
Bu arada olay› görüntülemeye çal›flan Star gazetesi
muhabirleri Selçuk Koç, Leyla ‹lhan ve Mesut Er
polisler taraf›ndan dövüldü. Selçuk Koç’un baca¤›n›n
k›r›ld›¤› olayda gazetecilerin foto¤raf makineleri
k›r›ld›. 

7 Nisan günü Amasya’n›n Taflova ilçesine ba¤l›
Göydo¤an köy muhtar› Ömer Tayyar, muhtar aday›
Seyfullah Aydo¤an’›n o¤lu Erdo¤an Aydo¤an’›n
iflyerine gitti. Ç›kan tart›flma sonras›nda Aydo¤an,
Tayyar’› silahla öldürdü. Olay yerinden kaçmaya
çal›flan Aydo¤an, Tayyar’›n yard›mc›s› Mehmet
Taflova (34) ile köy bekçisi Zikri Y›ld›z taraf›ndan
vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen Aydo¤an’›n
dedesi fierafettin Aydo¤an da Taflova ve Y›ld›z’›n
silahl› sald›r›s› sonucu öldü.

9 Nisan günü ANAP Hakkari Milletvekili aday›
Osman Dara ve kardefli ‹zzet Dara ile isimleri
ö¤renilemeyen iki kifli, Yüksekova’ya ba¤l› Beflbulak
köyündeki evine bask›n düzenleyen PKK militanlar›
taraf›ndan kaç›r›ld›. Osman Dara ile 2 kardeflinin
kaç›r›lmas›ndan sonra HADEP Hakkari Milletvekili
aday› Nihat Buldan, Yüksekova Belediye Baflkan aday›
Hetem ‹ke, parti yöneticisi Hasan Mert ve Kemal
Uçun ile HADEP üyesi fievket Y›ld›z 11 Nisan günü
gözalt›na al›nd›. Yaklafl›k 6 saat gözalt›nda tutulan
HADEP’lilerin Osman Dara ve kardefllerinin

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Örgütlenme Özgürlü¤ü

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› 255



kaç›r›lmas› konusunda sorguland›¤› bildirildi. Osman
Dara ve kardefli ‹zzet Dara 5 May›s günü akflam
saatlerinde Yüksekova’n›n ‹ran s›n›r›na yak›n bir
bölgesinde serbest b›rak›ld›. 

10 Nisan günü ‹stanbul 3. Bölge ba¤›ms›z milletvekili
aday› Sabri Topçu’nun seçim otobüsüne MHP’liler
sald›rd›. Sabah saatlerinde Avc›lar Lisesi önünde afifl
asan Arif Terzi’ye silahl› sald›r›da bulunan MHP’liler
daha sonra Sabri Topçu’nun seçim otobüsünün yan›na
gelerek iki kifliyi sopalarla dövdüler. A¤›r yaralanan
Arif Terzi ve iki kifli hastaneye kald›r›ld›. 

‹stanbul Esenler’de 11 Nisan günü MHP’liler ve
ANAP’l›lar aras›nda “ANAP afifllerinin üzerine MHP
afiflleri as›ld›¤›” gerekçesiyle kavga ç›kt›. Kavga
s›ras›nda MHP yanl›s› Fethi Aslanhan (19), ANAP
Belediye Baflkan aday› Ömer Kazanc›’n›n korumas›
oldu¤u bildirilen ‹hsan Kelefl taraf›ndan silahla
öldürüldü. Aslanhan’›n öldü¤ü haberini alan MHP’li
grup ANAP ilçe binas› önünde toplanarak seçim
otobüslerinin camlar›n› k›rd›lar. Grup daha sonra
Esenler Merkez Karakolu’na giderek, karakoldan ç›kan
Kazanc›’n›n kardefli Nurettin Kazanc›’ya sald›rarak,
yaralad›.

HADEP’in ‹zmir ve ‹stanbul’daki konvoylar› 11 Nisan
günü MHP’lilerin sald›r›s›na u¤rad›. ‹zmir Gaziemir’de
11 Nisan günü HADEP taraf›ndan düzenlenen miting
sonras›nda MHP’liler HADEP araçlar›nda bulunan
kiflilere tafllarla sald›rd›. HADEP konvoyunun önünü
kesen polisler birçok HADEP’liyi gözalt›na ald›.
MHP’lilerin sald›r›s› nedeniyle yaralanan üç kifli
hastaneye kald›r›ld›. ‹stanbul’un Ka¤›thane semtinde
de HADEP konvoyuna MHP’lilerin sald›rmas› sonucu
olay ç›kt›. Ümraniye ve Beykoz’da da HADEP
konvoyuna sald›ran MHP’liler bir çok arac› tahrip etti.
Olaydan sonra polisin çok say›da HADEP’liyi
gözalt›na ald›¤› bildirildi.

‹stanbul Avc›lar’da afiflleme çal›flmas› yapan S‹P
üyeleri MHP’lilerin b›çakl›, sat›rl› ve tafll› sald›r›s›na
u¤rad›. Olay sonras›nda S‹P Avc›lar Belediye Baflkan›
Serpil Çak›r’›n da aralar›nda bulundu¤u 4 S‹P’li
gözalt›na al›nd›. 

fianl›urfa’n›n Eyyübiye Mahallesi’ndeki MHP seçim
bürosu önünde 10 Nisan günü ç›kan çat›flmada,
Ahmet K›l›ç, Salih Harkut, Mehmet Demir, Halil
K›l›ç, Mehmet Harkut ile Müsbeh Mentefl, Hakim
fiahin taraf›ndan öldürüldü. O¤lunun öldü¤ünü
ö¤renen Ayfle K›l›ç da geçirdi¤i kalp krizi sonucu
öldü. 

Batman’da 15 Nisan günü afifl yap›flt›ran CHP üyeleri
ile ANAP üyeleri aras›nda aras›nda afifl yap›flt›r›lacak
yer konusunda ç›kan tart›flma, kavgaya dönüfltü.
Olayda CHP üyesi Cemal Demirhan, Ömer Acet ve
Mehmet Erol yaraland›. 

Adana’da 15 Nisan’da seçim tart›flmalar› nedeniyle
ç›kan kavgada Ramazan Topaktafl öldü. 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 15 Nisan
günü ÖDP afiflini asmak isteyen Selami Akçam, BBP’li
ö¤rencilerin sald›r›s›yla yaraland›. Sald›r›ya u¤rayan
ö¤rencilerden 41’i polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

17 Nisan günü ‹stanbul Kad›köy Küçükbakkalköy’de
S‹P’in düzenledi¤i mitingden dönen parti
konvoyunun, BBP ve DYP konvoylar›yla karfl›laflmas›
üzerine bafllayan tart›flma kavgaya dönüfltü. Olayda,
kimli¤i belirlenemeyen bir kiflinin açt›¤› atefl sonucu
S‹P taraftar› Hüseyin Duman öldü. 

Batman’›n Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde 17 Nisan
günü bir grup ANAP’l› ile DYP’li aras›nda ç›kan
kavgada, biri a¤›r 7 kifli yaraland›. DYP’li ile
ANAP’l›lar aras›ndaki sözlü sataflman›n kavgaya
dönüflmesi sonucu, Kenan Gözelge adl› kifli silahla, 6
kifli de tafl ve sopalarla yaraland›.

fianl›urfa’n›n Halfeti ilçesine ba¤l› F›st›közü köyünde,
muhtar Hüseyin Yalç›nkaya ile bir muhtar aday›n›n
akrabas› Kadir Tezel aras›nda ç›kan tart›flma
sonucunda, Kadir Tezel, silahla öldürüldü, Yalç›nkaya
yaraland›. 

18 Nisan günü fianl›urfa’n›n Viranflehir ilçesinde,
muhtarl›k seçimi nedeniyle Da¤deviren ve Cevher
aileleri aras›nda ç›kan silahl› çat›flmada, Mehmet
Demir , Mehmet Devanl› , Mehmet Nilüfer öldü, 7
kifli yaraland›. 

Tekirda¤’›n Çorlu  ilçesinde DTP milletvekili aday›
Fikret Çolako¤lu, 17 Nisan günü sabah saatlerinde
u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu yaraland›. 

Ankara’n›n Alt›nda¤ ilçesinde 17 Nisan günü FP
seçim konvoyu, MHP yanl›lar›n›n sald›r›s›na u¤rad›.
Tafll› sopal› kavgada 3 kifli yaraland›. 

Ankara Keçiören’de 17 Nisan günü CHP yanl›lar›yla
DSP yanl›lar› aras›nda ç›kan kavgada, 8 kifli yaraland›. 

Kastamonu’nun A¤l› ilçesinde ba¤l› Adalar köyünde,
muhtar aday› Mustafa Arslan, 17 Nisan günü di¤er
muhtar aday› Adnan Y›lmaz’›n kardefli Adil Y›lmaz
taraf›ndan silahla öldürüldü. 

Ankara OST‹M’de 17 Nisan günü EMEP afifllerini asan
Bilal Ayy›ld›z, Ali Bulut ve Erhan Kahraman, 20 kadar
MHP’li taraf›ndan sopalarla dövüldü.

Bingöl’de 17 Nisan akflam› HADEP’in seçim
bildirgesini da¤›tan Mehmet Elüstü (19) ve Y›lmaz
Elüstü özel tim görevlileri taraf›ndan öldürüldü. (Bkz.
Yaflam Hakk›)

18 Nisan günü S›vas’›n Hafik ilçesine ba¤l›
K›z›lcaören köyündeki seçim görevlilerini ilçeye
götüren askeri araçlara saat 15.00 s›ralar›nda
düzenlenen sald›r›da Davut Gündo¤du ve Hasan
Y›lmaz adl› erler ile Nail Çelik ve Kemal Ayan adl›
seçim görevlileri öldü, Hac› F›nd›kç›, Bekir Bozba¤,
Kemal Ocak ve Serdar Kurtçu adl› erler ile Cemil
Akbafl adl› seçim görevlisi de yaraland›.

Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu - 1999 Örgütlenme Özgürlü¤ü

256 Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›



fi›rnak’›n Cizre ilçesinde 18 Nisan günü yap›lan
belediye baflkanl›¤› seçimlerinde “oylar›n çal›nd›¤›”
iddias› olaylara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçe
merkezinde 19 Nisan günü saat 23.00 s›ralar›nda
ANAP aday›, korucu Kamil Atak’›n yandafllar›
taraf›ndan havaya ve ilçe merkezinin baz› yerlerine
atefl aç›ld›. Çat›flma süsü verilen atefl s›ras›nda Atak’›n
yandafllar›n›n oy sand›klar›n› hükümet kona¤›ndan
çalarak; yerine önceden haz›rlanm›fl sahte oylar›n
bulundu¤u sand›klar› b›rakt›klar› ileri sürüldü. Atak’›n,
bu sand›klardan ç›kan oylar›n say›lmas›yla önde giden
FP aday› Emin Dündar’› geçerek seçimi kazand›¤›
belirtildi. Olaylardan sonra kepenk kapat›ld›, yaklafl›k
10 bin kifli ilçe merkezinde, yürüyüfl yapt›. Müdahale
eden jandarmalar, 50 kifliyi gözalt›na ald›.

Mustafa Meriç adl› kifli, Kars’›n Sar›kam›fl ilçesi
Gecikmez köyünde 19 Nisan günü öldürüldü.
Meriç’in, 18 Nisan seçimlerinde HADEP’e oy verdi¤i
için öldürüldü¤ü iddia edildi. Meriç’in öldürülmesi
nedeniyle korucu Tahsin Çetinkaya ile Tufan
Çetinkaya, Hakan Hindistan ve ‹brahim Tafl adl›
korucular gözalt›na al›nd›.

20 Nisan günü K›rklareli’nin P›narhisar› belediye
baflkan adaylar›n›n yak›nlar› aras›nda seçim sonuçlar›
nedeniyle ç›kan kavgada, Ahmet Atay, Hakan Tomar’›
silahla öldürdü. 

Mardin’in Yeflilli Koyunlu köyünde muhtarl›k
seçiminde, kazanan aday ile kaybeden aras›nda ç›kan
kavgada 7 kifli yaraland›.

Malatya’n›n Yaz›han ilçesinde 20 Nisan günü
“Ölmez” ve “Köse” aileleri aras›nda, seçimlerle ilgili
ç›kan kavgada, Gazi Köse, Mercan Köse, Selçuk
Ölmez, Elif Ölmez, Yakup Ölmez ve S›rr› Ölmez,
Hatice Akyol yaraland›.

K›r›kkale’nin Keskin ilçesinde, DYP aday› Dede
Y›ld›r›m’›n belediye baflkanl›¤›na seçilmesi üzerine,
MHP aday› Bülent Alt›n›fl›k sonuçlara itiraz ederek
oylar›n yeniden say›lmas›n› istedi. 22 Nisan günü
ç›kan tart›flmada, Alt›n›fl›k’›n akrabas› Haydar
Alt›n›fl›k, seçim kurulunda görevli Ferit Sa¤lam’a
silahla yaralad›.

fianl›urfa merkeze ba¤l› Uluköy’de seçim sonuçlar›n›n
ard›ndan ç›kan muhtarl›k kavgas›nda 20 kifli
yaraland›. 

18 Nisan seçimlerinde Diyarbak›r HADEP listesinden
belediye encümeni seçilen Fesih Demir, 21 Nisan

günü askerler taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan sonra
iflkenceye maruz kald›. ‹flkence yapanlar hakk›nda suç
duyurusunda bulunan Demir, ‹HD ve T‹HV’e
baflvurdu.

18 Nisan günü yap›lan seçimlerde, Diyarbak›r’da
görevli oldu¤u sand›kta say›ma müdahale eden
polisler hakk›nda tutanak tutan Medeni Alpkaya adl›
ö¤retmen, 3 May›s günü polisler taraf›ndan dövüldü.
5 günlük rapor alan Medeni Alpkaya yaflad›klar›n›
flöyle anlatt›: “Saat 12.30 s›ralar›nda okuldan ayr›ld›m.
Ba¤lar Dörtyol kavfla¤›nda bindi¤im dolmufltan sivil
bir kifli taraf›ndan zorla indirildim. Sivil giyimli 4-5
kifli üzerimi arad›, kimlik ve not defterime el koydular.
Kim olduklar›n› sordu¤umda net bir cevap alamad›m.
Daha sonra içlerinden birinin seçim günü görevli
oldu¤um sand›¤a müdahale etmek isteyen ve
hakk›nda tutanak tuttu¤um kifli oldu¤unu ö¤rendim.
Beni minibüs dura¤›n›n yan›ndaki kulübeye
götürdüler. ‹çerdeki resmi polisleri d›flar› ç›kard›lar.
Yaklafl›k 2 saat dayak ve hakarete maruz kald›m.
‹çeri¤ini bilmedi¤im bir tutanak imzalatt›ktan sonra
beni Siyasi fiube’ye götürdüler. Buradan da sa¤l›k
oca¤›na götürerek muayene ettirdikten sonra serbest
b›rakt›lar.” Medeni Alpkaya, polisler hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›n› söyledi.

Ardahan’›n Yukar› Kurdo¤lu köyünde, muhtarl›k
tart›flmas› sonucu ç›kan kavgada 2 kifli öldü, 8 kifli
yaraland›. Yukar› Kurdo¤lu köyünde, 18 Nisan’da
yap›lan seçimlerde muhtar seçilen ‹lkin Gökçe ile
kaybeden aday Cemal Y›lmaz’›n aileleri aras›nda
seçimden sonra da devam eden tart›flmalar, 6
Haziran’da silahl›, tafll› ve sopal› kavgaya dönüfltü.
Ç›kan kavgada Ak›n Gökçe ile Suat Gökçe silahla
öldürüldü. Çat›flmada, Dilek Y›lmaz, Ömer Y›lmaz,
Osman Y›lmaz, Rasim Y›lmaz ile ‹brahim Ertürk, a¤›r
yaraland›. 

fi›rnak Silopi ANAP Belediye Baflkan aday› ‹brahim
Tavflun ile DYP’den Belediye Baflkan› seçilen Neflet
Ökten’in yak›nlar› aras›nda 16 Haziran günü ç›kan
çat›flmada, Tavflun’un ye¤eni Fahrettin fiengül silahla
öldürüldü, 5 kifli de yaraland›. 

Mufl’ta 2 Kas›m günü ‹l ‹dare kurulu üye seçiminde 5
üyelikten 4’ünü HADEP’li adaylar›n kazanmas›
üzerine ANAP’l› Kemal Arat, adamlar›yla birlikte
toplant› ç›k›fl›nda seçilen HADEP’lilere sald›rd›.
Sald›r›da, Bahattin Bingöl, M. Mirza Günefl ve fiahin
Kotan adl› HADEP’liler yaraland›. Yaral›lar hastane
ç›k›fl›nda gözalt›na al›nd›. 
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1999 y›l›nda da insan haklar›na savunucular›na
yönelik bask› ve sald›r›lar sürdü. ‹nsan haklar›
alan›nda faaliyet gösteren kurulufllar›n yönetici ve
üyeleri hakk›nda davalar aç›ld›. Ak›n Birdal 3 Haziran
günü konuflmalar› nedeniyle ald›¤› hapis cezas›n›
çekmek üzere cezaevine girdi. ‹HD’nin Gaziantep
fiubesi temmuz ay›nda 3 ay süreyle kapat›l›rken,
Diyarbak›r fiubesi 1999 y›l›nda da aç›lmad›. Mazlum-
Der Malatya fiubesi may›s ay›nda kapat›ld›.

Genelkurmay Baflkanl›¤› Bas›n Bilgi Merkezi
taraf›ndan 26 Ocak günü yay›mlanan “Terörle
Mücadele ve ‹nsan Haklar›” bafll›kl› bilgi notunda,
Türkiye’deki insan haklar› örgütlerinin ‘tarafs›z’ ve
‘objektif’ olmad›¤› iddia edilerek, ‹nsan Haklar›
Derne¤i isim verilmeden “PKK’n›n beyin tak›m› gibi
çal›flmakla” suçland›. Bilgi notunda, ‹HD Genel
Baflkan› Ak›n Birdal  hakk›nda “Bu flah›s PKK ile yak›n
ba¤lara sahip Kürtçü bir partiden seçimlerde aday
olmufltur” denildi. Aç›klamada, Türkiye’deki insan
haklar› savunucular› suçlanarak “Onlar›n beklentisi,
Bat› dünyas›n›n Türkiye’ye bu nedenle ciddi bir bask›
yapmas› ve bu flekilde Türkiye’nin terörle mücadelede
elinin kolunun ba¤lanmas›d›r. Türkiye’deki baz›
hükümetler d›fl› insan haklar› teflkilatlar› da tarafs›z ve
objektif de¤ildirler. Bu örgütlerin baz›lar› terörist
örgütün beyin tak›m› gibi çal›fl›rken, di¤er bir k›sm› da
onlar›n sempatizanlar›d›r. Bu sözde insan haklar›
örgütleri, Türk devletini suçlamak için f›rsat ararken,
PKK’n›n cinayetlerini asla k›namazlar. Bir örnek
vermek gerekirse, May›s 1993’te bir grup terörist
silahs›z 33 eri kurfluna dizmifltir. Türkiye ‹HD Baflkan›,
bu olaydan sonra bunun Türk hükümetinin bir
provokasyonu olabilece¤ini söylemifltir.”denildi. 

Dönemin ‹HD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül,
suçlamalara 29 Ocak günü yan›t verdi. Öndül, ‹HD
Genel Baflkan› Ak›n Birdal’›n “Birleflik Sosyalist
Parti’nin de aralar›nda bulundu¤u bar›fl ittifak›n›n
milletvekili aday› oldu¤unu ve her yurttafl›n sahip
oldu¤u bir hakk› kulland›¤›n› ifade etti. Hüsnü Öndül,
Genelkurmay aç›klamas›n›n milletvekili ve yerel
yönetim seçimlerinden önce yap›lmas›na dikkat
çekerek, yasal bir partinin “Kürtçü ve PKK ile iliflkili
oldu¤u” de¤erlendirmesinin demokratik bir ülkede
kabul edilemez nitelikte oldu¤unu söyledi. Öndül,
‹HD’nin 33 askerin öldürülmesi olay›n› da k›nad›¤›n›

hat›rlatt›. Hüsnü Öndül, raporda Türkiye’deki insan
haklar› ihlallerinin bir iddia olarak
de¤erlendirilmesine dikkat çekerek, “Türkiye’de insan
haklar›ndan baz›lar›n›n ihlal edildi¤i, iddiadan öteye,
mahkeme kararlar›yla sabittir” dedi. 

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Federasyonu’nun (FIDH)
flubat ay›nda ‹stanbul’da yapaca¤› yönetim kurulu
toplant›s›na ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan izin
verilmedi. ‹HD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül,
toplant›n›n insan haklar› savunucular› aras›nda bir
bilgilenme ve FIDH’›n yönetim kurulu toplant›s›
oldu¤unu belirterek, bu nedenle toplant›n›n “2911
Toplant› Gösteri Yürüyüflleri Yasas›” kapsam›nda
olmad›¤›n› hat›rlatt›. Öndül “60 ülkenin insan haklar›
örgütlerinin üye oldu¤u FIDH’›n en üst karar
organ›n›n Türkiye’de yapaca¤› kendi toplant›lar›na ve
Türkiye’den çeflitli insan haklar› aktivistleri ile insan
haklar› konusunda görüfl al›flveriflinde bulunmalar›na
engel olmak, hem takdir yetkisinin yanl›fl ve hatal›
kullan›lmas›d›r hem de ulusalüstü insan haklar›
belgelerine ayk›r›d›r” dedi.

10.1. Ak›n Birdal

Ak›n Birdal Ankara DGM ve Adana DGM taraf›ndan
verilen hapis cezalar›n›n kesinleflmesi üzerine 3
Haziran günü cezaevine girdi. Birdal 1 Eylül 1995 ve
1 Eylül 1996 tarihlerinde yapt›¤› konuflmalar›
nedeniyle yarg›lanm›fl ve TCY’nin 312. maddesi
uyar›nca toplam 2 y›l hapis cezas›na mahkum
edilmiflti. Birdal’a Ankara DGM taraf›ndan verilen 1
y›l hapis cezas› 27 Ekim 1998 tarihinde onaylanm›fl,
infaz Birdal’›n sa¤l›k durumu nedeniyle ertelenmiflti.
Adana DGM taraf›ndan verilen ceza da 20 Nisan
günü onayland›.

May›s ay› sonunda Uluslararas› Af Örgütü’nün haber
bülteninde Birdal’a Dünya Bar›fl Günü’ndeki
konuflmalardan dolay› ceza verildi¤i ve cezan›n
ertelenmedi¤inin duyurulmas› üzerine, Baflbakan
Ecevit’e gönderilen iki bin mektupta, u¤rad›¤› silahl›
sald›r› nedeniyle Birdal’›n sa¤l›k durumunun
cezaevinde kalmaya elveriflli olmad›¤› belirtilerek,
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al›nan mahkumiyet karar›n›n kald›r›lmas› ve cezan›n
iptal edilmesi istendi. Bültende, ‹HD’nin tamamen
sessizlefltirilmek ve h›rpalanmak için Birdal’a ceza
verildi¤i kaydedilirken, Ak›n Birdal’›n ceza ald›¤›
konuflmas›nda “Kürt halk›” ifadesini kulland›¤›
an›msat›ld›. Birdal’› düflünce suçlusu olarak
de¤erlendiren Af Örgütü, Ecevit’ten ‹HD’nin sivil
topluma katk›s›n›n resmen tan›nmas›n› istedi. Af
Örgütü’nün Genel Sekreteri Pierre Sane, Ak›n Birdal’a
gönderdi¤i mektupta “‹nsan haklar› savunucular›
hiçbir zaman yasal faaliyetlerinden dolay› ve ifade
özgürlü¤ü hakk›n› bar›flç›l nedenlerle
kullanmalar›ndan dolay› yarg›lanmamal›d›rlar” dedi.
Türkiye'nin alt›na imza att›¤› Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi'nin 10'uncu maddesini aç›k flekilde ihlal
edildi¤ini söyleyen Sane, Birdal’›n tedavisi sürerken
cezaevine gönderilmesinin de hukuk d›fl› oldu¤unu
kaydetti.

Adli T›p Kurumu’nun  2 Haziran günü Ankara ‹nfaz
Savc›l›¤›’na gönderdi¤i raporda Ak›n Birdal’›n
tedavisinin yap›labilmesi için infaz›n›n 6 ay süreyle
ertelenmesinin uygun oldu¤unu” belirtmesine ra¤men
savc›l›k cezay› “Ak›n Birdal’›n hayati tehlikesinin
bulunmad›¤›” gerekçesiyle ertelemedi.

Birdal ald›¤› ceza nedeniyle 23 Haziran günü ‹HD
Genel Baflkanl›¤› görevinden ve dernek üyeli¤inden
istifa etti. Ak›n Birdal, Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’nden ‹HD Genel Yönetim Kurulu’na
gönderdi¤i dilekçesinde flöyle dedi: “Türk Ceza
Kanunu’nun 312/2. maddesi uyar›nca
cezaland›r›lmam nedeniyle söz konusu yasaya ba¤l›
olarak ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan gelen yaz› üzerine
dernek genel baflkanl›¤›ndan ve dernek üyeli¤inden
düflürülmem gerekti¤i istenmifltir. Bu bildirimin dernek
üyelerinin iradesi üzerine konulan bir ipotek ve hukuk
d›fl› oldu¤unu bilmekle birlikte, örgütlü insan haklar›
mücadelemize ve derne¤imiz ‹HD’ye yönelik yeni bir
tertibi amac›na ulaflt›rmamak ve bildirimin gere¤ini
yerine getirmek için dernek genel baflkanl›¤›ndan ve
üyeli¤inden ayr›l›yorum.” 

Birdal’›n sa¤l›k durumundaki kötüleflme nedeniyle
cezas›n›n ertelenmesi için, avukatlar› 21 Eylül günü
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na baflvuruda
bulundu. Baflvuru sonucunda cezas› 6 ay ertelenen
Birdal 25 Eylül günü Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi’nden tahliye edildi.

Ak›n Birdal’a Suikast Davas›

‹HD Genel Baflkan› Ak›n Birdal’a 12 May›s 1998
tarihinde düzenlenen silahl› sald›r› nedeniyle 17
san›k2 hakk›nda aç›lan davan›n 20 Nisan günü
yap›lan duruflmas›nda san›k avukatlar› müvekkillerinin
ifadelerinin d›fl›nda herhangi bir delil bulunmad›¤›n›,
ifadelerin ise polis taraf›ndan iflkence alt›nda
al›nd›¤›n›, bu nedenle de delil say›lmayaca¤›n› öne
sürdüler. Müdahil avukatlar›n, Ankara DGM’de
yarg›lanan ve beraat eden, Emniyet Genel Müdürlü¤ü

‹stihbarat Dairesi eski Baflkan Yard›mc›s› Hanefi
Avc›’n›n tan›k olarak ça¤r›l›p dinlenmesi talepleri
mahkeme taraf›ndan kabul edilmedi. Mahkeme
Avc›’n›n, Birdal suikast›na iliflkin ifadesinin ve
Avc›’n›n ifadesinde belirtti¤i "Yeflil" kod isimli
Mahmut Y›ld›r›m’›n, Semih Tufan Gülaltay3, Cengiz
Ersever ve Ahmet Fulin ile yapt›¤› telefon
görüflmelerine ait tutanaklar›n istenmesine karar verdi. 

20 May›s günü yap›lan duruflmada Emniyet Genel
Müdürlü¤ü'nün Mahmut Y›ld›r›m'›n san›klar Cengiz
Ersever, Semih Tufan Gülaltay ve Ahmet Fulin ile
yapt›¤› görüflmelere ait bir tutana¤›n olmad›¤›na iliflkin
yaz›s› okundu. 

8 Haziran günü yap›lan duruflmada DGM Savc›s›,
esas hakk›ndaki görüflünü aç›klad›. Savc›,
Kulaks›zo¤lu, Gülaltay ve Ersever'in PKK'ye karfl› Türk
‹ntikam Tugay›'n› (T‹T) kurduklar›n› ve 1998 y›l›
bafl›nda Mahmut Y›ld›r›m'la görüfltüklerini söyledi.
Savc› san›klar›n ‹ran Gizli Servisi arac›l›¤›yla PKK'ye
yard›m etti¤ini düflündükleri Birdal'›n cezaland›r›lmas›
gerekti¤i konusunda karar ald›klar›n›, bu amaçla
‹stanbul'da silahl› e¤itim çal›flmas› yapt›klar›n› iddia
etti. Savc›, Semih Tufan Gülaltay, Cengiz Ersever ve
Hasan Hasano¤lu’nun “taammüden adam öldürmeye
tam teflebbüs” ve “suç ifllemek için teflekkül
oluflturmak” suçlamas›yla cezaland›r›lmalar›n› istedi.
Bahri Eken ve Kerem Deretarla’n›n da “taammüden
adam öldürmeye tam teflebbüs” suçlamas›yla
cezaland›r›lmas› istendi. 

3 A¤ustos günü Ankara DGM’de devam eden
duruflmada san›k avukatlar›ndan Cahit Torun,
“san›klar›n ‹HD ve Birdal’›n hareketini durdurmak
amac›yla bir defal›k biraraya geldi¤ini” söyledi.
Birdal’›n avukatlar›ndan Yusuf Alatafl ise, Torun’un
“savunma s›n›rlar›n› aflmamas›n›” istedi. Yusuf
Alatafl’›n sözleri üzerine san›klardan Hasan
Hasano¤lu, “flerefsizler, PKK uflaklar›” diye ba¤›rarak
müdahil avukatlar›n üzerine yürüdü. Hasano¤lu,
görevliler taraf›ndan salondan ç›kar›ld›. Duruflmada,
Selçuk Gürz tahliye edildi. Bu arada M‹T taraf›ndan
DGM’ye gönderilen yaz›da, san›klardan Mehmet
Cemal Kulaks›zo¤lu’nun M‹T’le herhangi bir iliflkisinin
olmad›¤› belirtildi. 

21 Ekim günü yap›lan duruflmada, Semih Tufan
Gülaltay, Hasan Hasano¤lu, Bahri Eken ve Demir
Demirok’un “itirafç› olmak istediklerine iliflkin”
dilekçeleri okundu. 

Semih Tufan Gülaltay, Hasan Hasano¤lu, Bahri Eken
ve Demir Demirok “itirafç› olmak istediklerine iliflkin”
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2 Cengiz Ersever, Kerem Deretarla, Hasan Hasao¤lu, Bahri Eken,
Demir Demirok, Semih Tufan Gülaltay, Selçuk Gürz, Mehmet Cemal
Kulaks›zo¤lu, Ekrem Santulu, Furkan Ek, Nam›k Zihni Ozansoy, Oya
Kaya, Ayfer Çakar, Ahmet Fulin, Cengiz Kördeve, Cem Kadir
Keçecio¤lu, Nejat Algan
3 Semih Tufan Gülaltay'›n babas› S›rr› Gülaltay da nisan ay›nda "suç
ifllemek için çete oluflturdu¤u" gerekçesiyle 9 kifli ile birlikte gözalt›na
al›nd›.



dilekçelerini “Meclis’te görüflülen Af Yasas›’ndan
yararlanma olas›l›¤›” nedeniyle 16 Kas›m günü
yap›lan duruflmada geri çektiler. 

Dava 29 Aral›k günü sonuçland›. Ankara DGM, “Türk
‹ntikam Tugay› (T‹T) adl› örgütün kurucusu oldu¤u,
sald›rganlar› Birdal’a düzenlenen sald›r›ya
azmettirdi¤i” gerekçesiyle yarg›lanan Cengiz Ersever’i,
18 y›l 10 ay 20 gün, “sald›r›y› organize etti¤i” ileri
sürülen Semih Tufan Gülaltay’› 19 y›l 2 ay 3 gün
hapis, 1 milyon 477 bin 777 lira para cezas›na
mahkum etti. Di¤er san›klara verilen cezalar flöyle:
Hasan Hasano¤lu “yasad›fl› örgüt kurmak, adam
öldürmeye tam teflebbüs ve sahte kimlik kullanmak”
suçlar›ndan 19 y›l 2 ay, suikastç› Bahri Eken 19 y›l 2
ay hapis ve 1 milyon 266 bin lira para, suikastç›
Kerem Deretarla olay tarihinde 18 yafl›ndan küçük
oldu¤u için 12 y›l 2 ay 20 gün hapis, 1 milyon 844
bin lira para, Cemal Kulaks›zo¤lu “yasad›fl› örgüt
kurmak, adam öldürmeye tam teflebbüs ve sahte
kimlik kullanmak” suçlar›ndan 19 y›l 2 ay, Demir
Demirok 10 y›l 10 ay hapis, 1 milyon 266 bin lira
para, Selçuk Gürz 9 y›l 2 ay hapis, 1 milyon 266 bin
lira (Gürz hakk›nda g›yabi tutuklama karar› verildi),
Ekrem Santulu 1 y›l 8 ay. Ankara DGM, Mehmet
Furkan Ek ve Nam›k Zihni Ozansoy hakk›nda
“yasad›fl› örgüte üye olduklar› ve sald›rganlara yard›m
ettikleri” suçlamas›ndan beraat karar› verdi. Ancak,
Mehmet Furkan Ek “esrar bulundurmak”, Nam›k Zihni
Ozansoy da “ruhsats›z silah tafl›mak” suçlar›ndan
10’ar ay hapis cezas›na mahkum edildiler. Ek ve
Ozansoy’un cezalar› ertelendi. DGM, Ahmet Fulin,
Cem Kadir Keçecio¤lu, Cengiz Kördeve, Oya Kaya,
Ayfer Çakar ve Nejat Algan hakk›nda ise beraat karar›
verdi. 

Mahkeme karar›n› de¤erlendiren Ak›n Birdal, bu
karar›n beklendi¤ini söyledi. Dosyada kesin deliller ve
belgeler bulundu¤una dikkat çeken Birdal flöyle dedi: 

"Bunlar›n idam›n› elbette beklemiyordum. Hayat›ma
kast etmifl bile olsalar, ölümle cezaland›r›lmalar›na
karfl›yd›m. Ama her ne yap›lmak isteniyor ve
yap›lm›flsa bunun bedeli vard›r. ‹nsan haklar›na
yönelik sald›r›n›n karfl›l›¤› da bu olmal›d›r. ‹nsan
haklar›na sald›r›lara karfl› cayd›r›c› olaca¤›n›
düflünüyorum. Umar›m yeni biny›lda bu tür insan
haklar›na yönelik sald›r›larla karfl›lafl›lmaz. Karfl›lafl›lsa
da bu tür sald›r›lar›n insan hak ve özgürlükler
mücadelesini engelleyemeyece¤i anlafl›l›r." 

Ak›n Birdal Hakk›ndaki Davalar

Ak›n Birdal hakk›nda, 25 Ekim 1997 tarihinde Flash
TV’de yay›mlanan bir televizyon program›nda yapt›¤›
konuflmas›nda “orduya hakaret etti¤i” iddias›yla
TCY’nin 159/1. maddesi uyar›nca aç›lan dava 9 fiubat
günü sonuçland›. Bursa 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada Ak›n Birdal’›n beraatine karar verildi. 

Ak›n Birdal ve ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u
Perinçek hakk›nda “PKK’ye yard›m ettikleri” iddias›yla

aç›lan dava 23 Aral›k günü Ankara DGM’de
sonuçland›. Birdal ve Perinçek hakk›nda “delil
yetersizli¤i” nedeniyle beraat karar› verildi. DGM,
ifadeleriyle dava aç›lmas›na neden olan itirafç› Sami
Demirk›ran hakk›nda da suç duyurusunda
bulunulmas›na karar verdi.

Ak›n Birdal, ‹HD Mardin fiube Baflkan› Cemil
Aydo¤an ve ‹HD Diyarbak›r fiube eski Baflkan›
Mahmut fiakar hakk›nda, ‹HD Mardin fiubesi’nin 1996
y›l›nda yap›lan kongresindeki konuflmalar› nedeniyle
aç›lan dava 9 fiubat günü Diyarbak›r DGM’de bafllad›.
Ak›n Birdal “‹HD Mardin kongremizde gerek bölgede
gerekse ülkemizde yaflanan hak ihlallerini ve hukuka
ayk›r› eylemleri ifade ettik. Kongreden sonra
yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas› ise elefltiri niteli¤indedir.
O gün söylediklerimi bugün de tekrarl›yorum.
Dolay›s›yla suç niteli¤ini tafl›yacak herhangi bir eylem
yoktur” dedi. Davan›n 9 Kas›m günü görülen
duruflmas›nda esas hakk›ndaki görüflünü aç›klayan
DGM Savc›s›, san›klar›n “bölücülük propagandas›
yapt›klar› iddias›yla TMY’nin 8/1. maddesi uyar›nca 1
y›lla 3 y›l aras›nda hapis cezas›na mahkum edilmesini
istedi. Dava, 14 Aral›k günü beraatle sonuçland›.

Ak›n Birdal, 24 Aral›k 1995 genel seçimlerinde dört
siyasi partinin oluflturdu¤u seçim ittifak›n›n
milletvekili aday› olarak Tarsus’ta yapt›¤› bir
konuflmada “halk› bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla yarg›land›¤› dava
nedeniyle 25 Mart günü Ankara DGM’de ifade verdi.
Ak›n Birdal hakk›nda TCY’n›n 312. maddesi uyar›nca
aç›lan dava Adana DGM’de sürüyor. 

‹HD taraf›ndan 1996 y›l› aral›k ay›nda düzenlenen
‹nsan Haklar› Haftas› etkinliklerinde yapt›klar›
konuflmalar nedeniyle haklar›nda dava aç›lan Ak›n
Birdal, EMEP Ankara ‹l eski Baflkan› Haydar Kaya,
HADEP PM eski Üyesi Recep Do¤aner, gazeteci
Rag›p Duran ve ÖDP MYK üyesi Mustafa Kahya’n›n
yarg›lanmalar›na 1999 y›l›nda devam edildi. 30 Aral›k
1998 tarihinde Ankara DGM’de sonuçlanan davada
Haydar Kaya 1 y›l hapis ve 600 milyon lira para
cezas›na mahkum olmufl, di¤er san›klar beraat etmiflti.
Karar, Yarg›tay’da bozulmufltu.

‹HD fianl›urfa fiubesi’nin may›s ay›ndaki Genel Kurul
toplant›s›nda konuflma yapan Ak›n Birdal, Mazlum-
Der fianl›urfa fiube Baflkan› fiehmus Ülek ve ‹HD
fianl›urfa fiube Baflkan› Aziz Durmaz hakk›nda
“TBMM’ye, adliyeye ve güvenlik güçlerine hakaret
ettikleri” iddias›yla dava aç›ld›.

10.2. ‹nsan Haklar› Derne¤i

‹HD Genel Merkezi

‹HD Genel Merkezi 25 Kas›m günü Yarg›tay’›n
Abdullah Öcalan hakk›ndaki karar›n› aç›klanmas›ndan
sonra 30-35 kiflilik bir grup taraf›ndan bas›ld›. Öcalan
davas›n›n müdahil avukatlar›ndan fievket Can Özbay
öncülü¤ünde, “siyah çelenk b›rakma” gerekçesiyle
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‹HD Genel Merkezi’ne gelen sald›rganlar, ‹HD Genel
Baflkan› Hüsnü Öndül’ü ve Yönetim Kurulu üyesi
Avni Kalkan’› dövdüler, genel merkezdeki eflyalar›
tahrip ettiler. Sald›rganlar polislerin herhangi bir
müdahalesi ile karfl›laflmadan ‹HD Genel
Merkezi’nden ayr›ld›lar. Ak›n Birdal’a düzenlenen
silahl› sald›r›dan sonra genel merkezin bulundu¤u
binan›n önünde ve genel merkezde görevlendirilen
polisler de sald›rganlar› durdurmad›. 

Hüsnü Öndül daha sonra yapt›¤› aç›klamada,
“Türkiye’de insan haklar› için çal›flman›n ne kadar
büyük risk alt›nda yap›ld›¤›n› gördük. Benim flehit
aileleriyle sorunum yok. Ac› her yerde ac›d›r.
K›flk›rt›ld›klar›n› düflünüyorum.” dedi. Sald›r›n›n
ard›ndan ‹HD, Ankara Emniyet Müdürlü¤ü, Ankara
Valili¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤› hakk›nda savc›l›¤a suç
duyurusunda bulundu. Soruflturma sonucunda
takipsizlik karar› verildi.

Sald›r›n›n ard›ndan Avrupa Birli¤i (AB) Siyasi ‹fller
Dan›flman›, Hüsnü Öndül'le görüflerek, sald›r›
hakk›nda bilgi ald› ve durumu Avrupa Birli¤i'ne üye
ülkelere iletilmek üzere rapor edece¤ini söyledi. 

Uluslararas› Af Örgütü de Baflbakan Bülent Ecevit,
‹çiflleri Bakan› Saadettin Tantan ve ‹nsan Haklar›ndan
Sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Ali ‹rtemçelik'e birer
acil mektup göndererek, sald›r›y› k›nad›. Mektuplarda,
‹HD baflkan›n› korumayan sorumlular hakk›nda derhal
yasal ifllem bafllat›lmas› istendi. 

Sald›r›y› protesto etmek amac›yla 2 Aral›k günü ‹HD
‹stanbul fiubesi önünde aç›klama yapmak isteyen
insan haklar› savunucular›n polis zor kullanarak
da¤›tt›.   ‹HD ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu üyesi
fiaban Dayanan ve K›vanç Sert dövülerek gözalt›na
al›nd›. Polisler, ‹HD Genel Baflkan Yard›mc›s› Suavi
Saygan'› da tartaklad›lar. Gözalt›na al›nanlar›n hemen
serbest b›rak›lmas› üzerine bas›n aç›klamas› dernek
binas›nda yap›ld›. 

‹HD fianl›urfa fiubesi

29 Haziran 1997 tarihinde fianl›urfa 1. Asliye Ceza
Mahkemesi taraf›ndan “dernek tüzü¤üne ayk›r›
faaliyet gösterildi¤i” gerekçesiyle süresiz olarak
kapat›lan ancak, kapatma karar› 16 Haziran 1998
tarihinde Yarg›tay taraf›ndan bozulan ‹HD fianl›urfa
fiubesi, 13 Ocak günü aç›ld›. 

‹HD Bursa fiubesi

12 Kas›m 1998 tarihinde Bursa Valili¤i taraf›ndan
“yasak yay›n bulundu¤u ve ‹HD’ye yönelik bask›lar›
protesto amac›yla açl›k grevi yap›ld›¤›” gerekçesiyle
kapat›lan ‹HD Bursa fiubesi 17 Haziran günü aç›ld›.
Ayn› nedenle dernek yöneticileri hakk›nda Bursa 3.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde aç›lan dava ise beraatle
sonuçland›

‹HD Gaziantep fiubesi

‹HD Gaziantep fiubesi 8 Temmuz günü polisler

taraf›ndan bas›ld›. ‹HD’nin ölüm cezas›na karfl›
bafllatt›¤› imza kampanyas› çerçevesinde imza
toplayan Selda Toruno¤lu ve Songül Tilkida¤ adl›
dernek üyelerinin 7 Temmuz günü gözalt›na
al›nmas›n›n ard›ndan düzenlenen bask›nda, ‹HD
Yönetim Kurulu üyesi Ali fiimflek gözalt›na al›nd›.
Ayn› nedenle HADEP fiahinbey ‹lçe Baflkan› R›dvan
Özer, Fatma Ak›n ve soyad› ö¤renilemeyen Ercan adl›
kifliler de gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar
hakk›nda ayn› gün “izinsiz imza toplad›klar›”
gerekçesiyle dava aç›ld›. Bask›n›n ard›ndan flube
Valilik taraf›ndan “yasak yay›n bulunduruldu¤u ve
‘ölüm cezas›na hay›r’ kampanyas› düzenlendi¤i”
gerekçesiyle 22 Temmuz günü 3 ay süreyle kapat›ld›.
Kapatma karar› üzerine ‹HD binas› 25 Temmuz günü
polisler taraf›ndan mühürlendi. fiube 25 Ekim günü
yeniden aç›ld›. 

‹HD ‹stanbul fiubesi

‹HD ‹stanbul fiubesi, 29 Eylül günü polisler taraf›ndan
bas›ld›. Bask›na, "cezaevlerindeki ve d›flar›daki
protesto eylemlerinin ‹HD taraf›ndan örgütlendi¤i"
iddias› gerekçe gösterildi. Bask›n› haber ald›ktan sonra
dernek binas› önüne gelen yönetici ve avukatlar bir
süre içeri al›nmazken polisler taraf›ndan da
tartakland›lar. Tart›flmalar›n ard›ndan baz› avukat ve
yöneticiler içeri al›nd›. Yaklafl›k 2 saat süren arama
s›ras›nda dernek binas›n› da¤›tan polisler, ‹HD'nin
eylemlerde kulland›¤› baz› pankart, döviz ve bas›n
bültenlerine el koydu. 

‹HD Van fiubesi

1994 y›l›nda kapanan ‹HD Van fiubesi 23 Ekim günü
yeniden aç›ld›. 1989 y›l› mart ay›nda faaliyetlerine
bafllayan flube, 1994 y›l›nda flube baflkan› Nazmi Gür
ve yöneticilere yönelik bask› ve tehditler nedeniyle
kapat›lmak zorunda kalm›flt›.

‹HD Diyarbak›r fiubesi 

24  May›s 1997 tarihinde Diyarbak›r Valili¤i
taraf›ndan “devletin bütünlü¤ünü tehdit edecek
faaliyetlerde bulunuldu¤u” iddias›yla süresiz kapat›lan
‹HD Diyarbak›r flube yöneticileri Mahmut fiakar,
Osman Baydemir, Sinan Tanr›kulu, Vedat Çetin,
Özlem Çetin, Pirozhan Do¤rul, Mazhar Kara, Bülent
Uçaman, Do¤an Özdemir, Salih Tekin hakk›nda
Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan dava 11
May›s günü beraatle sonuçland›. DGM, flubenin
aç›lmas› konusunda “görevli ve yetkili olmad›¤›”
gerekçesiyle karar vermedi. 1999 y›l›nda bu konuda
bir geliflme olmad›.

Yönetici ve Üyelere Bask›lar

‹HD Denizli fiube Baflkan› Sevgi Yamaç ve fiube
sayman› Hac› Ahmet Akkaya 8 Ocak günü” yasad›fl›
örgüt üyesi olduklar›” iddias›yla tutukland›. Yamaç ve
Akkaya’n›n da aralar›nda bulundu¤u 18 kifli hakk›nda
“Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi (DHKP-C)
üyesi olduklar›” iddias›yla ‹zmir DGM’de dava aç›ld›.
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Davan›n 25 May›s günü yap›lan duruflmas›nda Sevgi
Yamaç tahliye edildi. Dava 1999 y›l›nda
sonuçlanmad›.

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Avukat Eren Keskin’e 1995
y›l›nda Medya Günefli dergisinde yay›mlanan bir
yaz›s› nedeniyle verilen 1 y›l 1 ay 10 gün hapis
cezas›, nisan ay› içinde Yarg›tay taraf›ndan onayland›.
Keskin’in cezas› Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi. 

Eren Keskin hakk›nda “izinsiz bildiri da¤›tt›¤›”
gerekçesiyle aç›lan dava, 3 fiubat günü ‹stanbul 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada
beraatle sonuçland›. Keskin duruflmada, hücre tipi
cezaevlerine karfl› bas›n aç›klamas› yapt›klar›n›, bas›n
aç›klamas›n›n Dernekler Kanunu’na ayk›r› olmad›¤›n›
vurgulad›. Mahkeme, savc›n›n istemi do¤rultusunda
beraat karar› verdi. 

Keskin hakk›nda, temmuz ay›nda “yasan›n suç sayd›¤›
fiili övdü¤ü” iddias›yla TCY’n›n 312. maddesi
uyar›nca 6 ay ile 2 y›l aras›nda hapis cezas› istemiyle
dava aç›ld›. Beyo¤lu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan haz›rlanan iddianamede, Keskin’in ‹HD
‹stanbul fiubesi’nde 21 Mart günü düzenledi¤i bas›n
aç›klamas› s›ras›nda kendisine yöneltilen bir soru
üzerine, “Bize hayret edebilirsiniz ama gerillan›n da
hakk›n› koruyaca¤›z” dedi¤i belirtildi. Keskin,
konuflmas›n›n Öncü gazetesi taraf›ndan çarp›t›ld›¤›n›
belirterek asl›nda “Mavi Çarfl› olay›n› k›nad›¤›m›z için
bize bir kez daha hayret edebilirsiniz. Ac›lar›n ortak
oldu¤unu düflünüyoruz. Mavi Çarfl›’da yak›nlar›n›
kaybedenler ile Batman’daki ailelerin ac›lar›n›
ortaklaflt›rmazsan›z demokrat olmazs›n›z.” dedi¤ini
anlatt›. Beyo¤lu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

Keskin hakk›nda 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde
dernek binas› önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas›
nedeniyle “Dernekler Yasas›na muhalefet etti¤i”
gerekçesiyle Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
dava aç›ld›. Beyo¤lu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. 

24 Temmuz 1996 tarihinde Buca Cezaevi önünde
tutuklular›n durumunu dile getirmek amac›yla,
aralar›nda ‹HD, T‹HV, ‹zmir Barosu, ‹zmir Tabip
Odas›, ÇHD ‹zmir fiubesi’nin de bulundu¤u “Acil
Eylem Komitesi” taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›
nedeniyle dönemin ‹HD ‹zmir fiube Baflkan› Ercan
Demir, ‹HD üyesi Alp Ayan, Dervifl Altun ve Hacay
Y›lmaz hakk›nda “‹zinsiz gösteri düzenlendikleri”
iddias›yla aç›lan dava 9 Haziran günü sonuçland›.
‹zmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada
Alp Ayan ve Dervifl Altun’a 1 y›l 6 ay, Hacay
Y›lmaz’a 1 y›l 8 ay hapis cezas› verildi. Alp Ayan,
Dervifl Altun ve Hacay Y›lmaz’a verilen cezalar
“san›klar›n geçmifli ve ayn› suçu yeniden
iflleyebilecekleri” gerekçesiyle ertelenmedi. Avukat
Ercan Demir’e verilen 4 ay hapis cezas› ise paraya
çevrildi. 

‹HD ‹zmir fiube Baflkan› Ercan Demir, flube
yöneticileri Aysel Çiçek, Suat Çetinkaya, Zeynel Kaya,
Selahattin Ilgaz, Gani O¤uz ve Orhan A¤ac›ko¤ullar›
hakk›nda “izinsiz bildiri da¤›tt›klar›” gerekçesiyle
aç›lan dava, ‹zmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27
Eylül günü yap›lan duruflmada beraatle sonuçland›.
Dava, ‹HD taraf›ndan bafllat›lan “Düflünceye
Özgürlük Kampanyas›" çerçevesinde ‹zmir’de bildiri
da¤›t›lmas›na ve dernek binas›na afifl as›lmas›na ‹zmir
Valili¤i’nin izin vermemesi üzerine Konak
Meydan›’nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda bildiri
da¤›t›ld›¤› iddias›yla aç›lm›flt›. 

‹HD Bal›kesir fiube Baflkan› Bekir Ceylan, 14 Temmuz
1997 tarihinde ‹HD Bal›kesir fiubesi’nde yap›lan
aramadan sonra Kurtulufl dergisi taraf›ndan da¤›t›lan
“Halk Anayasas› Anket Formu’nu doldurdu¤u ve
yasak yay›n bulundurdu¤u” gerekçesiyle Bal›kesir
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan bafllat›lan
soruflturma nedeniyle Bal›kesir Devlet Hastanesi’ndeki
görevinden al›nd›. Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n takipsizlik
karar›na ra¤men Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan aç›lan
soruflturmada Ceylan hakk›nda haz›rlanan müfettifl
raporlar› 11 Aral›k 1998 tarihinde Sa¤l›k Bakanl›¤›
Yüksek Disiplin Kurulu’nda ele al›nd›. Disiplin Kurulu
karar›n›n tebli¤ edilmesinden sonra Bekir Ceylan’›n
Bal›kesir Devlet Hastanesi’ndeki Ruh Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› uzmanl›¤› görevine 27 Ocak günü son
verildi. Emeklili¤ine 6 ay kala devlet hastanesindeki
ifline son verilen Bekir Ceylan, bafl›ndan geçenleri
flöyle anlatt›: 

“14 Temmuz 1997 günü ‹HD Bal›kesir fiubesi
polislerce bas›lm›fl ve derne¤e protokol olarak gelen
Kurtulufl gazetesine el konulmufltu. Bunun ard›ndan
baflkan› bulundu¤um ‹HD Bal›kesir fiubesi hakk›nda
kapatma davas› aç›ld›. Ayn› nedenle benim hakk›mda
da dava aç›ld›. Ancak daha sonra beraat ettim. Bu
beraatin ard›ndan beni Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan arad›¤›n›
bildiren bir yetkili, telefonda ‘‹HD Baflkanl›¤›’ndan
istifa edersen, seni devlet hastanesindeki görevinden
atmay›z. Aksi takdirde at›l›rs›n’ dedi.” 

Ceylan, bu telefonun ard›ndan da ‹HD Baflkanl›¤›
görevini sürdürünce, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu’nun 125. maddesinin “e” bendinin “b”
f›kras›n› ihlal etti¤i gerekçesiyle devlet memurlu¤una
son verildi¤ini söyledi. Ceylan’›n görevden al›nmas›na
gerekçe olarak gösterilen yasa, “her türlü yasad›fl›
yay›n› veya ideolojik amaçl› her türlü bildiri, pankart
veya benzerlerini basma, ço¤altma, da¤›tma veya
bunlar› kurumlar›n herhangi bir yerine asma ve teflhir
etme” karfl›l›¤›nda memuriyete son verilmesini
öngörüyor. Bu maddenin Ceylan’›n memurluk s›fat›yla
ilgisi olmad›¤›n› belirten Avukat Ayhan Erkal ise, “Bu
suç memurluk s›fat›yla ifllenirse bu yasan›n geçerli
olaca¤›n›, Ceylan’›n böyle bir suç ifllemedi¤ini, bir
ayd›n olarak bulundu¤u ‹HD Bal›kesir fiubesi’nde 14
Temmuz 1997 tarihinde yap›lan bir aramada protokol
olarak gelen Kurtulufl dergisinin yasad›fl› yay›n olarak
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de¤erlendirildi¤ini, ama daha sonra Bal›kesir
Savc›l›¤›’n›n 1997/2627 say›s›nda takipsizlik karar›
verildi¤ini ifade ederek, Bursa 1. ‹dare Mahkemesi’ne
yürütmeyi durdurma karar› ile dava açt›klar›n› söyledi.
Bekir Ceylan, 28 A¤ustos günü yürürlü¤e giren "sicil
aff›"ndan yararlanmak için Sa¤l›k Bakanl›¤›'na yapt›¤›
baflvurudan da olumsuz yan›t ald›. 

Diyarbak›r’›n Mermer beldesine ba¤l› Eryol köyünde
bir korucunun tecavüzüne u¤rayan R.K. adl› k›z
çocu¤unun ailesine maddi yard›m sa¤lamak amac›yla
HADEP Kad›n Komisyonu, Demokrasi Platformu
Kad›n Komisyonu, Roza dergisi, Jiyan Kad›n Evi, Arya
Kültür Merkezi Kad›n Komisyonu, Eren Keskin ve Kürt
Kad›n› ile Dayan›flma ve Araflt›rma Vakf› taraf›ndan,
1997 y›l› nisan ay›nda bafllat›lan yard›m
kampanyas›na destek veren ‹HD Diyarbak›r fiubesi
yöneticileri Osman Baydemir, Mahmut fiakar, Vedat
Çetin, Sinan Tanr›kulu, Özlem Çetin ve Pirozhan
Do¤rul hakk›nda "‹zinsiz para toplad›klar›"
gerekçesiyle haziran ay› içinde dava aç›ld›. Diyarbak›r
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan davada, ‹HD
taraf›ndan 8 Nisan 1997 tarihinde yap›lan aç›klamayla
kampanyay› desteklemek isteyenlerin Emlak
Bankas›’nda aç›lan hesaba para yat›rmaya ça¤r›ld›¤›
belirtildi. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

MED TV’de Mardin bölgesindeki hak ihlallerine iliflkin
aç›klamalarda bulundu¤u için hakk›nda “halk›
düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla dava aç›lan ‹HD
Mardin fiube Baflkan› Cemil Aydo¤an’›n
yarg›lanmas›na Diyarbak›r DGM’de 27 A¤ustos günü
baflland›. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›.

‹HD Elaz›¤ fiube Baflkan› Avukat Kenan Çetin
hakk›nda 10 Aral›k 1998 tarihinde ‹nsan Haklar›
Günü nedeniyle yap›lan bas›n aç›klamas›nda
“Dernekler Kanununa muhalefet etti¤i” gerekçesiyle
aç›lan dava flubat ay›nda beraatle sonuçland›.

‹HD Ankara fiubesi'ne 11 May›s  günü gelen sivil
polisler, DGM savc›s›n›n emrini gerekçe göstererek
fiube Baflkan› Lütfü Demirkap›'y› gözalt›na ald›lar.
Demirkap›, savc›l›kta ifadesi al›nd›ktan sonra serbest
b›rak›ld›. Demirkap›'n›n gözalt›na al›nmas›na gerekçe
olarak ‹HD'nin her cumartesi günü Yüksel caddesinde
yapt›¤› "Ülkeyi çetelerden, muhalifleri cezaevlerinden
kurtaral›m" eyleminin gösterildi¤i bildirildi. 

‹HD’nin Engellenen Etkinlikleri

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 10 mahkumun
güvenlik görevlileri taraf›ndan öldürülmesi nedeniyle
29 Eylül günü ‹stanbul Sirkeci Postanesi’nden
Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakanl›k ve Adalet Bakanl›¤›’na
protesto telgraf› çeken 30 kadar ‹HD üyesi polisler
taraf›ndan zor kullan›larak engellendi. ‹HD fiube
Yönetim Kurulu üyesi fiaban Dayanan’› dövdükten
sonra gözalt›na alan polisler, di¤er ‹HD üyelerini de
döverek da¤›tt›lar. 28 Eylül günü ‹stanbul
Sultanahmet’te gözalt›na al›nan 102 kifliden ‹HD

‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin ile avukatlar
Mihriban K›rdök, Muharrem Çöpür, Güzel Yarar ve
Gül Altay, ayn› gün gece saatlerinde serbest b›rak›ld›.
Avukatlar, gözalt›nda tutulan di¤er kiflilerin, “susma
hakk›n›” kullanarak ifade vermediklerini bildirdiler. 

‹HD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan cezaevlerinde hücre
sistemine geçilmesine yönelik çal›flmalar› protesto
etmek amac›yla 13 fiubat günü Sultanahmet
Meydan›nda yap›lmas› planlanan bas›n aç›klamas›
polisler taraf›ndan engellendi. Polislerin bas›n
aç›klamas›na gerekçesiz izin vermemesi üzerine ‹HD
‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin aç›klamay›
yapmayacaklar›n› söyledi. Daha sonra da¤›lmaya
bafllayan tutuklu yak›nlar› ve ‹HD yöneticileri polisler
taraf›ndan tartakland›lar. 

‹HD Ankara fiubesi Cezaevi Komisyonu taraf›ndan,
cezaevlerindeki sa¤l›k sorunlar›na dikkat çekmek
amac›yla 19 fiubat günü Ankara Merkez Kapal›
Cezaevi önünde düzenlenmek istenen bas›n
aç›klamas›na “Abdullah Öcalan’›n tutuklanmas› ve
cezaevlerinde bafllat›lan açl›k grevleri” gerekçe
gösterilerek izin verilmedi. Cezaevi önünde bekleyen
‹HD’liler polisler taraf›ndan tartaklanarak
uzaklaflt›r›ld›. Bunun üzerine bas›n aç›klamas› Yüksel
caddesindeki ‹nsan Haklar› An›t› önünde yap›ld› 

‹HD taraf›ndan düzenlenen 17-31 May›s “Kay›plar
Haftas›”n› bas›n aç›klamas› ile bafllatmak isteyen insan
haklar› savunucular› ve kay›p yak›nlar› polisler
taraf›ndan engellendi.

‹HD’nin düflünce özgürlü¤ü kampanyas› çerçevesinde
30 May›s günü Ankara’da düzenlemeyi planlad›¤›
miting ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n yay›mlad›¤› genelge
nedeniyle ertelendi. “Düflünceye Özgürlük
Mitingi”nin Ankara Valili¤i ve Emniyet
Müdürlü¤ü’nün izin vermesine karfl›n, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n Abdullah Öcalan’›n 31 May›s günü
bafllayacak davas› öncesinde tüm ülkede toplant› ve
gösterileri yasaklayan genelgesi nedeniyle 2 ay süreyle
ertelendi¤i bildirildi. 

Ak›n Birdal’a “Düflünce Özgürlü¤ü” kampanyas›
kapsam›nda kart göndermek isteyen ‹HD ‹stanbul
fiube Yöneticileri 10 Haziran günü Galatasaray
Postanesi önünde polisler taraf›ndan engellendi.
Etkinli¤in amac›na iliflkin aç›klama yapmak isteyen
Eren Keskin tartaklanarak postaneye sokuldu. Di¤er
dernek yöneticilerinin postaneye girmesine izin
vermeyen polislerle dernek yöneticileri aras›nda
tart›flma ç›kt›. Keskin’in, sivil polislerin nezaretinde bir
süre postane içinde tutulduktan sonra d›flar› ç›kmas›na
izin verildi. 

13 Haziran günü ‹zmir Valili¤i, ‹HD ‹zmir fiubesi’nin
“Düflünceye Özgürlük Kampanyas›” çerçevesinde
bülten da¤›t›m›n› ve dernek binas›na pankart
as›lmas›n› yasaklad›. Valilik yasaklamaya gerekçe
olarak, “Ülkenin içinde bulundu¤u koflullar›” gösterdi.
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Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’ndeki siyasi
mahkumlar›n say›m vermemeleri ve görüfl yasa¤›
sürerken tutuklu yak›nlar› ile ÇHD ve ‹HD
yöneticilerinin 13 Eylül günü cezaevi önünde
yapmay› planlad›klar› bas›n aç›klamas› polisler
taraf›ndan engellendi. Bas›n aç›klamas› cezaevi
yak›nlar›ndaki Ulucanlar Park›’nda yap›ld›.

Bas›n Yay›n Kurulufllar›nda ‹HD

13 Mart günü Göztepe’deki Mavi Çarfl›’ya yap›lan
sald›r›da 13 kiflinin ölümünden sonra Hürriyet
gazetesi, “‹flte Eseriniz” bafll›¤› ile manfletinden verdi¤i
haberde ‹HD’yi sald›r›y› gerçeklefltirenlerin suç orta¤›
ilan etti. Di¤er bas›n organlar› ve televizyonlar da
benzer yönde haberler verdiler. ‹HD Genel Sekreteri

Hüsnü Öndül taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ‹HD’nin
sivillere yönelik eylemleri hiçbir flekilde onaylamad›¤›
vurgulanarak, “‹HD bu kesin tutumundan hiç taviz
vermedi ve vermeyecektir” denildi. ‹HD’nin 1992 y›l›
Genel Kurulu’nda sadece devletten kaynaklanan insan
haklar› ihlallerini de¤il, insanc›l hukuku da ilgi
alan›na katt›¤› belirtilen aç›klamada, “1992 y›l›ndan
bu yana, kamu görevlilerinin insan haklar› hukukuna
ayk›r› eylem ve ifllemleri yan›nda, silahl› politik
gruplar›n, örgütlerin, insanc›l hukuka ayk›r› eylemleri
de ilgi alan›m›zdad›r. Sivillere yönelik ya da sivillerin
zarar görmesine yol açan eylemler k›nanm›flt›r.
Sivillerin rehin al›nmas›, ö¤retmen, mühendis, ya da
mesle¤i ne olursa olsun sivil yurttafllara yönelik
eylemler, öldürme, yaralama, bombalama eylemleri
k›nanm›flt›r.” denildi. 

Hüsnü Öndül, insanc›l hukukun en önemli kayna¤›n›n
Cenevre sözleflmelerinin ortak 3. maddesi oldu¤una
dikkat çekerek, ‹HD’nin bu evrensel standard› esas
alarak de¤erlendirmeler yapt›¤›n› söyledi. ‹HD’nin
fliddeti, politik mücadelenin bir arac› olarak
görmedi¤ini belirten Hüsnü Öndül, son dönemlerde
yayg›nlaflan fliddet eylemlerine de¤indi. Hüsnü Öndül,
Mavi Çarfl› katliam› türü eylemleri “insanl›¤a karfl›
ifllenmifl suç” olarak niteledi ve dünyadaki tüm insan
haklar› aktivistlerini bu konuda ortak tepki ve
dayan›flmaya ça¤›rd›. 

Sald›r› üzerine ‹HD ‹stanbul fiubesi’nin yapt›¤›
aç›klama 15 Mart günü Hürriyet gazetesinde “Hayret!
‹HD k›nad›” bafll›¤›yla yer ald›.

‹HD Genel baflkan Yard›mc›s› Osman Baydemir’in 29
Ekim 1998 tarihinde Adana-Ankara uça¤›n› kaç›ran
Erdal Aksu’nun öldürülmesi üzerine yapt›¤› “insan
haklar› gere¤i sa¤ olarak yakalanmal›yd›”
aç›klamas›n›n Hürriyet gazetesinde “Manya¤a Bak!”
bafll›¤›yla yay›nlanmas› nedeniyle açt›¤› tazminat
davas› temmuz ay›nda sonuçland›. Ankara 18. Asliye
Hukuk Mahkemesi, Hürriyet gazetesinin Baydemir’e
500 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. 

21 Kas›m 1998 tarihli Yeni Yüzy›l gazetesinde yer
alan Ya¤mur Ats›z imzal› köfle yaz›s›nda Ak›n
Birdal'›n "hain" olarak nitelendirilmesi nedeniyle
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, “kiflilik haklar›na
sald›r›da bulunuldu¤u” gerekçesiyle 300 milyon lira
tazminat ödenmesine karar verdi. 
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Hayret! ‹HD k›nad› 

Bir terörist öldü¤ü zaman k›yametleri koparan ama masum insanlar›n katledildi¤i eylemler konusunda ç›t›n› ç›karmayan ‹nsan
Haklar› Derne¤i, gördü¤ü büyük tepki üzerine bir aç›klama yay›nlad›. ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi, 13 kiflinin
ölümüne yol açan molotof kokteylli katliamla ilgili olarak yay›nlad›¤› mesajda, hiçbir gerekçenin bu eylemin amac›n›
aç›klayamayaca¤›n› bildirdi. Dernek taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, fliddetin s›n›r tan›mad›¤› ifade edilerek,‘‘Göztepe'de
halk›n al›flverifl yapt›¤› bir ma¤azaya at›lan patlay›c›n›n ard›ndaki gerekçeyi anlamak mümkün de¤ildir. Hiçbir gerekçe bu
eylemin amac›n› aç›klayamaz’’ denildi. 

Emin Çölaflan / ‘‹nsan haklar›’ 
Türkiye'de bütün kavramlar gibi insan haklar› kavram›n›n da maalesef belli marjinal kesimler taraf›ndan yozlaflt›r›ld›¤›na tan›k
oluyoruz. Bunu yapanlar›n bafl›nda da, ad›na ‘‘‹nsan Haklar› Derne¤i’’ denilen bir kurulufl geliyor. 
‹nsan haklar›n›n gerçek anlamda savunulmas› gereken kesimler, bunlar için hiç yok. Ama ne zaman ve nerede PKK ve terör
eylemlerine yandafll›k yapmak gerekirse, bunlar piyasaya ç›k›p konuflmaya bafll›yor. 
Örne¤in yurdumuz büyük bir deprem felaketi yaflad›. Yüz binlerce insan›m›z bu afette zor durumda kald›. 
Bizim ‹nsan Haklar› Derne¤i'ni oralarda bir gün olsun göremedik, çok de¤erli görüfllerinden yararlanma olana¤›n› elde
edemedik! 
As›l insan haklar› iflte orada, felaket bölgesindeydi. Ama onlar›n akl›na insan haklar› deyince gelen ilk ve tek fley, toplum
düflmanlar›n› savunmak, onlara arka ç›kmakt›. 
* 
Dünyan›n neresinde olursan›z olun, bir eylem yap›yorsan›z, bir görüfl aç›kl›yorsan›z, inand›¤›n›z bir fleyi savunuyorsan›z,
toplumun belli kesimlerini arkan›za almak zorundas›n›z. 
Bunu yapmazsan›z, belki birkaç olayda tantana sergilersiniz ama tüm inand›r›c›l›¤›n›z› yitirir ve arkan›zda birkaç yüz marjinal
vatandafl d›fl›nda hiç kimseyi bulamazs›n›z. 
Bizim ‹nsan Haklar› Derne¤i, uzun zamandan beri iflte bu durumda. Tek bafl›na kalm›fl, toplumdan ayr›k otu gibi ayr›lm›fl. 
Bu kuruluflun genel baflkan› olan Hüsnü Öndül, Anadolu Ajans›'n›n haberine göre dün bak›n›z ne diyor: 
‘‘Cezaevlerinde ko¤ufl sistemini terk edip oda sistemine geçilmesine karfl›y›z. Cezaevlerindeki sorunlar›n kayna¤› ko¤ufl
sistemi de¤ildir.’’ 
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‹nsaf! Sen söyler misin bana, ilkelerini ve görüfllerini ifline gelince savundu¤un hangi Bat› ülkesinde bu ko¤ufl sistemi var?
Afganistan, Sudan, Etiyopya, Tanzanya gibi ilkel ülkeler d›fl›nda bu sistem hangi ülkelerin cezaevlerinde kalm›fl? 
Bat› dünyas› hakl› olarak ‘‘‹flkenceye son’’ deyince üzerine bal›klama atlayacaks›n, ama ko¤ufllarda binbir pislik, sa¤l›ks›zl›k
ve her türlü rezillik yaflan›rken, ko¤ufl sistemini savunacaks›n! 
O ko¤ufllar terör yuvas› olacak, oralarda harac›n, kumar›n, uyuflturucunun, silah›n, her türlü karanl›k iflin bini bir paraya
gidecek, küçücük çocuklara, genç ve deneyimsiz mahkûmlara oralarda aç›ktan tecavüz edilecek ve sen kalk›p ‘‘Ko¤ufl sistemi
kals›n’’ diyeceksin. 
Ay›pt›r, ay›pt›r. 
Bu safsatalar m› ‘‘insan hakk›’’ oluyor? 
* 
Sa¤l›kl›, mant›kl›, suçu ve suçluyu korumaya kalk›flmayan bir zihniyetin böyle saçma sapan sözler söylemesi, kesinlikle art
niyet göstergesidir. Sen mahkûmu, cezaevinde yatan› koruyacaksan koru ama suçu ve suçluyu teflvik etme. 
Baz›lar› da önceki gün yapt›klar› bir aç›klamada Ankara Cezaevi'nde son olaylarda ölenlerin kulaklar›n›n kesildi¤ini iddia etti.
Kan›t var m›? Yok! Herhangi bir belirti var m›? Yok! 
Bu durumda siz toplumda nas›l inand›r›c› olacaks›n›z? 
‹flin bir baflka boyutu, ölenlere Adli T›p taraf›ndan yap›lacak otopsi. Baz› avukatlar otopsiye girmek istiyor. ‹zin verilmeyince
yine tantana yap›l›yor. 
Allah r›zas› için söylesinler, san›k avukatlar›n›n, ma¤dur avukatlar›n›n, ya da ilgisi olmayan di¤er kiflilerin otopsiye al›nd›¤›
dünyan›n neresinde görülmüfltür? 
Türkiye'de bu do¤rultuda bir mevzuat var m›d›r? 
Yoktur. Tam tersine, yasa hükmü aç›kt›r. 
Otopsi 2 hekim taraf›ndan savc› nezaretinde yap›l›r. 
Ölüm olay›nda ceset gerekirse aile bireylerine veya öleni tan›yan birilerine gösterilir ve kimlik tespiti yap›l›r. Otopsi
aflamas›nda ilgililer d›fl›nda kimse bulunmaz. 
* 
Adli T›p ‘‘‹flkence görmüfltür’’ raporu verince alk›fllayacaks›n, verilen rapor ifline gelmezse karfl› ç›kacaks›n. Böyle fley olur
mu? 
Bu davran›fllar›n neresinde ‘‘insanl›k’’ ve ‘‘insan haklar›’’ var? 
Bütün amaçlar›, bizim toplum mevzuat› falan bilmedi¤i için kargafla yarat›p kafalar› buland›rmak... Ve bu amaçla ‘‘hukuk’’
gibi, ‘‘insan haklar›’’ gibi unsurlar› piyasaya sürüp bu yüce kavramlar› yozlaflt›rmak. 
fiimdi bir kez daha soruyorum. Dünyan›n hangi ülkesinde cezaevlerinin böylesine yozlaflmas›na izin verilir? Bu durumu
sadece bugünkü hükümete de yükleyemeyiz. Bu utanç tablosundan gelmifl geçmifl bütün hükümetler, bütün partiler
sorumludur. fiimdi hiçbir siyasetçi a¤z›n› aç›p da di¤erlerini suçlamaya kalk›flmas›n. 
Ko¤ufllarda insanlar üst üste yat›yor. Oralar› silah deposu. Ya teröristin, ya mafya babas›n›n denetiminde. Hiçbir devlet
görevlisi içeriye giremiyor... 
Ve birileri ortaya ç›k›p ‘‘Ko¤ufl sistemi aynen kals›n’’ diyebiliyor. ‘‘Hukuk’’ ad›na ay›pt›r, ‘‘insanl›k’’ ad›na ay›pt›r, ‘‘toplum’’
ad›na ay›pt›r. 
Kutsal kavramlar› yozlaflt›ran, Türk milletine böylesine düflman olan, her olaya kendi k›s›r aç›s›ndan bakan tipler bir baflka
ülkede olsa, soka¤a ç›kamazlar. Ama buras› Türkiye! Bilinçsiz ve tepkisiz insanlar diyar›. 
Madem ko¤ufl sistemi iyidir, birkaç gün önce Amerika'ya flirinlik olsun diye sa¤l›k gerekçesiyle tahliye edilen ‹nsan Haklar›
Derne¤i eski baflkan› Ak›n Birdal, Ankara Cezaevi'nde acaba niçin ko¤uflta de¤il de özel bir odada kalm›flt›? Niçin ko¤ufl
istememiflti? 
Cezaevi ko¤ufllar› baflkalar›, özel odalar ise bu beyler içindir! 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Eren Keskin 30 Eylül günü
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, Emin Çölaflan'›n 29 Eylül
günü yay›nlanan “‹nsan Haklar›” bafll›kl› yaz›s›nda
‹HD Genel Baflkan› Hüsnü Öndül'ün "hücre
sistemi"ne yönelik görüfllerini çarp›tarak elefltirdi¤ini
ve yaz›n›n bir bölümünde de ‹HD'nin depremden
sonra hiçbir fley yapmad›¤› gibi büyük bir yalana yer
verdi¤ini bildirdi. Keskin, Çölaflan'›n bir gazeteci
oldu¤unu ve her gazeteci gibi olay› objektif olarak
de¤erlendirmesi gerekti¤ini belirtti. ‹HD'nin depremin
ard›ndan deprem bölgelerine hemen ulaflt›¤›n›,
De¤irmendere, ‹zmit ve Sakarya'da çad›r kurdu¤unu
ve arama-kurtarma faaliyetlerinden, yard›m toplama
ve da¤›tmaya dek her ifli yapmaya çal›flt›¤›n› kaydeden
Keskin, Çölaflan'›n iddialar›n› flöyle yan›tlad›:

"‹HD tonlarca giysi, kuru g›da, temizlik eflyas›, sakat

arabalar› ve daha birçok eflyay› deprem bölgelerine
ulaflt›rm›flt›r. Deprem bölgelerinde oluflturulan sivil
inisiyatiflerde yer alm›fl ve etkin olmufltur. ‹HD
depremin sonras›nda hiçbir iflin 'reklam›n› yapmak'
istememifl, kurulan çad›rlara pankart dahi asmam›flt›r.
Ancak ‹HD’nin deprem bölgelerindeki varl›¤›n›, bölge
insanlar›, sivil inisiyatifler, belediyeler, valilikler ve
hatta askeri yetkililer yak›ndan bilmektedir." 

Hürriyet gazetesinde 18 Mart günü yay›nlanan bir
haberde, Abdullah Öcalan’›n ifadelerinde “‹HD için
‘PKK’ye yak›n teflkilat’ dedi¤i” ileri sürüldü. ‹HD
Genel Sekreteri Hüsnü Öndül, ayn› gün yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, gizli oldu¤u kabul edilen ifade
tutana¤›n›n gazete sayfalar›na yans›m›fl olmas›n›n,
belgenin varl›¤›n›, nas›l düzenlendi¤ini ve içeri¤inin
do¤rulu¤unu tart›flmaya aç›k hale getirdi¤ini bildirdi.



Öndül, “Böyle bir belgenin varl›¤›ndan ve içeri¤inden
habersiz kiflilerin görüfllerine baflvurulmadan yay›n
yap›lmas›n›n, yay›n yapanlar aç›s›ndan meslek
ilkelerine; belgeyi verenler aç›s›ndan ‘kamu görevlisi
olma niteli¤ine’ ve genel olarak hukuk ilkelerine
ayk›r›l›¤› da aç›kt›r” dedi. Hürriyet’in söz konusu
yaz›s›nda, ‹HD yöneticilerinin “atanan flah›slar” olarak
de¤erlendirildi¤inin ortaya ç›kt›¤›n› da sözlerine
ekleyen Öndül, ‹HD genel kurullar›n›n devlet
görevlilerinin gözetim ve denetiminde gerçekleflti¤ini
vurgulayarak, yöneticilerin her kademede atamayla
de¤il seçilerek iflbafl›na geldiklerini hat›rlatt›. 

10.3. Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› (T‹HV)

Ceyhan Cezaevi’nde 19 Ekim 1998 tarihinde
gardiyanlar ile tutuklular aras›nda ç›kan olaylardan
sonra T‹HV Adana Temsilcisi Mustafa Çink›l›ç ve
‹stanbul Barosu avukatlar›ndan Kemal K›l›ç hakk›nda
“kuryelik yaparak örgüte yard›m ettikleri” iddias›yla
TCY’nin 169. maddesi uyar›nca Adana DGM’de
aç›lan dava 11 May›s günü sonuçland›. Kemal K›l›ç ve
Mustafa Çink›l›ç delil yetersizli¤inden beraat etti. 19
Ekim 1998 tarihinde müvekkilleri ile görüflmek üzere
cezaevine giden Mustafa Çink›l›ç ve Kemal K›l›ç
cezaevinden ayr›ld›ktan sonra gardiyanlar ile
tutuklular aras›nda olay ç›km›flt›. Ceyhan Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan yürütülen soruflturma sonucunda da
“olaylar›n avukatlar taraf›ndan bafllat›ld›¤›” iddia
edilmiflti. 14 tutuklu ile 2 gardiyan ve 1 jandarma
erinin a¤›r yaraland›¤› olaylar nedeniyle, Mustafa
Çink›l›ç bir gece gözalt›nda kalm›flt›. 

T‹HV ‹zmir Temsilcili¤i’nin gönüllü hekimlerinden
Zeki Uzun, bir itirafç›n›n verdi¤i ifadeler sonucunda
19 Ekim gecesi evi bas›larak gözalt›na al›nd›. 25 Ekim
günü serbest b›rak›lan Uzun hakk›nda ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Alsancak
semtindeki klini¤inde yasad›fl› örgüt üyelerini tedavi
etti¤i, kürtaj yapt›¤› ve iki o¤lunun HADEP ‹zmir ‹l
Örgütü ile yak›n iliflki içinde oldu¤u” suçlamalar› ileri
sürüldü. 

Zeki Uzun’un gözalt›nda tutuldu¤u 6 gün boyunca
iflkence gördü¤ü bildirildi. 17 Kas›m günü Türk
Tabipleri Birli¤i’nde (TTB) düzenlenen bas›n
toplant›s›nda bilgi veren TTB Merkez Konseyi üyesi
Metin Bakkalc›, Zeki Uzun’a yap›lan ayr›nt›l›
muayeneler sonucunda iflkenceye maruz kald›¤›n›n
saptand›¤›n› bildirdi. Bakkalc›, ‹zmir Tabip Odas›
(‹TO) Hekim Meclisi, ‹TO ‹nsan Haklar› Muayene ve
Rapor Komisyonu üyesi Zeki Uzun’un iflkencenin
belgelenmesi çal›flmalar›na kat›ld›¤› ve hekimlik
yeminine uygun davrand›¤› için iflkenceye maruz
kald›¤›n› kaydetti. 

Uzun’a ‹zmir Tabip Odas› taraf›ndan verilen  raporda
ise flu bilgilere yer verildi: “Dr. Uzun sorguda kald›¤›
süre içerisinde sürekli gözü ba¤l› olarak çeflitli kereler
kaba dayak, hakaret, tehdit, özellikle bafla, gö¤üse
yumruk vurma, testisleri s›kma ve tekme ile darbe,

bafla torba geçirerek havas›z b›rakma gibi iflkence
uygulamalar›na maruz kalm›flt›r.” 

Zeki Uzun yapt›¤› aç›klamada “Bir hafta boyunca
hücrede tutuldum. Gözlerimi ba¤lad›lar. Ellerimi
kelepçeleyerek, büromu ve evimi arad›lar. Arama
izinleri olmad›¤› halde bunu yapt›lar.
Muayenehanemdeki bilgisayar›n program›n› alt-üst
ettiler. Hastalar›mla ilgili bilgilerin tümü birbirine
kar›flt›r›lm›fl” dedi. 

Gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan, bas›n-yay›n
organlar›nda ç›kan yersiz haberleri de k›nad›¤›n› dile
getiren Uzun, “Gazeteler, iki o¤lumun HADEP’e
gidiyor olmas›n› suç olarak gösterdi. Yasal bir partiye
gidip-gelmek suç de¤ildir. Üstelik HADEP’te faaliyet
yürüttü¤ü iddia edilen o¤ullar›mdan biri on yafl›nda.
On yafl›ndaki çocu¤un siyasi bir partiyle ne ifli
olabilir. Yalan yanl›fl fleyler yaz›yorlar. Özellikle
bilgiyi birinci elden almadan haber yapt›¤› için
Türkiye, Star, Milliyet ve Gözcü gazetelerini
k›n›yorum” dedi. Gözcü gazetesinin “SSK doktorunun
PKK’nin jinekologu oldu¤u anlafl›ld›” bafll›¤›yla verdi¤i
haberinde, kendisinin tutukland›¤›n› yazd›¤›n›
hat›rlatan Uzun, “Mahkemeye ç›kmadan gazetelerin
tutuklanaca¤›m› yazmas› ilginçtir. Hakim yerine,
gazeteler mi karar veriyor, yoksa baflka kaynaklar m›?”
dedi. 

‹flkence olay› nedeniyle T‹HV taraf›ndan yap›lan
aç›klamada Uzun’un gözalt›na al›nmas›n›n ve iflkence
görmesinin hekimlik onuruna yap›lan bir sald›r›
oldu¤u belirtildi. ‹flkencenin, ‹zmir Tabip Odas›
taraf›ndan haz›rlanan alternatif Adli T›p raporuyla
belgelendi¤i an›msat›lan aç›klamada iflkence yapanlar
hakk›nda soruflturma aç›lmas› talep edildi.

‹flkence yapan polisler hakk›nda aç›lan soruflturma
takipsizlikle sonuçlan›rken, ‹zmir DGM Savc›l›¤›
aralar›nda Zeki Uzun’un da bulundu¤u 14 kifli
hakk›nda TCY’nin 169. maddesi uyar›nca dava açt›. 

Ankara Merkez Kapal› Cezaevi’nde 26 Eylül günü
güvenlik görevlileri taraf›ndan öldürülen Nevzat
Çiftçi’nin ‹zmir’in Menemen ilçesine ba¤l› Helvac›
beldesindeki cenaze töreninde jandarmalar taraf›ndan
gözalt›na al›nan 68 kifliden, aralar›nda T‹HV ‹zmir
Temsilcili¤i sekreteri Günseli Kaya ve T‹HV ‹zmir
Tedavi Merkezi psikiyatristi Dr. Alp Ayan ile ‹HD
‹zmir fiubesi yöneticileri Zeynel Kaya, Selahattin Ilgaz,
Gani O¤uz, Aysel Çiçek ve Gülsüm Yaflar’›n da
bulundu¤u 14 kifli 3 Ekim günü tutukland›. 68 kifli
hakk›nda “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddias›yla
dava aç›ld›. Dava 1999 y›l›nda sonuçlanmad›. 

10.4. ‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›flma
Derne¤i (Mazlum-Der)

Mazlum-Der fianl›urfa fiubesi’nin bast›rd›¤› 1999 y›l›
takvimleri TCY’nin 312. maddesi uyar›nca “halk›n kin
ve düflmanl›¤a k›flk›rt›ld›¤›” iddias› ile toplat›l›rken,
Mazlum-Der fianl›urfa fiubesi de fianl›urfa Valili¤i’nin
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iste¤i, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar› ile
davan›n sonucuna kadar kapat›ld›. fiube Baflkan›
Avukat fiehmus Ülek’in 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne
baflvurarak toplatma ve kapatma kararlar›na itiraz
etmesi üzerine takvimler 31 Aral›k 1998 tarihinde
iade edildi. Sekiz ay süren soruflturma sürecinin
ard›ndan Diyarbak›r DGM Savc›l›¤› fiube Baflkan›
fiehmus Ülek ve yönetim kurulu üyeleri hakk›nda
TCY’nin 312/2. maddesi uyar›nca dava açt›. Dava 13
Eylül günü Bas›n Aff› uyar›nca ertelendi. Ancak
da¤›t›m› serbest b›rak›lan takvim gerekçesiyle faaliyeti
durdurulan flubenin aç›lmas› karar› verilmedi.

fiehmus Ülek hakk›nda, baflörtülü ö¤rencilerin
“‹nanca Sayg›, Düflünceye Özgürlük ‹çin Bütün
Türkiye Elele” eylemi nedeniyle düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda “halk› düflmanl›¤a k›flk›rtt›¤›” iddias›yla
aç›lan dava 9 Aral›k günü sonuçland›. fianl›urfa 1.A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ülek beraat etti. 

Mazlum-Der Malatya fiubesi, Malatya Valili¤i’nin
baflvurusu üzerine Malatya 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin ald›¤› kararla 28 May›s günü
mühürlendi. Karar “kamu düzeninin korunmas›” ve
“suç ifllenmesinin önlenmesi” gerekçeleriyle al›nd›.

Mazlum-Der Kocaeli fiubesi haziran ay› bafl›nda
polislerce arand›. Aramada flubede bulunan dergi ve
bültenlere el konuldu. 

Nisan ay›nda Mazlum-Der ‹stanbul fiube Yönetim
Kurulu üyeleri hakk›nda, “Kurban kampanyas›” ve
‹stanbul’da yap›lan “Baflörtüsü Orman›”
etkinliklerinde, izinsiz yard›m toplad›klar› gerekçesiyle
dava aç›ld›. Dava beraatle sonuçland›.

Mazlum-Der ‹stanbul fiube Baflkan› fiadi Çarsancakl›
hakk›nda bir röportaj›nda “DGM'lerin hukuka ayk›r›
oldu¤unu ve tarafs›z yarg›lama yapamayaca¤›n›”
söyleyerek “adliyeye hakaret etti¤i” iddias›yla aç›lan
dava 16 Haziran günü sonuçland›. ‹stanbul 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada mahkeme
heyeti Çarsancakl›'n›n görüfllerinin "elefltiri
mahiyetinde" oldu¤u gerekçesiyle beraat karar› verdi.

Mazlum-Der’in Ankara’daki Genel Merkezi ile 14
flubesi Ankara DGM Savc›l›¤›’n›n yürüttü¤ü
soruflturma çerçevesinde 19 Haziran günü polisler
taraf›ndan bas›ld›. Mazlum-Der Genel Baflkan› Y›lmaz
Ensaro¤lu, 21 Haziran günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› kanal›yla valiliklere
gönderilen arama emrinde, “Mazlum-Der’in ülke
bütünlü¤ü ve Cumhuriyet rejimi aleyhine faaliyet
gösterdi¤ine dair bilgi ve delillerin mevcut oldu¤unun
anlafl›ld›¤›” ifadesinin kullan›ld›¤›na dikkat çekerek,
Mazlum-Der’in “önce suçlulu¤una karar verildi¤ini,
ard›ndan delil arand›¤›n›” bildirdi. Y›lmaz Ensaro¤lu,
dernek binalar›na ve dernek yöneticilerinin evlerine,
iflyerlerine yap›lan bask›nlarda polislerin tutanak
vermedi¤ini, Genel Merkez binas›na yap›lan bask›nda
Genel Sekreter Yard›mc›s› Ömer Ekfli ve dernek
çal›flanlar›n›n hakaretlere maruz kald›klar›n› da

kaydetti. 

Mazlum-Der Genel Baflkan› Y›lmaz Ensaro¤lu, 28
fiubat günü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda baz›
gazetelerde “Apo’nun ‹tiraflar›” bafll›¤› alt›nda yap›lan
yay›nlarda yer alan “Mazlum-Der’in PKK’ya yak›n
oldu¤u” iddias›na yan›t verdi. Ensaro¤lu, bu
yay›nlar›n, söz konusu kifli ve kurumlara yönelik resmi
ve gayr› resmi bask›lar› meflrulaflt›rman›n bir gerekçesi
olarak kullan›lmak istendi¤ini ve bu tür yay›nlarla
gösterilen hedeflere karfl› gelecekte yöneltilecek fliddet
eylemlerinin altyap›s›n›n oluflturulmaya çal›fl›ld›¤›n›
söyledi. fiemdin Sak›k’a ait oldu¤u ileri sürülen, ancak
yalan oldu¤u anlafl›lan “ifadeler”in ard›ndan ‹HD
Genel Baflkan› Ak›n Birdal’›n silahl› sald›r›ya
u¤rad›¤›n› hat›rlatan Ensaro¤lu, “Bu yay›nlarda göze
çarpan en belirgin husus; ülkemizin çözmek zorunda
oldu¤u temel sorunlara, özellikle de Kürt sorununa
yaklafl›mlarda, resmi devlet tezini benimsemeyen kifli
ve kurumlar›n neredeyse tümünün zan alt›nda
b›rak›lm›fl oldu¤u ve hedef haline getirilmek
istendi¤idir” dedi. Mazlum-Der’in sadece insan
haklar›na yak›n oldu¤unu, bu yay›nlar›n hukuka ve
yasalara ayk›r› oldu¤unu, do¤ruluk derecesinin de
henüz bilinmedi¤ini belirten Ensaro¤lu, bu tür
k›flk›rt›c› yay›nlar›n sonuçlar›ndan, söz konusu bas›n
organlar› kadar, bu yay›nlar› yapt›ranlar ve buna göz
yuman yetkililerin de birinci dereceden sorumlu
oldu¤unu söyledi. 

10.5. Kay›p  Yak›nlar› (Cumartesi Anneleri)

Gözalt›nda kaybolan ya da kaybolduktan sonra ölü
bulunanlar›n akibetlerinin ortaya ç›kar›lmas› için
kay›p yak›nlar›n›n 1995 y›l›ndan bu yana her
Cumartesi Galatasaray Lisesi önünde
gerçeklefltirdikleri oturma eylemleri 1999 y›l›nda da
polis engelleriyle karfl›laflt›. Kay›p yak›nlar› polis
taraf›ndan tartaklanarak gözalt›na al›nd›, bas›n
aç›klamalar›n› yapmalar› engellendi. Polisin y›ld›rma
operasyonlar› ilk kez HAB‹TAT II Konferans›
döneminde 2000 kiflinin gözalt›na al›nmas›yla
bafllad›. HAB‹TAT II Konferans› s›ras›nda 8 A¤ustos
1996 tarihinde eylem yap›lmas› yasaklanan
Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi ve bas›n
aç›klamas› yapmak isterken polisin sald›r›s›na u¤rayan
ve haklar›nda dava aç›lan ço¤unlu¤u KESK üyesi 668
kiflinin yarg›lanmas›na 1999 y›l›nda da devam edildi. 

Polisin y›ld›rma operasyonlar› 170. haftadan itibaren
fliddetlenerek devam etti. Eylemin 200. haftas›nda
kay›p yak›nlar› oturma eylemlerine ara verme karar›
ald›. Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› oturma
eylemi yaklafl›k 30 haftad›r polisler taraf›ndan
engellenen kay›p yak›nlar›, 13 Mart günü, Uluslararas›
Af Örgütü ‹stanbul Grubu taraf›ndan Okmeydan›
Piyalepafla Bulvar›’nda oluflturdu¤u “Kay›plar
Orman›”nda topland›lar. Kay›p yak›nlar›n›n bas›n
aç›klamas› yapmas›na izin vermeyen polisler, Fadime
Ocak, Han›m Tosun ve Nimet Tanr›kulu’nun da
aralar›nda bulundu¤u 10 kifliyi gözalt›na ald›. 
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Kay›p yak›nlar› hakk›nda, 10 Ekim 1998 tarihinde
gerçeklefltirilen eylem nedeniyle aç›lan dava beraatle
sonuçland›. 13 Nisan günü ‹stanbul 5. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yap›lan duruflmada, 4’ü kay›p yak›n›
18 san›k hakk›nda beraat karar› verildi¤i aç›kland›.
Avukat Erhan Pekçe, eylem günü polisin “da¤›l›n”
uyar›s›na uyan kay›p yak›nlar›n›n, Galatasaray Lisesi
önünden ayr›lmaya bafllad›ktan sonra tartaklanarak
gözalt›na al›nd›¤›n› ve bindirildikleri polis otobüsünde
a¤›r bir biçimde dövüldüklerini söyledi. Erhan Pekçe,
kay›p yak›nlar› ad›na suç duyurusunda bulunduklar›n›
ancak, doktor raporlar›na ve video görüntülerine
karfl›n takipsizlik karar› verildi¤ini bildirdi. 

26 Eylül 1998 tarihinde yap›lan eylemde gözalt›na
al›nan 31 kifliden  Han›m Tosun, Besra Tosun,
Necmiye Ayd›n ve ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisi
Mehtap Yurtluk hakk›nda ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
nezarethanesinde duvarlara "Mahir, Hüseyin, Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl. Kahrolsun Faflizm Genç Umut"
fleklinde yaz› yazd›klar› iddias›yla TCY'nin 312/1. ve

537. maddeleri uyar›nca dava aç›ld›. 12 May›s günü
Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yap›lan
duruflmada ifade veren san›klar “okuma yazma
bilmediklerini” söylediler. Yurtluk ise, gözalt›nda
birkaç hücre de¤ifltirdi¤ini ve nezarethaneye
gönderilmeden önce yanlar›nda bulunan kalem ve
benzeri eflyalar›n görevliler taraf›ndan al›nd›¤›n›;
duvar›na slogan yaz›ld›¤› iddia edilen nezarete de hiç
konulmad›¤›n› söyledi. Duruflma, tan›k polislerin
dinlenmesi için ertelendi. 

29 Haziran günü yap›lan duruflmada tan›k olarak
ifade veren polisler Sadi Y›ld›r›m ve Ayd›n Sirek
yarg›lanan kad›nlar› tan›mad›klar›n›, olay günü
nezarete Cumartesi Anneleri ad› alt›nda bir grup
kad›n›n getirildi¤i-ni belirterek, "Nezarethane yeni
boyanm›flt›. Bu kad›nlar ç›kt›ktan sonra sloganlar›n
yaz›l› oldu¤unu gördük" dediler. Polisler kad›nlar›n
sloganlar› "ayakkab› topu¤u, saç tokas›, göz kalemi,
dü¤me" ile yazd›klar›n› iddia ettiler. Dava 1999
y›l›nda sonuçlanmad›.
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TÜRK‹YE ‹NSAN HAKLARI VAKFI’NIN YAYINLARI

1- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1991 (Türkçe-‹ngilizce)

2- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1992 (Türkçe-‹ngilizce)

3- T‹HV Tedavi Merkezleri Raporu 1990-1992 (Türkçe-‹ngilizce)

4- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1993 (Türkçe-‹ngilizce)

5- ‹flkence Dosyas›-12 Eylül 1980-1994 (Türkçe-‹ngilizce)

5/2 ‹flkence Dosyas›-12 Eylül 1980-1995 (Geniflletilmifl 2. Bask›)

6- T‹HV Tedavi Merkezleri Raporu 1993 (Türkçe-‹ngilizce)

7- Abidin Dino-‹flkence Desenleri (Yay›n numaras› verilmemifltir)

8- Güneydo¤u’da Sa¤l›k Hizmetleri ve Sa¤l›k Personelinin Sorunlar› (Türkçe-‹ngilizce)

9- Emil Galip Sandalc›’ya Arma¤an 

10- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1994 (Türkçe-‹ngilizce)

11- T‹HV Tedavi Merkezleri Raporu 1994 (Türkçe-‹ngilizce)

12- Düflünce Özgürlü¤ü ve Göç

13- T‹HV Tedavi Merkezleri Raporu (Türkçe-‹ngilizce)

14- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1995 (Türkçe-‹ngilizce)

15- T‹HV Tedavi Merkezleri Raporu 1996 (Türkçe-‹ngilizce)

16- T‹HV Yarg›da (1998) (Türkçe-‹ngilizce)

17- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1997 (Türkçe-‹ngilizce)

18- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1996 (Türkçe-‹ngilizce)

19- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1997 (Türkçe)

20- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1997

21- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 1998 

22- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1998 (‹ngilizce)

23- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 1999 

24- ‹flkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›fl›, Afla¤›lay›c› Muamele veya Cezalar›n Etkili Biçimde Soruflturulmas› 

ve Belgelendirilmesi ‹çin El K›lavuzu-“‹stanbul Protokolü”

25- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2000 (Türkçe-‹ngilizce)

26- Türkiye ‹nsan Haklar› Hareketi 1. ve 2. Konferanslar› 1998-1999 Bildirileri

27- Tek Bafl›na Orkestra “Mahmut Tali Öngören”

28- Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu 2001 (Türkçe)

29- T‹HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2001 (Türkçe)



T‹HV GENEL MERKEZ‹
Menekşe 2 Sokak No: 16/7  06440 Kızılay - ANKARA

Tel : 312 - 417 71 80 - 425 07 55• Faks : 312 - 425 45 52
E-mail : tihv@tr.net     web : www.tihv.org.tr

T‹HV ‹STANBUL TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Hocazade Sokak No: 8 Sıraselviler Cad.

Beyoğlu-İSTANBUL
Tel : 212 - 249 30 92 • Faks : 212 - 251 71 29

E-mail: ihvist@turk.net

T‹HV ‹ZM‹R TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Mimar Sinan Cad. 1432. Sokak Eser Apt. No : 5/10

35230  Alsancak/İZMİR
Tel - Faks : 232 - 463 46 46 - 463 91 47

E-mail : tihvizm@turk.net

T‹HV ADANA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Reşatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Kasımoğlu Apt. No: 51/3-ADANA

Tel : 322 - 458 85 66 • Faks : 322 457 65 99
E-mail : tihv-adana@superonline.com

T‹HV D‹YARBAKIR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
Mimar Sinan Cad. Binevş Apt. A Blok Daire: 2 - DİYARBAKIR

Tel : 412 - 228 26 61 • Faks : 412 - 228 24 76
E-mail : tihvdbakir@ttnet.net
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